
Quinta-feira, 14 de outubro, 2010 Brasil Econômico 35

criatividade@brasileconomico.com.br

A Ford promove a 15ª edição do
seu prêmio de conservação
ambiental, realizado anualmente,
por meio das peças publicitárias
acima, veiculadas em jornais e
revistas desta semana. O que chama
a atenção é a associação do homem
com o animal a partir da pintura.
O texto do anúncio explica que “quem
ajuda a natureza, ajuda a si mesmo”.
Uma das ações de responsabilidade
ambiental da empresa, que está
citada na campanha, é a opção
por fabricar tapetes de carros
a partir de garrafas pet recicladas.

ANÚNCIO DA SEMANA

A Oktoberfest brasileira, que acontece em Blumenau (SC), começou no
dia 7 e segue até o próximo dia 24 deste mês e conta com patrocínio da
cerveja Eisenbahn, controlada pelo Grupo Schincariol. A cervejaria recriou
três estações de trem de época para servir de ponto de venda da marca.
As Estações Eisenbahn fazem uma referência à história e ao nome da cerveja,
que em alemão significa ferrovia. Ela foi batizada devido à antiga estação de
trem que abriga a fábrica da marca também em Blumenau.

Ricardo Silva/Folhapress

Divulgação

Tecnologia passa.
As boas ideias ficam
As pessoas consomem tecnologia como parte comum da vida de-
las, como escovar os dentes e ir ao banheiro. Virou rotina. E todos
os dias tem novidade em algum lugar do planeta. Todos os dias, as
agências tentam acompanhar a tendência e levar a publicidade
para fazer parte destes novos meios de comunicação.

O assunto do momento são os tablets e seu representante mais
famoso, o iPad. O tablet é um irmão do meio entre o celular e o
computador. Virou febre. E a indústria da propaganda já começa a
pensar como isso vira um negócio rentável. Nos Estados Unidos,
se criou o que se chama de tablets media. Várias marcas como Do-
ve, Target e Ford criaram campanhas especialmente para plata-
forma iPad. São campanhas em que o usuário pode assistir, ler,
interagir com a propaganda, comentar, conversar com outros
consumidores. É um terreno novo para todo mundo, inclusive
para as agências e para os anunciantes.

Ninguém sabe para onde se vai exatamente. Os tablets não vão
mudar o hábito de ler das pessoas, vão apenas ampliá-lo. Hoje, as
publicações simplesmente se adaptam ao formato, no futuro não. Os

anúncios de revista vão passar por
transformações. Vamos sair da era
do impresso. Nada vai precisar ser
100% estático. Você tem a tecnolo-
gia de tela sensível ao toque ao seu
dispor. E isso vai tornar o ponto de
contato com as peças publicitárias
mais físico, mais próximo. O futuro
é multiplataforma. Tudo conviven-
do e convergindo.

Mas a resposta deste futuro não
está exatamente na tecnologia. Está
em como usá-la. Eu, sinceramente,
me considero uma pessoa não tec-
nológica. Mal sei entrar com a se-
nha no meu perfil do Facebook.
Mas o domínio da tecnologia hoje é
irrelevante. Meu ponto é: o que,

como criativos e publicitários, temos de fazer para ficar atualizados?
Pensar ideias melhores. Criativas, que empolguem, seduzam, emo-
cionem. De nada adianta tecnologia sem uma boa ideia inserida.

A tecnologia como ideia uma hora cansa, não se basta. Odeio
quando peço uma lista de ideias à minha equipe e recebo uma lista
de tecnologias. Várias agências de web hoje procuram profissio-
nais que não entendam nada de internet para fazer parte do seu
time. Elas querem gente que entenda de ideias, que saiba criar
conceitos, porque é isto o que realmente importa neste mundo,
com tantos formatos e cheio de possibilidades: ideia. Desenvolver
este aplicativo no cérebro não é fácil. E não se vende na Apple Sto-
re, como os famosos tablets. ■

Paulo André Bione
Coordenador acadêmico da Miami
Ad School/ESPM São Paulo

Várias agências de
web hoje procuram
profissionais que
não entendam
nada de internet.
Elas querem gente
que saiba criar
conceitos, porque
é isto o que
realmente importa
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Brasilprev Seguros e Previdência S.A.
CNPJ nº 27.665.207/0001-31 - NIRE nº 3530013990-9

213ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração 
I. Data/Hora/Local: 28 de setembro de 2010 - 15 horas (horário de Bra sília) - Sede da Brasilprev - São Paulo. II. Membros: 
O Presidente do Conselho, Sr. Paulo Rogério Caffarelli, e os seguintes Conselheiros: Sr. Larry Donald Zimpleman, Sr. Norman
Raul Sorensen Valdez, Sr. Luís Eduardo Valdés Illanes, Sr. Roberto Andrés Walker Hitschfeld, Sr. Marco Antonio da Silva
Barros, Sr. Amauri Sebastião Niehues e Sr. Francisco de Assis Leme Franco. III. Convidados: Sr. Miguel Cícero Terra Lima,
Sr. Elenelson Honorato Marques, Sr. Alejandro Elizondo Rodriguez e Sr. Carlos Manuel de Oliveira Madureira. IV. Secretário:
Sr. Rodrigo Pecchiae. V. Abertura e Pauta: O Presidente do Conselho iniciou a reunião de acordo com o item da pauta
disponibilizada previamente. VI. Pauta: 1) Fechamento de Escritório Regional de Belo Horizonte - DAD nº 1.305/2010: 
O Conselho de Administração tomou ciência do DAD nº 1.305/2010, apreciado pela Diretoria em 10 de setembro de 2010 e
pelo Comitê Consultivo em 22 de setembro de 2010 e aprovou o fechamento do Escritório Regional de Belo Horizonte. 
V. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho encerrou a Reunião, lavrando-se a presente ata que
após aprovada, será assinada por mim, Rodrigo Pecchiae, Secretário e por todos os Conselheiros presentes. Eu, Rodrigo
Pecchiae, Secretário, DECLARO para os devidos fins de direito, sob as penas da Lei se o contrário se verificar, que a
presente é cópia fiel da Ata do Livro nº 06, de Registro de Atas do Conselho de Administração. JUCESP nº 369.782/10-2
em 07/10/2010. Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.

Eisenbahn investe em patrocínio ao Oktoberfest
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