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A Microsoft Brasil marcou 
para esta segunda-feira, 10, o 
lançamento de um novo canal 
dentro do portal MSN, dedicado 
exclusivamente aos usuários de 
Messenger. O I Love Messenger 
(http://ilovemessenger.br.msn.
com) contará com pacotes gra-
tuitos para personalização do 
comunicador, com novos emo-
ticons e imagens divididas por 
temas e datas comemorativas. 
O lançamento também faz par-
te da estratégia da companhia 
para promover outros produtos 
da plataforma, como Windows 
Live, SkyDrive e Hotmail. “Te-
mos como objetivo melhorar a 
experiência dos usuários, cru-
zando todos os canais da nossa 
plataforma. Nossa proposta é 
alavancar o uso de um produto 
através de outros e fazer com 
que o usuário navegue por todos 
eles sem sentir as barreiras”, 
diz Leandro de Paula, diretor 
comercial da Microsoft Adverti-
sing. No canal também estarão 
disponíveis vídeos, busca perso-
nalizada, jogos e notícias sobre 
entretenimento. 
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Microsoft promove  
websérie para lançar canal

Andréia Zuqui: consolidação do trabalho 
multimídia

Para divulgar o novo canal, a 
Microsoft — em parceria com a 
Young & Rubicam — promoverá 
a primeira série interativa com 
base em diálogos reais travados 
entre usuários do Messenger. 
O projeto Control C Control 

Após o incêndio que em 
agosto consumiu as instalações 
do Teatro Cultura Artística, em 
São Paulo, a Talent assina vo-
luntariamente uma campanha 
que visa sensibilizar empresas 
e pessoas jurídicas para que 
sejam potenciais colaboradoras 
do plano de reconstrução do te-
atro, orçado em R$ 60 milhões. 
“Quando aconteceu aquele 
infeliz acidente, achamos que 
poderíamos ajudar o Cultura Ar-
tística”, conta José Eustachio, 
sócio-diretor da agência. 

Assim, foi desenvolvido um 
folder dividido em quatro atos, 
por meio dos quais é contada a 
história da Sociedade de Cultura 
Artística, de seu surgimento à 
atual fase, passando pela inau-
guração do teatro. Por fim, o 
material propõe o renascimento 
do espaço, que deve se tornar 
mais completo e moderno. 

Segundo Eric Klug, res-
ponsável pela área de relações 
institucionais da Sociedade, a 
apresentação desse material 
aos potenciais investidores deve 
acontecer em dezembro, já que 
nesta semana o tombamento 
da fachada do teatro deve ser 

Os Diários Associados têm 
uma nova gerente executiva 
de marketing e comunicação 
em Minas Gerais. Trata-se de 
Andréia Zuqui, que assumiu o 
posto no início deste mês, no lu-
gar de Maria José do Carmo, que 
se desligou do conglomerado. 
Nos últimos três anos, Andréia 
atuou como gerente de produto 
do grupo. 

À frente do novo posto, a 
profissional terá como missão 
consolidar o trabalho multimídia. 
“Minha principal tarefa será co-
locar essa cultura multimídia dos 
Diários Associados em Minas nos 
produtos, projetos comerciais e 
conteúdo, para que atinjamos 
todos os perfis de público. Já 
temos uma convergência forte 
com o portal Uai e queremos 
ampliar”, aponta.

Com esse redesenho da es-
trutura de marketing, a gerência 
de produto foi absorvida pela 
estrutura de marketing e comu-
nicação. No entanto, foram man-
tidos os quatro coordenadores 
da área. Já a gerência de merca-
do foi dividida. Parte da equipe 
agora responde diretamente à 

Campanha

Talent cria por novo 
Cultura Artística

Mídia

Diários Associados 
reestruturam marketing

um frio na barriga, mas certa-
mente será uma ótima maneira 
de manter o relacionamento 
com o público jovem”, acredita 
Fernando Taralli, responsável 
pelo núcleo digital da Y&R.

Enviadas pelos próprios usu-
ários, as histórias serão subme-
tidas a um comitê de avaliação 
que elegerá as sete melhores 
para serem roteirizadas e pro-
duzidas, sendo que todas serão 
encenadas por cinco atores, 
em sua maioria ícones gerados 
na internet. O décimo e último 
episódio, porém, será escolhido 
pela audiência, e o internauta 
eleito ganhará um Kit Oficial 
Xbox 360. “A websérie une três 
fenômenos contemporâneos: a 
crescente audiência de reality 
shows, o fascínio dos internau-
tas por ações colaborativas e 
uma nova maneira de consumir 
conteúdo. O fato de os próprios 
internautas garimparem as 
melhores narrativas em seus 
históricos também ajudará a 
atrair mais qualidade para os 
roteiros”, diz Taralli.   

Mariana Ditolvo

aprovado e, até o fim deste mês, 
o projeto de reconstrução deve 
ser aprovado pelo Ministério da 
Cultura para se beneficiar da Lei 
Rouanet. O plano prevê a reti-
rada de todo o entulho gerado 
pelo incêndio e a reconstrução 
de 10,5 mil metros quadrados, 
com melhorias no backstage e 
no estacionamento do espaço, 
sem qualquer alteração na fa-
chada original. 

Em breve, um DVD vai com-
por o material apresentado aos 
potenciais investidores, no qual 
artistas como Monica Salmaso, 
Nelson Freire, Regina Duarte 
e Roberto Minczuk ressaltam a 
importância do espaço para a 
cultura nacional. Até o primeiro 
trimestre de 2009, a população 
em geral deverá ser impactada 
por uma campanha em mídia im-
pressa e rádio convidando todos 
a contribuírem para a reconstru-
ção do teatro. “A idéia é que pos-
samos contar com a disposição 
dos veículos”, prevê Eustachio. 
O novo Centro Cultura Artística 
deve ser inaugurado em 2012, 
quando serão comemorados os 
100 anos da Sociedade.

Eduardo Duarte Zanelato

diretoria comercial, fornecendo 
análises para estratégias comer-
ciais, e outra parte responde à 
diretoria de marketing, cuidan-
do de análises de audiência e 
pesquisas.

O primeiro projeto do grupo 
é o lançamento da revista mensal 
Hit. O título é uma extensão da 
coluna homônima assinada pelo 
jornalista Helvécio Carlos, no 
Estado de Minas, e que também 
possui um canal no portal Uai. 
A publicação, focada no estilo 
de vida da classe A, tem tiragem 
inicial de 25 mil exemplares.

Fernando Murad
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V, como está sendo chamado, 
consistirá em dez episódios e 
contará com o patrocínio de 
Colgate-Palmolive, LG e Nova 
Schin. “Esses três anunciantes 
se mostraram bastante arroja-
dos ao investir em algo tão novo. 
O projeto é ousado e chega a dar 
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