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A fragmentação da mídia im-
pulsionada pelos novos hábitos do 
consumidor causa diversos reflexos 
na estrutura da indústria da publici-
dade, abrindo espaço para agências 
especializadas. Neste cenário, Laura 
Chiavone vislumbrou há três anos 
a oportunidade que desejava para 
inaugurar a Limo Inc, com foco em 
planejamento estratégico. 

Atualmente com cerca de 15 
funcionários, a agência acaba 
de inaugurar sua nova sede, no 
bairro paulistano da Vila Madale-
na, e de ganhar uma nova sócia: 
Ana Paula Kuroki, que já vinha 
atuando na casa e agora assume 
a direção geral.

Outra novidade recente é o 
atendimento direto a alguns anun-
ciantes. Segundo a presidente, 
os primeiros trabalhos da Limo 
foram intermediados por agências 
como Africa e F/Nazca S&S — lis-
ta incrementada posteriormente 
por Dentsu, DM9DDB, Lew’Lara\
TBWA, McCann Erickson, Mood, 
MPM, Santa Clara, Taterka, Tudo 
e Y&R. “Foi a melhor entrada que 
encontramos para buscar nosso 
espaço no mercado no primeiro 
ano. Depois, passaram a nos in-
dicar para trabalhos diretos com 
os anunciantes”, conta, citando 
o recente projeto de branding da 
Agre, nova marca do setor imobiliá-

Limo, eternamente beta
Receita de planejamento estratégico da empresa combina instinto, experiência e coragem
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rio, além de trabalhos para Ambev, 
Casas Bahia, Claro, Johnson & Jo-
hnson, Nike, O Boticário, Parmalat, 
Philips, Renault, Sadia e Toyota.

Fenômenos latentes
Via de regra, o relacionamento 

com outras agências se dá com 
grande proximidade com as áreas 
de criação. Para realizar seu traba-
lho de planejamento a Limo se ba-
seia em pesquisas, observação da 
sociedade e entrevistas com espe-
cialistas de diferentes segmentos, 
como psicanálise, cinema, música, 
medicina, arquitetura e tecnologia. 
Tudo para dar subsídios à criação 
e formatar a espinha dorsal dos 
projetos de comunicação. 

“Buscamos identificar movi-
mentos sociais e culturais que cau-
sam impacto em comportamentos 
de consumo, hábitos e relaciona-
mento com marcas. Apostamos 
em movimentos que nem sempre 
estão supervisíveis para a socieda-
de, mas são latentes como fenô-
meno. Dessa forma, nem sempre 
há todos os meios científicos para 
comprová-los — usamos uma com-
binação de instinto, experiência e 
coragem”, descreve Laura.

Equipe multidisciplinar
Curiosamente, tanto Laura 

como Ana Paula representaram 

o Brasil no Young Creatives da 
área de planejamento no Festival 
de Cannes, respectivamente em 
2004 e 2005. As afinidades pro-
fissionais começaram a se dese-
nhar quando trabalharam juntas 
na antiga Newcomm Bates.

Mas as diferenças também 
são um importante elemento na 
composição dos principais pro-
fissionais que a socióloga Laura 
busca para compor o elenco 
de sua agência. Enquanto Ana 
Paula é formada em cinema, a 
recém-contratada Liani Santi 
(ex-Taterka) tem pós-graduação 
em semiótica e Ana Cláudia 
Schmidt (ex-Capital Pessoal) 
concluiu pós em gestão de moda. 
Há ainda na casa um engenheiro 

naval, fotógrafos, músicos e pes-
soas com formação em teatro. Os 
projetos são divididos de acordo 
com a experiência e afinidade 
dos profissionais da equipe com 
os temas em questão. “O impor-
tante é que todos sejam curiosos, 
tenham boa bagagem cultural e 
espírito empreendedor. Somos 
uma empresa eternamente beta, 
que está em construção e desen-
volvimento”, frisa Laura.

Segundo ela, a escolha do nome 
Limo partiu de uma derivação da 
palavra francesa Limonade, uma 
sutil referência a Apple e Orange, 
as marcas que mais admira. “Pas-
samos a ser chamados pela forma 
diminuta, que resolvi oficializar 
com o acréscimo do Inc”, conta.

