
O publicitário Gustavo
Oliveira foi promovido

a vice-presidente de operações
da Giovanni+Draftfcb para
a unidade do Rio de Janeiro.
Até então diretor da área, ele
será responsável agora pela
liderança e gestão dos negócios.
Oliveira iniciou sua carreira
na antiga Giovanni Associados e
em 2007 foi eleito “Atendimento
do Ano” pela Associação
Brasileira de Propaganda (ABP).
Hoje, é diretor da Abap e do
Sindicato das Agências,
além de conselheiro do Conar.
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Tendo os grandes festivais de
música em sua estratégia de ne-
gócios, a cervejaria holandesa
Heineken se prepara para servir
160 mil litros durante os dois
dias do Lollapalooza, evento
que chega pela primeira vez ao
país neste final de semana e que
deve reunir um total de 140 mil
pessoas. Por conta dos desafios
logísticos de servir chope gela-
do ao público, a companhia de-
nomina sua atuação como uma
“operação de guerra” que envol-
verá 113 choperias, 90 vendedo-
res ambulantes e 1 quilômetro
de tubulação para a bebida ser
distribuída por todo o Jockey
Club, em São Paulo, onde ocor-
rerá o festival.
“Será uma operação desafia-

dora para nós por não utilizar
embalagens como latas e garra-
fas. E esse foi um pedido do pró-
prio público para o evento”,
afirma Daniela Cachich, direto-
ra de Marcas Premium da Hei-
neken Brasil.
Além dessa desafio, a cerveja-

ria montará no evento um bar
que sobe a 40 metros de altura
tendocomotiradoresdechopees-
pecialistas vindos diretamente da
Holanda para a iniciativa. Deno-
minado “Heineken in the Sky”, a
estrutura comporta até 22 pes-
soas tendoumaduraçãode30mi-
nutos de duração cada subida. A
expectativaéqueobar recebacer-
ca de 400 visitantes por dia.
“É a primeira vez que realiza-

mos essa experiência”, aponta

Daniela, lembrando que duran-
te o Rock in Rio, no ano passa-
do, a novidade da empresa foi
uma tirolesa que ficava na fren-
te do palco principal e que pas-
sava por cima do público.
No Lollapalooza, a empresa

ativará a marca com um bar
lounge e uma choperia gigante
que estarão instaladas no espa-
ço do evento. Em todo o mun-
do, a Heineken patrocina mais
de 100 festivais de música. ■
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O processo criativo do design
a serviço dos novos tempos
Definitivamente o mundo
mudou. Depois da revolução
tecnológica do fim dos anos
1990 e com a chegada das
redes sociais entramos num
novo momento histórico,
a era do relacionamento.
Por essa razão as relações entre
marcas, mídias e consumidores
foram ressignificadas e os valores
que regem essa relação são
baseados em conceitos como
compartilhamento, engajamento,
inclusão, conexão, inspiração,
pluralidade, flexibilidade,
ou seja, valores emocionais e
intangíveis que causam impacto
no dia a dia das pessoas e
possibilitam trocas, encontros,
promovem relacionamento.
Para responder essas novas
exigências e criar propostas
consistentes e relevantes,
a criatividade se tornou uma
ferramenta indispensável.
É nesse contexto que o
pensamento e o processo de
criação do designer têm sido cada
vez mais entendido e utilizado
como uma opção estratégica
para desenvolver novos conceitos
e soluções para os vários tipos
de problemas justamente
porque, por definição, o design
é uma atividade reflexiva,
intuitiva e multidisciplinar.
O processo criativo do design
pressupõe observação,
diálogo, compartilhamento
de ideias e participação de
pessoas, ou seja, as soluções
criativas e diferenciadas
surgem de um processo
conjunto e interdisciplinar.
Nesse sentido podemos dizer
que o design democratiza a
criatividade e que, considerando
que todas as pessoas têm
o lado racional e o intuitivo,
todos podem e devem
participar cada vez mais dos
processos de inovação e
criação dentro das empresas.

De olho na importância das redes
sociais para os negócios das
empresas, o grupo ºF451 amplia
sua atuação com a criação da
ºFan451, braço responsável pela
criação de conteúdos para as
mídias de relacionamento na
internet. Segundo a companhia,
o objetivo não será prospectar
o cliente final, mas sim atender
a demanda das agências. Entre
os sites pelos quais o grupo é responsável estão Jalopnik, Trivela e
Ztop, além de atuar no meio impresso com a revista ESPN Brasil.

Especializada em soluções de
marketing de relacionamento,
a Accentiv’Mimética conquista
a conta da tradicional marca
de chocolates Kopenhagen.
A agência passa a responder
pela gestão de pontos, segurança
de base e relacionamento
do programa Kop Club.

MediaContactsexpande
atuaçãocomLancôme

10%
foi o crescimento no tempo
de utilização da internet pelos
usuários brasileiros no mês de
dezembro de 2011 em relação ao
mesmo período do ano anterior.
No último levantamento realizada
pela ComScore, empresa
especializada em métricas
digitais, a média dos brasileiros
no mês foi de 26,7 horas on-line.

Asics fechaparceriacom
aConfederaçãodeTênis

Novo vice-presidente de
operações da Giovanni+Draftfcb

Agência do Grupo Havas, a Media
Contacts aumenta, a partir deste
mês, seu atendimento para a
Lancôme, marca de cosméticos
que é cliente da empresa desde
2008. A atuação passa a incluir
também gestão de e-commerce,
campanha de mídia online e
administração das redes sociais.

Professora de graduação
em design da ESPMFotos: divulgação

A marca japonesa de material
esportivo Asics fechou parceria
com a Confederação Brasileira
de Tênis (CBT). Com contrato
até 2016, a companhia será a
fornecedora oficial de roupas
e tênis aos atletas brasileiros em
todos as competições no período.

Fábio Suzuki
fsuzuki@brasileconomico.com.br

Umfilmeemtomdedocumentárioveiculadoem1971
podeserconsideradoaprimeiraaçãodedivulgação
deumcarrooff-roadnopaís.Para falardosatributos
doFusca, ressaltandosuarobusteze facilidadeem
passarpordiferentes terrenos, aagênciaAlcântara
MachadoPublicidade levouoveículopara trafegarem
plenaTransamazônica, cujasobraseramdestacadas
pelonoticiáriodopaís.Ocomercial citavaque“apenas
tratoresemotoniveladoras seaventuravamnessas
condiçõesde terrenoeneste inferno”,momentoem
quesurgiaoFuscapassandopelaestradaesburacada.
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 5, 6, 7 e 8 abr. 2012, Primeiro Caderno, p. 22




