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Making of

A Bic e a TV Cultura estão produ-
zindo um miniprograma infantil
de 3 minutos, o ‘Traquitana’.

PROGRAMA EDUCATIVO

Cerveja para a classe C

Focado em experiências divertidas e no despertar
da criatividade, o programa terá dois personagens
da marca: o ‘Professor Bic’ e o ‘Bicão’. Estreia sexta.

PERSONAGENS

REPRODUÇÃO

Entra no ar hoje a nova campa-
nha da Kaiser estrelada por Mar-
celo Tas. Produzido pela Volca-
no Hotmind para a agência Fis-
cher & Friends, o filme defende
que nem todas as cervejas são
iguais. O comercial vai ao ar, em
todo o Brasil, durante os inter-
valos do programa CQC, da Re-
de Bandeirantes, com inser-
ções extras nos mercados de
Manaus (AM) e Belém (PA).

A Fischer & Friends decidiu
abandonar a velha aposta em
beldades curvilíneas para discu-
tir e analisar o comportamento
do consumidor de cerveja nos
bares. Destinada à nova classe
C, a campanha tenta associar a
marca Kaiser à inovação e à re-
putação da Cervejaria Heine-
ken, que supervisiona a fabrica-
ção do produto (todos os me-
ses, lotes da Kaiser são envia-

dos à Holanda para controle
de qualidade).

O filme mostra Tas rodea-
do de amigos em um bar. Um
dos personagens pede ao gar-
çom a “cerveja mais gelada”
naquele momento, indepen-
dentemente da marca. E é aí
que entra Tas explicando
que nem todas as cervejas
são iguais e que a Kaiser tem
o diferencial da tradição Hei-
neken. O filme vai se concen-
trar nas embalagens retorná-
veis de 600 ml, as mais servi-
das nos botecos brasileiros.

Em termos técnicos, o dire-
tor de cena do comercial,
Giancarlo Barone, diz que o
principal desafio foram as to-
madas do produto, geralmen-
te feitas em estúdio. Em no-
me da fluidez, porém, ele de-
cidiu captar as inserções na
filmagem da cena com os ato-
res. “Trabalhamos com bal-
des de gelo e mesas de bar
sem fundo, para obter a luz
ideal.” / FERNANDO SCHELLER

Professor e mascote

Rivellino garante participação na Copa
Filho do craque que brilhou na seleção de 1970 ganha concurso por slogan do mundial e atrai clientes de peso para sua agência de marketing

DIVULGAÇÃO

WERTHER SANTANA/ESTADÃO

Cannes é um divisor de águas na carreira de um criativo. Voltar de lá com 
Leões é uma sensação indescritível e faz todo esforço valer a pena. É também 
um oásis no calendário duro da nossa profissão. Em uma semana, você se 
desconecta da realidade para se conectar com as melhores ideias do mundo 
e renova completamente suas crenças na força da criatividade humana.

O que representa Cannes Lions em sua carreira?

Representar o país em Cannes é um grande reconhecimento, que só me motiva a 
continuar desenvolvendo, com consistência, trabalhos que combinem criatividade 
e foco em resultados.

Qual é a importância de estar no júri?

Ser surpreendido, celebrar muito e viver ao máximo a aventura que é definir, 
ao lado de grande figuras globais da nossa indústria, quais são os melhores 
trabalhos publicitários do mundo.

Qual sua expectativa para os 60 anos do festival?

60 ANOS de 
Cannes Lions

Moacyr Netto
NBS

Promo & Activation Lions

Padrão de fabricação. Tas ressalta diferenciais da marca

Esporte.
Rodrigo
Rivellino
até tentou
jogar
futebol,
mas
desistiu da
carreira
de jogador
e abriu
uma
agência de
eventos

Ciência infantil

Marina Gazzoni

O publicitário Rodrigo Rivel-
lino, sócio da agência de pro-
moções e eventos Aktuell, é o
segundo de sua família a en-
trar para a história da Copa
do Mundo. Seu pai, o jogador
Roberto Rivellino, foi um dos
craques da seleção tricam-
peã da Copa de 1970. Sem pi-
sar nos gramados, Rodrigo
deixará sua marca na Copa
de 2014: ele é autor da frase
“Juntos num só ritmo”, esco-
lhida pela Fifa como o slogan
oficial do campeonato.

Para o pai, sua maior joga-
da foi o gol contra a antiga
Checoslováquia, na estreia
da seleção brasileira na Copa
de 1970. “Perdíamos de 1 a 0.
O gol deu o ânimo para o ti-
me virar o jogo e vencer por 4
a 1”, lembra o jogador.