De olho nas novas formas de 
interação das marcas com o pú-
blico, a Content House, agência 
de branded content e entertain-
ment, lançou-se oficialmente ao 
mercado na semana passada. 
Criada por Adrianne Elias, que 
acumula passagens pelas áreas 
de marketing de Ambev, Telefô-
nica e TVA, a agência está focada 
em produzir conteúdo de entre-
tenimento utilizando diversas 
plataformas de mídia capazes de 
somar grandes audiências. 

O primeiro projeto da Con-
tent House tem lançamento pre-
visto para domingo 28. Trata-se 
de um programa para a NET, in-

Propósito de unir marcas com entretenimento
está trabalhando em outros 
cerca de 15 projetos, alguns 
deles realizados em parceria 
com outras agências. “A Content 
House não veio para tirar o pos-
to de criação da agência, e sim 
para agregar novas ações para o 
anunciante”, discursa.

Adrianne promete forte atua-
ção no segmento de pesquisa de 
mídia com veículos televisivos a 
fim de levar as melhores opções 
de horários e canais a cada so-
licitação. Além de seu efetivo 
de dez funcionários, a Content 
House mantém parcerias com as 
produtoras Oficina de Produções 
e Muqueca Filmes. “Optamos por 

empresas que têm experiência 
em conteúdo para TV e não em 
filmes publicitários”, explica. A 
expectativa de faturamento de 
Adrianne para o primeiro ano da 
agência é de R$ 1 milhão. 

Quando estava na Ambev, 
Adrianne foi responsável por pro-
jetos como GAS Sound, festival de 
bandas promovido pelo Guaraná 
Antarctica e transmitido sema-
nalmente durante quatro meses 
pela Rede TV. Além disso, esteve 
à frente do ARG (Alternative Re-
ality Game), projeto realizado em 
parceria com a Editora Abril que 
misturava ficção e conteúdo. 

Beatriz Lorente

titulado InterNET-se. A atração 
tem o objetivo de divulgar todas 
as possibilidades de uso da web. 
O projeto teve como primeiro 
parceiro o portal UOL. 

Além do InterNET-se, Adrian-
ne menciona que sua equipe já 

Ana Kuroki é a nova sócia de Laura Chiavone

Adrianne Elias: expectativa de 
faturar R$ 1 milhão no primeiro ano
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•A McCann Erickson venceu a 
concorrência pela conta publi-
citária da Intelig, operadora de 
chamadas de longa distância 
cujo controle foi comprado pela 
TIM no ano passado. A fase final 
da disputa envolveu ainda a 
Neogama/BBH e a W/. McCann e 
Neogama são as atuais agências 
da TIM. E a W/ está em processo 
de negociação com vistas a uma 
fusão com a McCann.

•A Mohallem/Artplan passa 
a atender a conta da Inpar. A 
agência fica responsável pelas 
campanhas para lançamentos 
da incorporadora nos Estados 
do Rio de Janeiro, de Minas 
Gerais e Pernambuco. 

•A Fields venceu a licitação 
pela verba publicitária do Tri-
bunal Superior Eleitoral (TSE), 
estimada em R$ 6,5 milhões 
anuais. Estavam na disputa 
outras nove concorrentes: 
Adag, BorghiErh/Lowe, Cannes, 
Casablanca, Lua Branca, Ogilvy, 
Perfil, Agência Plá e Sette  Graal. 
A nova agência cuidará da cam-
panha pelo voto consciente nas 
eleições deste ano.

•Pelo terceiro ano consecuti-
vo, a Pepper foi escolhida pela 
Goodyear para trabalhar as 
ações de promoção da marca 
na Stock Car, maior categoria 
nacional de automobilismo. 

•A rede internacional de ho-
téis Superclubs, que admi-
nistra as marcas Breezes, 
Sonesta e StarFish, acaba de 
entregar à Makplan Promo-
ve sua verba publicitária. O 
anunciante pretende investir 
R$ 3 milhões em comunicação 
neste ano a fim de aumentar 
a visibilidade de seus hotéis 
no Brasil.

•A conta da unidade de papel 
da Suzano passa a ser atendida 
pela SantaClara. O objetivo do 
anunciante, que pretende in-
vestir mais em publicidade em 
2010, é integrar a comunicação 
de todos os seus produtos.

•A Fundação Gol de Letra es-
colheu a Neogama/BBH para 
cuidar da sua comunicação 
institucional. A agência desen-
volveu também um novo logo, 
em referência aos 10 anos de 
existência da entidade.
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