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Conteúdo musical no forno
Anna Butler diz
que já é hora de
a MTV começar
de novo. Com ela
na linha de frente
Daniela Paiva
dpaiva@brasileconomico.com.br

Quem viu e ouviu a MTV Brasil
nos anos 90, até hoje sente saudades de quando a fila que andava era a do VHS, ao passo do
lançamento de um clipe do Nirvana que estreava na programação. Conversa de gente velha?
Que nada. Tanto que Anna
Butler, que esteve no departamento artístico da emissora na
fase que não sai da memória dos
amantes do rock, renovou o
contrato e fala em recomeço. “O
foco é na música de novo. Tem
tudo a ver comigo”, diz Anna,
sócia da Conteúdo Musical. A
Conteúdo é uma agência e produtora que faz de tudo um pouco que envolve música — inclusive cinema. Um dos projetos
para este ano é um documentário sobre Cássia Eller. Na área de
publicidade, a Conteúdo fornece o que Anna chama de ideias
musicais. A empresa vem com o
produto e a Conteúdo pensa
numa forma musical de trabalhá-lo. Conhecida pela mão boa
na hora de apostar em um novo
talento (Skank, Pato Fu, Cachorro Grande são só alguns que
constam em seu currículo), ela
não esconde o pulso firme. “Sou
muito pragmática e certa de
tudo”, define esta carioca de 44
anos. “Nunca me senti desrespeitada no mundo da música. É
tudo uma questão de você se
impor”. E saber a melhor direção, como a que ela conduziu na
emissora nos tempos áureos. ■

Agora é que
são elas Bombril
tem mulheres
protagonistas pela
primeira vez

Murillo Constantino

Rejane Bicca, a todo
poderosa da O2 Filmes
É uma questão de sensibilidade.
Sim, esse elemento tão intrínseco
ao ser feminino. Para Rejane
Bicca, diretora de atendimento
da O2 Filmes, que centraliza todos
os negócios de uma das maiores
produtoras do Brasil, essa tal da
sensibilidade feminina colaborou
para que se tornasse figura-chave
na empresa comandada pelo
cineasta Fernando Meirelles.
“O olhar feminino ajuda e escolher
o diretor certo para a campanha”,
diz. Rejane tem 38 anos. Está em
sua segunda passagem na O2,
onde trabalha há 11 anos. Outra
vantagem feminina? O papo reto,
aponta. “Essa sinceridade que a
gente tem até para dizer não. Isso
conquista a confiança do cliente”.
Com dois celulares, telefone fixo,
caixa sempre lotada de e-mails
e reuniões que a deixam fora do
escritório boa parte do dia, ela
executa tarefas como analisar
o conteúdo dos longas-metragens
e material de propaganda, dialoga
diretamente com as equipe
de criação das agências, capta
recursos. E falta tempo. “Para o
marido, fica só à noite”, confessa
Rejane, que ainda não tem filhos,
mas está de olho em outras
crias. “Agora meu objetivo é
estabelecer novos diretores”.
E eles já devem dar um trabalho...

■ Carlos Moreno, o carequinha que há 33 anos ensina as moças
(e moços, pois somos modernos) as mil e uma utilidades do
Bombril e seus filhotes, está de folga — ou algo assim. A nova
campanha da empresa de produtos de limpeza doméstica presta
homenagem a elas com três protagonistas: Dani Calabresa, Marisa
Orth e Monica Iozzi. Elaborada pela DPZ, foi batizada de Mulheres
Evoluídas. O bom humor já estava presente na internet desde
ontem, data do lançamento: “Você que é uma mulher evoluída,
aguarde. Em breve você vai ter mais controle sobre seu homem”,
dizia o site que acompanha a estratégia de comunicação,
www.mulheresevoluidas.com.br . O material conta com quatro
filmes diferentes, anúncios em mídia impressa e ação na internet
em um investimento de R$ 40 milhões. Produzidos pela
O2 Filmes, os filmetes têm títulos sugestivos: Dona Marisa,
Adestramento, Tropa de Elite e Palmito. As moças que saíram
da condição de dinossauro da limpeza, vejam só, ganharam até
uma espécie de entidade nas redes sociais, a AME, Associação das
Mulheres Evoluídas. E eles, como é que ficam nessa? Jurássicos?
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 10 mar. 2011, Primeiro Caderno, p. 30.

