
A produtora Companhia de
Cinema acaba de contratar

o diretor de filmes português
Bruno Pinhal, que passa a fazer
parte da equipe que conta ainda
com Rodolfo Vanni, Jeff Chies e
Luigi Dias. Com carreira iniciada
nos anos 90, em Lisboa, Pinhal
trabalha no mercado brasileiro
desde o final de 2010. Além de
filmes publicitários, o diretor tem
experiência também na direção
de videoclipes, tendo realizado
diversos trabalhos na área com
bandas portuguesas, entre
eles os da banda “Da Weasel”.

●

O Corinthians Polo Team, equi-
pe que representa a marca do
clube do Parque São Jorge no es-
porte, fechou uma parceria com
a Luis Lagomarsino Saddlery,
tradicional fabricante argentina
de material técnico, como ta-
cos, selas e capacetes. O contra-
to com a centenária Saddlery.

Fundada há 110 anos, a Sadd-
lery hoje é uma grande expor-
tadora. Seus equipamentos es-
tão na Inglaterra, na Espanha,
na Austrália e nos Estados Uni-
dos, entre outros.

“Nosso projeto de internacio-
nalização estava previsto para
2013 e será adiantado por conta
dessa parceria”, afirma Felipe
Rodrigues, jogador e gestor do
Corinthians Polo Team, que foi
lançado há cinco meses. Além
dos materiais utilizados para a
prática do esporte, o acordo
abrange também a inauguração
de uma loja do Corinthians Polo
Team em Indaiatuba, cidade do
interior de São Paulo que é o
principal centro da prática da

modalidade no país. O investi-
mento total da companhia ar-
gentina é de US$ 500 mil e o
acordo com o time de polo do
Parque São Jorge vai até 2014.

Além desse estabelecimento,
os produtos estarão disponíveis
através do site da rede Poderoso
Timão, na loja situada dentro do
Parque São Jorge, e em pontos
de venda na Argentina onde a
empresa atua. “Esse é o maior
projeto fora de nosso país e esta-

mos olhando para o futuro do
polo no Brasil, cujo potencial é
muito grande”, diz Marianela
Lagomarsino, sócia-diretora da
Luis Lagomarsino Saddlery. Se-
gundo ela, não há como não
apostar em um projeto cuja “tor-
cida do clube é quase a popula-
ção inteira da Argentina”.

Ao todo, o Corinthians Polo
Team terá mais de 100 produtos
licenciados cujos preços variam
de US$ 30 a US$ 600. ■
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Eugenioconquistaconta
deshoppingdaMultiplan

Como surgiu a ideia desse
projeto, o Sonhar TV?
A qualidade e os debates em
relação à TV brasileira estão
muito presos às medições feitas
pelo Ibope e há outras maneiras
de se medir os conteúdos
televisivos. Tem que se pensar
o formato TV de uma forma geral
e o Sonhar TV visa reunir ideias
e informações sobre o que
queremos para esse meio.
Se isso não ocorrer agora
não vamos conseguir inovar
nos conteúdos e a TV precisa
de inovação pois está perdendo
público. Precisamos quebrar alguns
falsos dilemas que atrapalham os
projetos para a TV. É o mesmo
que pensar que a interatividade
nesse meio será igual à da
Internet e isso é um equívoco.

Além do Ibope, que
outros tipos de medições
existem para a TV?
Um exemplo são as medições
segmentadas. Há vários
programas que fazem sucesso
com um determinado público
e que na audiência geral ela
quase não existe. Um exemplo
é a MTV, que no Twitter é muito
comentada pelo público jovem
mas que na comparação com
as outras emissoras ela sua
audiência é muito pequena.
Há outros tipos de medições
como comentários, fidelidade do
público, viral dos conteúdos, etc.

Como será feito esse debate?
Os debates ocorrerão no
ambiente virtual. Criamos um
site para o projeto Sonhar TV e
para a primeira etapa convidamos
12 profissionais entre sociólogos,
professores, empresários e
pessoas ligadas ao conteúdo
televisivo para expor suas ideias
através de textos e vídeos. Esses
conteúdos estarão também em
redes sociais e o público poderá
participar com seus comentários
sobre a TV que gostariam de
ter. E tudo isso culminará no
1º Seminário Sonhar TV, que
ocorrerá no próximo dia 13 de
junho, na Cinemateca Brasileira.

Os usuários do Facebook terão
a opção de divulgar as ações
de marcas que acharem mais
interessantes. A rede social têm
testado em algumas páginas o
botão “Promover”, que quando
acinonado pelo usuário replicará
a iniciativa como uma historia
patrocinada ou em forma de
anúncio para outros usuários.
Se oficializada, a nova ferramenta
deve aumentar as oportunidades de anúncios nas páginas para pequenas
e médias empresas, cuja maior divulgação dependerá apenas da ideia.

Liderançacriativaserá
temadeseminárioemSP

R$800
mil

é o investimento realizado
pela agência Dabster
Comunicação, que envolveu a
criação de nova identidade visual,
a contratação de profissionais
e o lançamento da área digital.
Com dez anos no mercado,
a agência espera atingir 20% de
alta no faturamento este ano em
relação à receita obtida em 2011.

Rider fezsucessocom“Dêfériasparaseuspés”

Aviancarelançasua
revistadebordo

A Eugenio será a agência
responsável pelas campanhas do
ParkShopping São Caetano, que
pertence à Multiplan. O primeiro
trabalho para o empreendimento
será para o Dia das Mães em uma
ação que será divulgada em
revistas, jornais e mídia exterior,
além de peças internas no shopping.

Novo diretor de filme da
produtora Cia. de Cinema

A ESPM realizará entre os dias 9
e 11 de maio o “Primeiro Seminário
Executivo: Liderança Criativa”. O
evento será realizado em parceria
com a Berlin School of Creative
Leadership, que será encerrado
com uma apresentação de
Michael Conrad, presidente
da instituição de ensino alemã.

Curador do projeto Sonhar TV
Fotos: divulgação

A companhia aérea Avianca passa
a oferecer aos seus passageiros
uma nova revista de bordo que
foi elaborada pela Editora Drops.
Com conteúdo mais leve
e diagramação moderna,
a revista terá 96 páginas e terá
tiragem de 400 mil exemplares.

Fábio Suzuki
fsuzuki@brasileconomico.com.br

Lançados em 1986, os chinelos Rider, da Grendene,
fizeram sucesso com a campanha criada pela W/Brasil
que era embalada pela música País Tropical, de autoria
de Jorge Ben mas interpretada pelos Paralamas do
Sucesso no comercial. Com a assinatura “Dê férias para
seus pés”, o filme continha imagens alusivas ao verão
e o produto sempre aparecia de forma secundária na
ação, que ficou na mídia até 1993. Além de ajudar na
venda dos chinelos, a campanha recuperou também a
carreira de Jorge Ben, que na época vivia uma fase difícil
em sua carreira. A retribuição veio anos depois, com
a música W/Brasil criada pelo cantor e compositor.
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Corinthians fecha parceria
argentina para seu time de polo
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 3 maio 2012, Primeiro Caderno, p. 27.




