
Aktuell incorpora conceito em seu nome 
Regina Neves 
  
A Aktuell, agência below the line do empresário Rodrigo Rivellino - um dos filhos do lendário 
jogador de futebol - credita o bom desempenho que vem alcançando nos seus cinco anos de 
existência a um conceito diferenciado de trabalho, o p.s.v.a, sigla para "provedor de serviço de 
valor agregado" e o considera tão importante que o incorporou, a partir deste ano, ao nome da 
agência.  
 
Segundo Rivellino, pelo menos dois fatores mostram o bom desempenho da Aktuell p.s.v.a: o 
crescimento de 130% no ano passado em relação ao anterior alcançando um faturamento de R$ 
25 milhões e uma expressiva carteira de clientes com nomes como Nokia, Tozini Freire (TFTS), 
Barbosa M. Aragão (BMA), Grupo Schincariol, TIM, Vivo, Jack Daniel´s (Diageo), Cuervo (Jose 
Cuervo) e Sagatiba, entre outros.  
 
Agora a Aktuell p.s.v.a. é a agência responsável pelas ações da Nokia, na festa Metamorfose, a 
maior festa a fantasia do mundo, que ocorrerá em Lodrina, no próximo dia 17 de setembro. A 
agência desenvolveu um camarote personalizado da Nokia e uma tenda Nokia no evento. No 
camarote, a agência terá como foco o N3220, o celular direcionado ao público jovem. A ação 
consiste em promotoras uniformizadas que vão convidar o público, entreter e apresentar o celular. 
Quem mandar uma cantada via o aparelho, utilizando a tecnologia "fun shell", ganhará no ato 
uma bandana tematizada e light sticks.  
 
A Aktuell desenvolve trabalhos diversificados como ações promocionais, estandes, CRM (Customer 
Relationship Management), lançamentos de produtos, merchandising , campanhas de incentivo às 
vendas, e projetos de patrocínio e endomarketing.  
 
Rivellino explica que o p.s.v.a significa "benefícios já tão incorporados à realidade da vida das 
pessoas, que, muitas vezes, só se dão conta da importância de cada um quando se sente a falta 
deles", e cita como exemplos práticos o controle remoto da TV, o viva voz do celular, ou a rodinha 
da mala de viagem.  
 
"É um posicionamento, que se baseia principalmente na correta percepção das necessidades de 
cada cliente, o que otimiza e potencializa o uso das verbas", diz. "Somado ao que chamamos uma 
visão 360°, os resultados tem sido ótimos", completa o empresário.  
 
Rivellino conta que criou a agência com o intuito de "ser a melhor e não a maior." Segundo ele 
"procuramos fazer da Aktuell uma agência bastante estratégica, capaz de ações rápidas e quase 
uma extensão dos departamentos de marketing e vendas das empresas", conta.  
 
Entre os cases de sucessos da agência, que já recebeu vários prêmios ao longo de seus cinco 
anos, está a promoção Nokia/TIM de Carro Novo. Em continuidade à campanha publicitária, que o 
ator Thiago Lacerda estrelou para anunciar o lançamento do Fiat Stilo Connect, carro com 
conexão para o celular, a Aktuell desenvolveu uma ação regionalizada no interior e na capital 
paulista com as três marcas.  
 
O projeto consistia em um conceituado hotsite para base de relacionamento e validação do 
cadastro, material de ponto-de-venda, rádio e oferecia cupons para o sorteio de cinco Fiat Stilo 
Connect.  
 
Outro case foi a criação do Carnaval Digital, uma inovação para renovar o conteúdo digital dos 
celulares, agregando novos ritmos. Esse projeto inaugurou o primeiro núcleo de desenvolvimento 
de conteúdo da agência, e envolveu o cliente Nokia em parceria com a Vivo e as escolas de samba 
do Rio de Janeiro num investimento em conjunto de R$ 4 milhões.  
 



Para Rivellino, as ações below the line usadas com criatividade reforçam padrões importantes 
para as marcas e podem caminhar independentemente ou paralelamente à outras promoções e 
publicidade tradicional.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 16, 17 e 18 set. 2005, Comunicação, p. C-6. 


