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EXPANSÃO

IPT fará análise de recursos
hídricos para Guiné-Bissau
O Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) firmou uma parceria
com a Direção Geral de Recursos Hídricos (DGRH) de Guiné-Bissau,
na África, com o objetivo de avaliar os dados de uso e ocupação
do solo, disponibilidade e demandas de água e outros temas ambientais.
O IPT realizará análises das informações por meio softwares
avançados de geoprocessamento, tecnologia de que o instituto dispõe.
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Quando se uniram para criar a Bi-
ruta, os sócios da agência, Rafael
Liporace, Romulo Groisman,
Matheus Meirelles e Alan James,
foram trabalhar em um cômodo
estreito, onde antes funcionava o
banheiro de uma incubadora uni-
versitária. Eles não imaginavam
que o “banheiro-escritório” fosse
ficar tão pequeno em pouco tem-
po. Rapidamente, a agência, es-
pecializada em marketing não
convencional (aquele que não
compra espaço em televisão, re-
vista, rádio e jornal), passou a ter
grandes multinacionais e até
grandes agências de publicidade
como clientes. Hoje, sete anos de-
pois, chamadas pelos sócios de
mídias mirabolantes, as propa-
gandas criadas pelo quarteto ge-
ram muitos comentários pela ex-
centricidade, e também contratos
cada vez mais rentáveis. Recente-
mente, a equipe fechou duas par-
cerias com empresas para a cria-
ção publicitária, no embalo da
Copa do Mundo da África. Agora,
os cariocas planejam, em longo
prazo, um escritório no exterior.

Hoje os sócios trabalham em
um casarão de Santa Teresa, re-
gião central do Rio de Janeiro,
onde funcionava toda a incuba-
dora. A situação é bem diferente
da inicial, que chegou a ter uma
dívida de R$ 20 mil, já quitada.
Liporace lembra que abandonou
seus planos de jogador de futebol
de salão, profissão exercida por 12
anos, porque estava empolgado
com a inovação que a Biruta apre-
sentou ao mercado. “Se alguma
empresa quer contratar a agência
para desenvolver uma peça publi-
citária em mídias convencionais,
nós recusamos”, afirma. “Nosso
negócio é criar formatos.” Além
de prêmios nacionais na área pu-
blicitária, essas inovações ainda
renderam a indicação do grupo
para o Festival Internacional de

Publicidade de Cannes deste ano.
A agência foi indicada ao prê-

mio pela “Passeata dos Sem Na-
morados”, que mobilizou 5 mil
solteiros no Rio de Janeiro, todos
em busca de um amor. A ideia
rendeu aumento de 40% no nú-
mero de assinantes do Par Perfei-
to, site de relacionamentos que
promoveu o evento. “A gente não
imaginava que ia ter uma reper-
cussão tão grande”, diz Liporace.
“Aparecemos em novelas, jornais,
programas de televisão.”

Sozinhos
Para Marcelo Lobianco, professor
de marketing digital da ESPM, o
sucesso rápido e contínuo da Bi-
ruta tem razão clara. Ela ainda não
tem concorrente no Brasil. “Algu-
mas agências focam em internet,
outras em publicidade viral, mas a
Biruta trabalha com qualquer tipo
de mídia fora do formato tradicio-
nal”, diz Lobianco. Esse tipo de
campanha, segundo Armando
Strozenberg, diretor da Associa-
ção Brasileira de Propaganda, é
responsável por 8% do bolo pu-
blicitário mundial. No Brasil, esse
índice não passa de 4%. Em 2009,
o mercado publicitário nacional
movimentou R$ 64 bilhões.

Algumas das principais agên-
cias de publicidade do país bus-
cam parcerias com a Biruta. “O
pit-stop que fizemos para a Shell
foi em conjunto com a JWT
(Thompson). Estamos sempre
desenvolvendo publicidade in-
terativa para grandes agên-
cias”, afirma Liporace (leia qua-
dros na página ao lado).

Um dos maiores contratos da
agência é com a operadora de te-
lefonia celular Claro. Também
atende Petrobras, Sony Music e o
Sistema Globo de Rádio. Sem re-
velar novos clientes, Liporace
afirma que intervenções urbanas
vão ocorrer nos próximos meses
em São Paulo. Logo após a Copa
do Mundo, ele viaja para a Euro-
pa, onde vai se apresentar como
provável parceiro das empresas
locais no Mundial de 2014. ■

“Depois da Copa
da África do Sul,
vamos para
a Europa, mostrar
que a Biruta
pode representar
muito bem as
marcas de fora
na Copa do Brasil

Rafael Liporace,
diretor da Biruta

Biruta planeja
exportar suas mídias
mirabolantes
Agência carioca começou em incubadora universitária no Rio
de Janeiro e conquistou clientes como Claro, Petrobras e Shell

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 6 maio. 2010, Primeiro Caderno, p. 28.
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