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Play It Again lança fornecedora
de serviços para se atualizar
Murillo Constantino

Fábio Suzuki
fsuzuki@brasileconomico.com.br

O canal Esporte Interativo e a
locadora de vídeos on-line Netflix
firmaram acordo pelo qual
a Netflix disponibiliza alguns
programas produzidos pelo IE.
Entre eles, o documentário
“Escola do Mourinho”, sobre a
vida do técnico do Real Madrid.

COM A PALAVRA...
...MARCOS FERRAZ
Fundador da Escola de Redatores

Haute promove disputa
de kart entre empresas
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Produzido pela Crash Filmes
em parceria com a agência Café
Comunicação Integrada divulga
o título SuperXCap, da Caixa
Capitalização. A campanha terá
quatro comerciais para divulgar o
produto tendo como protagonista
o cantor Sidney Magal.

fin

Sidney Magal divulga
produto da Caixa em filme
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cuja pré-estreia ocorreu na noite de ontem. Com apenas dois
anos de atuação na área de entretenimento, a Play RK30 já é reponsável por 30% do faturamento, sendo que a Play It Again, voltada para trabahos publicitários,
corresponde aos 70% restantes.
“Essa porcentagem irá igualar em pouco tempo pois o entretenimento é um caminho
sem volta, não tem como escapar”, completa Minassian. ■

Quando comecei nessa profissão
existiam pessoas de diversas
áreas. Profissionais de direito,
arquitetura, jornalistas, artistas
plásticos, pesquisadores,
escritores. E as agências
acabavam sendo um caldeirão
poderoso na formação de
pessoas, e não apenas na
formação de profissionais.
Fiz uma pesquisa com redatores,
diretores de arte e diretores de
criação e o resultado foi claro:
falta aprofundamento nos
criativos. Poucos redatores
sabem escrever e quem não
escreve não pensa. Talvez
tenhamos empobrecido um
pouco como publicitários.
A ideia da escola é ampliar a
percepção, entender o que está
antes e depois da ideia, como
pensam e sentem consumidores
e clientes, e como se tornar
um profissional realmente
importante para as agências.
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Apesar da mudança, Minassian pretende manter as antigas
formas de atuar por esta manter a
qualidade do serviço entregue ao
mercado. “Hoje, muita coisa que
está indo para o ar é lixo”, diz ele.
Minassian aponta também para o crescimento do mercado de
produção voltada para entretenimento, onde atua com a Play
RK30. Um trabalho recente da
produtora foi para o filme “Santos, 100 anos de futebol arte”,

Como surgiu a Escola de
Redatores?
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Começará no próximo dia 2 o
Budweiser Haute Kart Challenge,
campeonato criado para gerar
relacionamento entre clientes
e parceiros da agência Haute.
Com oito etapas este ano,
a disputa tem patrocínio máster
da Budweiser e adesão de
13 empresas que participarão
com dois pilotos cada.
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“É uma mudança de negócios
que vínhamos sentindo no dia-adia de trabalho”. A frase do produtor de som Tula Minassian é para explicar os motivos do lançamento da Casa de Produsom, fornecedora de serviços que atuará
para as produtoras Play It Again
(publicidade) e Play RK30 (entretenimento), que mantêm estúdios nas capitais São Paulo, Rio
de Janeiro e Porto Alegre, além
de uma unidade em Lisboa (Portugal) em parceria com a produtora portuguesa Amics.
A iniciativa de Minassian visa
ampliar o leque de serviços oferecidos, com destaque para os trabalhos digitais, para se adaptar
ao novo cenário do mercado que
está pontuado pela tecnologia.
“Vamos tentar reinventar nosso
negócio. Hoje, muitas agências e
anunciantes não sabem o que estão comprando pois ficou muito
fácil piratear uma música”, afirma o produtor, cuja principal
empresa, a Play It Again, está no
mercado há quase 25 anos.

Conteúdo do Esporte
Interativo está na Netflix

é o total doado pelos torcedores
do Palmeiras para a campanha
“Wesley no Verdão”, que tinha
como objetivo contratar o
jogador Wesley (ex-Werder
Bremen e Santos) para o time.
A iniciativa, encerrada na última
segunda-feira, foi realizada pela
plataforma MOP e a meta era
arrecadar mais de R$ 21 milhões.

NO MUNDO DIGITAL

Campanha da Doriana divulgou um novo segmento

Congresso tem Tutu e tecnologia no cardápio
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SÉRGIO CARVALHO JUNIOR
Novo diretor de marketing
do Grupo 5aSec

O profissional Sérgio de
Souza Carvalho Junior
será o novo diretor de marketing
do Grupo 5aSec, multinacional
francesa que detém as marcas
5aSec de lavanderias e 5afil de
costura. No cargo, o executivo
terá a missão de desenvolver
toda a estratégia das ações
promocionais da companhia
no Brasil e responderá
também pelas áreas de CRM,
TV corporativa e inteligência
de mercado. Ex-Multi Holging,
Carvalho Junior soma 28 anos
de experiência na área.
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O que é lecionado no curso?
Etimologia, psicologia, física
quântica, história, aplicados
diretamente na veia da
comunicação comercial. Abrimos
fronteiras para que o aluno
aprenda realmente a pensar,
produzir mais e claro.
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O 5º Congresso Brasileiro da
Indústria da Comunicação, que
acontece entre os dias 28 e 30
de maio, no WTC, em São Paulo,
será aberto pelo arcebispo
Desmond Tutu, sul-africano
Prêmio Nobel da Paz em 1984.
Os organizadores também
já definiram os temas que serão
discutidos pelas 13 comissões.
Entre eles, os que devem
chamar mais a atenção são “Novas tecnologias e as novas fronteiras
de mídia” e “A reputação das empresas, SAC e as redes sociais”.

No início da década de 70, a Lintas criou uma
campanha que divulgaria uma marca que iria atuar em
um segmento de produto até então desconhecido
do público: o de manteiga vegetal, ou margarina.
A ação, criada para a Doriana, da Unilever, teve como
slogan a frase “Doriana está cada vez mais gostosa”
e ficou marcada pela imagem de uma garotinha
desenhando um rosto sorridente no pote de margarina.
A campanha ajudou a Doriana a reinar absoluta no
segmento por muito anos até ter a chegada de marcas
como Claybon, Qually, Delícia, Becel e All Day.
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PARA LEMBRAR

E as inovações tecnológicas?
Toda a tecnologia do mundo só
serve para dançar a música do
desejo humano. É ele que temos
que conhecer. “Ninguém muda
o que não conhece.” O cliente
respeita o publicitário quando
temos a capacidade humanística
de detectar, defender e montar
projetos que traduzam em poder
comercial e de imagem o que ele
muitas vezes não tem como fazer.

Qual a participação dos
padrinhos no curso?
A ideia é que nomes como José
Henrique Borghi, Jacques Lew
e Alan Strozenberg possam
participar do amadurecimento
do profissional. A cada três
meses temos uma avaliação
dos alunos que eles apadrinham.
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 28 mar. 2012, Primeiro Caderno, p. 43

