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Sociedade na Interbrand

Surge a Infinito Cultural
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David Lubars, chief creative 
officer da BBDO para a América 
do Norte, será o presidente dos 
júris de Film e Press no Festival 
Internacional de Publicidade de 
Cannes em 2009.

O profissional, que está no 
cargo atual desde 2004, começou 
sua carreira em 1981, tendo pas-
sado, desde então, pela presidên-
cia da Fallon Worldwide e pela 
direção executiva de criação da 
Fallon nos Estados Unidos.

Esta será a segunda vez que 
Lubars comanda um júri em Can-
nes, já que em 2006 ele presidiu 
a área de Titanium Lions, que 
contou com a brasileira Adriana 
Cury entre seus membros. Na-
quele ano, somente três cases 
foram finalistas, não houve Grand 
Prix, e o único Titanium Lions foi 
entregue para o projeto japonês 
“Design Barcode”.

O retrospecto de Lubars em 
premiações internacionais inclui 
o Grand Prix de Cannes, o Grand 

Lubars presidirá Film e Press em Cannes
Clio, o Grand Andy, o Best of 
Show One Show, o Best of Show 
Radio Mercury, além de Gold 
Effie, D&AD, Communications 
Arts e o Emmy, em quatro oca-
siões. O profissional também foi 
nomeado diretor criativo do ano 
pela revista Adweek.

A escolha de Lubars reforça 
seu papel de destaque na pro-

O Grupo ABC, por meio da 
área B da holding, amplia sua 
atuação no ramo do entreteni-
mento. Depois de oito meses 
de negociações, a empresa se 
associa à Mondo Entretenimento 
e à Evenpro, produtora de show 
venezuelana com presença na 
América Latina. A operação 
nasce com sede em São Paulo 
e estará, em um primeiro mo-
mento, na Argentina e no Chile, 
além do Brasil. A idéia é alcançar 
toda a região e mais o mercado 
hispânico dos Estados Unidos 
em quatro anos.

Segundo Bazinho Ferraz, 
CEO da divisão B do Grupo ABC 
— que abrange B\Ferraz, Hello, 
New Style, Reunion, Sunset e 
Tudo —, a proposta da nova con-
figuração é buscar o full service. 
“Este é um marco no mundo de 
entretenimento. Faltava essa 
posição no Grupo B. Dessa for-
ma, podemos ampliar parcerias 
entre as empresas e os serviços 
do grupo”, contou. 

“A empresa seguirá com con-
ceito de boutique, estilo que já uti-
lizamos na Mondo”, disse o sócio 
João Paulo Affonseca. Affonseca 
também falou sobre a construção 
de novos espaços para shows e es-
petáculos. “A idéia é que isso vire 
realidade. Mas ainda não temos 
nada formatado, nem se iremos 
utilizar algum espaço que já existe 
ou se vamos construir algo novo”, 
completou. 

A Mondo, que apenas no 
mês de novembro trouxe seis 
turnês ao País, é uma das mais 
favorecidas no acordo. “É um 
fortalecimento. Isso nos possibi-
litará novas conquistas. E agora 

ABC investe em entretenimento
Grupo B anuncia sociedade com Mondo e Evenpro, empresa venezuelana de shows
Renato Pezzotti

esperamos que as empresas en-
xerguem o entretenimento como 
uma forma de experiência de 
marca”, explicou Affonseca.

A venezuelana Evenpro tem 23 
anos de mercado. Dirigida por Phil 
Rodriguez, ela assina há mais de 
uma década parcerias com William 
Crunfli, outro sócio da Mondo. “É 
a primeira vez que unimos uma 
empresa de comunicação com ou-
tras de entretenimento”, afirmou 
Rodriguez. “Essa é uma maneira 
de levar nosso business à frente. 
Hoje temos na América Latina 
uma realidade diferente dos 
outros lugares do mundo, seja 
pela cotação do dólar, seja pelas 
várias possibilidades de shows”, 
contou o executivo.

A nova empresa atuará em 
diferentes unidades de negó-
cios, divididas em seis segmen-
tos: Live (que incluirá shows e 
turnês); Espetáculos (teatros, 
exposições e musicais); Livepass 
(comercialização de ingressos); 
Venues (casas de shows e espe-

O ABC finalizou a negociação 
e tornou-se sócio da DDB World-
wide (grupo do qual já é parceiro 
na agência DM9DDB) também na 
Interbrand no Brasil. A operação da 
empresa de consultoria se manterá 
independente, com a continuação 
de Alejandro Pineda como dire-
tor geral. “A Interbrand possui 
um negócio muito diferente dos 
demais. Tem um produto próprio, 
um know-how que consegue aferir 

o valor de cada marca, que trata 
mais de finanças e estatísticas do 
que de publicidade”, explica Manuk 
Masseredjian, COO do Grupo B.

Criada em 1974, a Interbrand 
— que permanecerá respondendo 
diretamente à Omnicom, também 
controladora da DDB — possui 
36 escritórios, sendo 11 na Ásia/
Oceania, 12 na Europa, quatro 
na África e nove nas Américas, 
um deles em São Paulo.    (RP) 

paganda mundial. Ele é um dos 
profissionais responsáveis pela 
campanha “Voyeur”, da HBO, 
criada pela BBDO/NY, que fatu-
rou os GPs de Promo e Outdoor 
em Cannes neste ano.