Para o filho, de 38 anos, o
grande lance foi vencer uma
concorrência disputada por
26 agências de todo o mundo
para fazer o slogan da Copa
de 2014. Depois do anúncio,
a Aktuell conquistou três no-
vas contas para fazer promo-
ções e eventos relacionados
à Copa: da Coca-Cola, da Oi e
da Johnson & Johnson.

O contrato com a Fifa não
permite que Rivellino divul-
gue quanto recebeu pelo tra-
balho, mas, segundo ele, o
maior ganho foi em repercus-
são. “Trouxe muita visibilida-
de para a agência. Nem consi-
go mensurar a importância

de fazer o slogan da Copa”, diz.
Rodrigo sempre teve de expli-

car para amigos que sua agência
não era focada em esporte, mas
na realização de promoções e
eventos corporativos. “As pes-

soas sempre me perguntavam
se eu trabalhava com marketing
esportivo. Por causa do meu
pai, associavam minha carreira
ao esporte.” Ele quase foi por
esse caminho. Durante a infân-

cia, chegou a jogar futebol na ca-
tegoria de base do São Paulo –
seu time do coração, para o des-
gosto do pai, que se diz “corin-
tiano de paixão”. Depois, aban-
donou as chuteiras para se dedi-
car ao tênis. Aos 14 anos, foi vice-
campeão brasileiro.

Eventos. Quando começou a
empreender, no entanto, optou
por um caminho que não tinha
nada a ver com esporte. Em
1997, aos 23 anos, Rodrigo abriu
uma casa noturna em Jundiaí,
no interior de São Paulo. No
ano seguinte, vendeu a boate e
mergulhou de cabeça no merca-
do de eventos. Passou a promo-
ver cruzeiros para jovens, em
um momento em que esse mer-
cado era voltado a um público
mais velho e endinheirado. Os
barcos eram patrocinados por
marcas como Mercedes-Benz e
Pepsi, que queriam se aproxi-
mar desse consumidor.

O trabalho de promover mar-
cas em eventos para jovens lhe
rendeu o cargo de embaixador
da marca de vodka Absolut no
Brasil, em 1999. No ano seguin-
te, ele criou a agência Aktuell.

O primeiro contato com o Co-
mitê Organizador Local da Co-
pa (COL) ocorreu exatos 62
dias antes do sorteio das chaves
para as eliminatórias da Copa,
realizado em 30 de julho de
2011. “Precisavam de uma agên-

cia para organizar o sorteio em
um prazo curto. Outras empre-
sas já tinham recusado”, conta
Rodrigo. Ele aceitou o trabalho,
que o fez passar pelos dias
“mais insanos” de sua vida.

A organização de um evento
da Fifa envolve ações como con-
vidar e receber autoridades na-
cionais e internacionais, divul-
gar o sorteio para a imprensa do
mundo inteiro e até fechar o es-
paço aéreo do Rio.

Mensagem. A criação de um
slogan para o sorteio das elimi-
natórias não estava no contra-

to, mas Rodrigo achou que a
oportunidade era boa para
dar uma mensagem de boas-
vindas aos visitantes que vi-
rão ao Brasil jogar ou assistir
à Copa. O evento veio assina-
do com a frase Welcome to the
land of all nations (Bem-vin-
dos à terra de todas as na-
ções).

Depois do conturbado sor-
teio das eliminatórias, a
Aktuell decidiu entrar na dis-
puta pelo slogan da Copa.
Neste mês, levou também o
contrato para fazer o sorteio
das chaves do campeonato,
em dezembro.

A equipe de Rodrigo na
agência se dedicou três me-
ses à criação do slogan da Co-
pa.“Aideia eracriarumamen-
sagem que atingisse todas as
7 bilhões de pessoas que vi-
vem no mundo”, explica Ro-
drigo. Todos os funcionários
da agência foram convoca-
dos a participar do processo
de criação, passando pela co-
peira e pelo segurança.

A Fifa levou oito meses pa-
ra divulgar o vencedor. Quan-
do o resultado saiu, Rodrigo
ligou para o pai. O craque Ri-
vellino lembra que chorou,
emocionado, pela conquista
do filho. “Para mim é como
se ele fosse campeão na Co-
pa. Eu sei o que é isso. É mui-
ta emoção.”

“Para mim, é como
se ele fosse
campeão na Copa.
Eu sei o
que é isso.
É muita
emoção.”
Roberto
Rivellino
JOGADOR DA

SELEÇÃO

BRASILEIRA NA

COPA DE 1970
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 3 jun. 2013, Economia & Negócios, p. B12.




