
Ator desde os cinco anos
de idade, Rafael Queiroga

assinou com a ParanoidBR, onde
responde agora como diretor
de cena. Ele tem vivência como
roteirista e diretor, mas ficou
conhecido por atuar no Comédia
MTV e em novelas da Record.
A ParanoidBR, sociedade do
cineasta Heitor Dhalia com
Tatiana Quintella e Egisto Betti,
afirma que o primeiro projeto
de Queiroga na casa já está em
andamento. “Seguirá a linha
cômica, que é tão característica
dele”, diz Quintella.

●

A batalha foi dura, mas a guerra
não cessa. A Young & Rubicam
(Y&R), do Grupo Newcomm,
venceu uma das concorrências
mais disputadas do primeiro se-
mestre: a do Grupo Petrópolis,
detentor das marcas Itaipava e
Crystal, de cerveja, e TNT, de
energético, entre outras bebi-
das. A conquista, porém, não é
sinônimo de tranqüilidade na
agência, segundo o vice-presi-
dente Rui Branquinho.

“Estamos agora num proces-
so de 'mergulho' no Grupo Pe-
trópolis para entender melhor
esse nova conta. Muito do que
foi apresentado na negociação,
que durou seis meses, vai para a
rua, mas agora estamos no pe-
ríodo de conhecer melhor o
cliente”, diz o executivo.

Razões estratégicas impedem
Branquinho de revelar qual de-
ve ser a principal estratégia para
vender as cervejas da Petrópo-
lis, mas ele não hesita em opi-
nar sobre as campanhas volta-
das para esse tipo de produto de

maneira geral. “É a categoria
que mais reflete a alma do brasi-
leiro. Falar dessa categoria, ten-
tando fazer uma comunicação
que não reflita essa alma, é arris-
cado. Há provas do quanto o hu-
mor funciona, ou de como uma
campanha de verão pede praia,
e praia pede a presença de mu-
lheres bonitas”, afirma, sem me-
do dos clichês. “Passar por esses
temas é quase obrigatório, de-
vem ser usados com esperteza.”

Apesar da vitória com a em-
presa bebidas, ainda falta no por-
tfólio da Y&R uma marca de au-
tomóveis. “Estamos indo atrás
de concorrências que possam su-
prir essa nossa lacuna”, reco-
nhece Branquinho, sem revelar
os próximos passos da agência
nesse sentido. As pistas, contu-
do, levam às duas grandes con-
corrências em andamento no
Brasil: a da Peugeot e a da Hon-
da Motos. ■

➤

Palestragrátisensinabê-á-bádoGoogleAdwords

Cascolaestreiaprograma
aosdomingosnaRedeTV!

Quando você cria algo novo,
como sabe se realmente
encontrou, se nem sabe
como ele é?
As definições que cercam a
criatividade são muito amplas, no
entanto, a principal definição de
criatividade é: a emergência de
um produto ou uma ideia nova.
Algo original e único respondendo
à determinada necessidade. É um
produto que, além de inovador,
atende a uma função específica.
Algo é criativo porque, além de
surpreender, resolve o que
precisa solucionar. Parte da
criatividade é o desenvolvimento
de alguma coisa nova que exige
imaginação e fantasia; parte é
desbloquear a mente das visões
convencionais a que está
submetida diariamente; outra
parte é arriscar-se num caminho
no qual não há certeza de que as
opções são mais adequadas.
Parte dela pode ser uma ideia
súbita que, quando analisada com
calma, consegue solucionar nossa
busca. E, ao sermos criativos ou
desenvolvermos a criatividade,
precisamos atentar a todas as
afirmações feitas por nós até
agora, e cabe ressaltar que
quando precisamos criar algo
novo, provavelmente vamos para
o que ainda é desconhecido.
Como posso buscar algo novo, se
ainda não sei como é? E, se não
sei como é, que certeza terei de
que é aquilo mesmo o que
precisava encontrar? Essas e
outras questões são respondidas
no amplo processo de criação.
Buscar o novo é um desafio
intenso e exige coragem e
perseverança, apresentando um
rumo que são os objetivos da
comunicação estratégica. Criar é
criar com propósito, mas o
produto da criação ainda é
desconhecido. Isso implica em
estarmos atentos para não
considerarmos algo criativo como
apenas fora de convenção ou
inusitado (o que é
imprescindível), mas o produto
criativo, e provavelmente
inovador, deve também
solucionar uma determinada
situação a que se propõe.

AlphaGraphics rodao
paísparasepromover

US$21
bilhões

foi o investimento publicitário
na TV paga americana em 2011,
segundo a Nielsen. De acordo com
a consultoria, pela primeira vez,
o montante aplicado nos canais
por assinatura alcançou a mesma
cifra destinada à TV aberta no
mercado norte-americano.
A pesquisa mostra ainda que,
desde 2007, o valor cresceu 47%.

Freepregava individualismonopós-ditadura

SitedeObamafazapelo
porcasamentogay

A Goobec Brasil, especializada
na aplicação de treinamentos
com ferramentas de publicidade
do Google no país, realizará
o seminário gratuito “Google
Adwords”. O work-shop vai
ocupar o Espaço Vista Paulista
(Rua Vergueiro, 1759, Paraíso,
São Paulo, SP) das 9h às 12h nos
dias 18 de maio e 1º de junho.
As inscrições podem ser feitas por
meio do site www.goobec.com.br, pelo e-mail brasil@goobec.com.br,
além dos telefones (11) 2369-6226 e (11) 2361-9948.

A Cascola, marca de selantes da
alemã Henkel, terá um programa
quinzenal de 30 minutos na Rede
TV! a partir deste domingo,
à tarde. “Tudo se Transforma
com Cascola” foi idealizado pela
Fischer&Friends e é produzido
pela New Side. O foco são os
adeptos do “faça você mesmo”.

Focada em impressão digital
e comunicação personalizada,
a AlphaGraphics inicia uma série
de palestras pelo Brasil para
apresentar tendências e cases
relacionados à área. O road show
começa dia 25, em Salvador,
passando por Teresina,
no dia 29, e Goiânia, no dia 31.

professor de direção de arte
e criação da ESPMFotos: divulgação

Tão logo o presidente dos EUA,
Barack Obama, anunciou apoio ao
casamento gay, na quarta-feira,
o site da campanha política do
Partido Democrata foi atualizado.
A página pede aos eleitores que
mantenham o suporte a Obama,
candidato à reeleição.

José Gabriel Navarro
jgnavarro@brasileconomico.com.br

Reprodução

Diretor de Cena da ParanoidBR

Em 1984, o Brasil começava a se desvencilhar da
ditadura. E a Souza Cruz lançava um concorrente
direto para o Galaxy, líder dos cigarros de baixo teor,
da Philip Morris. O Free chegou à TV com um comercial
da Standard&Ogilvy em que o ator Daniel Dantas
encarnava o público-alvo da marca: gente de até 30
anos, “moderna”, das classes A e B. O slogan, “Uma
simples questão de bom senso”, evoluiu até “Cada uma
na sua”, em 1998. Três anos depois, empresas tabagistas
foram proibidas de anunciar na mídia de massa.
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...JOÃO VICENTE C. BERTOMEU

Após conquistar Petrópolis,
Y&Rmirao ramodeautomóveis
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 11 maio 2012, Primeiro Caderno, p. 25.