“David é um visionário, cuja 
criatividade sem limites é uma 
inspiração para todos nós. Ele 
foi escolhido para presidir o júri 
em razão de seu excepcional 
trabalho no Festival em várias 
categorias ao longo de muitos 
anos”, declara Philip Thomas, 
presidente do Cannes Lions.

O nome de David Lubars é o 
segundo confirmado pela orga-
nização para presidir júris em 
2009. Anteriormente, já havia 
sido anunciado que Tim Bell, 
presidente da Chime Communi-
cations, irá comandar a comissão 
julgadora do primeiro PR Lions, 
área dedicada a cases de rela-
ções públicas, que estréia no 
Festival no ano que vem. 

Alexandre Zaghi Lemos

Com foco em patrocínios 
a shows e eventos esportivos, 
surge a Infinito Cultural, empresa 
de Alain S. Levi, já proprietário 
da Motivare e até agosto sócio 
da Time For Fun. “Sempre tive o 
desejo de montar uma empresa 
com esse formato. Esse é o pri-
meiro passo para formarmos um 
grupo de comunicação”, adianta.

A Infinito atuará de modo in-
dependente da Motivare e nasce 
com uma equipe de 15 profissio-
nais, comandada por Gabriela 
Barros, diretora comercial, e 
Teca Arantes, diretora de cria-
ção. “Percebemos uma grande 
demanda de projetos culturais 
e eventos proprietários. Temos 
de apresentar novas formas de 
relacionamento das marcas com 
seus consumidores e extrapolar o 

evento em si”, explica o executivo.
O projeto de estréia da agência 

será o Natal Consciente Natura, 
que levará a sete cidades brasilei-
ras 23 árvores de Natal feitas com 
material reciclado, com a assina-
tura do artista plástico Eduardo 
Srur. “Procuramos uma empresa 
para esse projeto que tivesse 
isso no seu DNA. E a Natura se 
encaixa nesse perfil”, conta Levi. 
“Além disso, no Natal as pessoas 
revêem seus conceitos. É a época 
perfeita para falarmos de recicla-
gem e meio ambiente”, completa.

A agência, que pretende al-
cançar um faturamento de R$ 40 
milhões em seu primeiro ano, já tem 
cerca de oito projetos em desenvol-
vimento — entre eles, a Bienal do 
Livro, que estará com a Infinito em 
suas duas próximas edições. (RP) David Lubars volta ao júri de Cannes depois 

de presidir a área de Titanium em 2006

táculos); Merchandising e Ativa-
ção (comercialização e a própria 
ativação de patrocínios). 

Para Guga Valente, CEO do 
Grupo ABC, “essa é mais uma 
ferramenta que pode ajudar o 
anunciante a construir sua mar-
ca”. O ABC é sócio majoritário da 
nova empresa. Valente explicou 
que a união não interfere nos 
trabalhos da Tudo, especializada 
em eventos e conteúdo. “São 
posicionamentos diferentes, mas 
com sobreposição de atuação.” 

A venda pelo portal Livepass 
dos ingressos da turnê do grupo 
de rock Iron Maiden pelo Brasil 
em março de 2009 — com sho-
ws em Manaus, Rio de Janeiro, 
São Paulo, Recife e Brasília — 

marcou a estréia da 
parceria. “Foram 7 mil 
ingressos vendidos em 
cerca de 11 horas. É 
um ótimo início”, brin-
cou Affonseca.

Já estão agendadas 
as próximas investidas 
da parceria: os shows 
da turnê da cantora 
Alanis Morissette pela 
América Latina e a con-
firmação do segundo 
festival About Us – En-
tretenimento a Favor 
da Sustentabilidade. 
A primeira edição do 
evento, que aconteceu 

em agosto, teve assinatura da 
Mondo Entretenimento e con-
tou com a apresentação de Ben 

Os novos sócios João Paulo Affonseca, William Crunfli, Bazinho Ferraz (no centro), João Augusto Valente e 
Phil Rodriguez (da esq. para dir.) pretendem incrementar negócios para a América Latina

Harper e Dave Matthews Band. O 
inusitado é que ele foi realizado 
apenas um dia depois do Skol Be-
ats, promovido pela B\Ferraz.

Parcerias
A associação entre o Grupo 

ABC, a Evenpro e a Mondo 
remete a outra parceria reali-
zada no semestre. Em agosto, 
a Live Nation, maior produtora 
de shows do mundo, sediada 
em Los Angeles, fez um acordo 
operacional com a mexicana CIE 
e com a brasileira Time For Fun 
(T4F). Oasis, Smashing Pump-
kins e Coldplay, por exemplo, 
são algumas bandas que realizam 
turnês com a Live Nation. 

O primeiro fruto desse acor-
do foi a vinda da popstar Ma-
donna para o Brasil, em turnê 
de cinco shows que serão rea-
lizados na semana que vem, no 
Rio de Janeiro e em São Paulo. O 
“detalhe” é que os lucros dessas 
apresentações — das quais a 
Lojas Renner será a patrocina-
dora máster — serão divididos 
de forma incomum: 96% para a 
companhia norte-americana e 
4% para a empresa brasileira.
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