
A Talent anuncia a
contratação de Sidney

Freitas e Paula Maia para a
área digital. Sidney acumula
passagens pela G2, Ogilvy,
Garage, F.Biz e NBS, com
clientes de peso como
Mercedes-Benz, Gerdau, Allianz,
e Skol. Ele é formado em Letras
e pós-graduado em Semiótica.
A diretora de arte Paula é
formada em Advertising Design.
Ela trabalhou na FullJazz e na
Sunset e passou dois anos em
Madri, na Bungalow 25, agência
interativa e de guerrilha.

●

Antes do anúncio da contrata-
ção do holandês Clarence See-
dorf, o Botafogo contava com 8
mil sócios-torcedores em seu
programa “Sou Botafogo” e pe-
nava para conseguir novos adep-
tos. Uma semana após a confir-
mação da vinda do craque, o nú-
mero de associados do clube au-
mentou em 50%, chegando a 12
mil. E Seedorf nem sequer ha-
via sido apresentado. “O resul-
tado está muito além das nossas
expectativas, pois esperávamos
ter 20 mil associados até o final
do ano. Estávamos em um mo-
mento de estresse com a torcida
e o Seedorf produziu um efeito
parecido com o da conquista de
um Campeonato Carioca”, afir-
ma o diretor de Marketing do
Botafogo, Marcelo Guimarães.

Com a chegada do jogador o
Botafogo espera multiplicar re-
ceitas. “Queremos atrair novos
patrocinadores para o time e
para o próprio atleta. Além dis-
so, ter uma média de público
de 30 mil pessoas nos jogos em

casa. Para isso, precisamos uti-
lizar o potencial do programa
sócio-torcedor com uma cam-
panha forte em todas as mí-
dias”, afirma Guimarães, fazen-
do contas. “O tíquete médio pa-
ra as partidas é de R$ 40,00. A
arrecadação seria de R$ 1,2 mi-
lhão. Com dez jogos em casa,
teríamos R$ 12 milhões”. O di-
retor diz ainda que a atual expo-
sição do time na mídia, e conse-
quente aumento das aparição

das marcas dos parceiros, pro-
voca expansão da capacidade
de negociar os espaços no uni-
forme, no fim do ano.

Apesar da confiança inicial, o
Botafogo está com pés no chão.
“Sabemos que um aquecimento
na adesão se mantem até a es-
treia, depois vai depender das nos-
sas ativações e do desempenho da
equipe. Não se trata de conquista
de mercado, mas sim da ativação
de consumidores.” ■

BMWpatrocinaaMeia
MaratonadeSãoPaulo
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UMA MANEIRA CRIATIVA
E INOVADORA DE
ORGANIZAR O PENSAMENTO

Quanto vale uma ideia inovadora?
Agora, do que adianta uma
brilhante ideia se não conseguir
estruturá-la e transmiti-la
claramente? Existe uma forma
visual e muito simples de
organizar o pensamento, de
maneira que o cérebro melhor
processe as informações
e isto é: nummapa mental.
Um dos casos de sucesso mais
famosos é o da empresa fabricante
de aeronaves americana Boeing,
que conseguiu economizar mais
de US$ 10 milhões por meio dos
mapasmentais. O mais fascinante
é que essa técnica pode ser
aplicada não apenas pelas grandes
empresas, mas por qualquer
pessoa de qualquer área,
pois é uma forma de organizar
informações usando os dois lados
do cérebro (esquerdo/racional com
direito/emocional) num conjunto
de regras. A principal vantagem
está em gerar ideias, entretanto
os benefícios vão além disso:
ajuda a organizar os pensamentos,
resolver problemas, planejar,
realizar apresentações objetivas
e sucintas e ainda acelerar o
processo de aprendizagem.
O grande diferencial é o outro
lado direito do cérebro pelas
cores e imagens. Por exemplo:
experimente destacar informações
relevantes com cores diferentes.
Você vai perceber que será mais
fácil recuperá-las, inclusive
desenhando ícones, símbolos ou
formas geométricas. Afinal, “uma
imagem vale por mil palavras”!
A primeira vez na qual Tony Buzan,
criador da técnica, escreveu sobre
o assunto foi nos anos 1970.
E foi aprimorada por Jamie Nast,
autora do livro Idea Mapping
publicado em 2006. No Brasil,
a Editora Pensamento-Cultrix
traduziu os primeiros livros
do criador há sete anos. Vale a
pena se atualizar. Inove. Cada vez
mais esta técnica está sendo
usada no mundo corporativo.

OutletPremiumBrasíliadáR$3milemcompras

R$200
milhões

A BMW vai patrocinar a Meia
Maratona de São Paulo, que será
no dia 15 de julho. O BMW Série 3
será o “carro madrinha” oficial do
evento. A sexta geração do sedã
esportivo premium acabou de
ser lançado no Brasil. A largada
e a chegada da prova serão
no Jockey Club de São Paulo.

CeresercontrataaLP
como agênciapublicitária

Feitasobmedida

é quanto o cantor Michel Teló
movimentará no setor de varejo.
O artista sertanejo e a Angelotti
Licensing fecharam um acordo
para o lançamento de produtos
licenciados. Entre os itens que
serão vendidos estão calçados,
álbum de figurinhas, livros,
brinquedos, material escolar,
mochilas, celulares e alimentos.

Petrobrascriaação
paratorcidaemLondres

O recém-inaugurado Outlet
Premium Brasília promove um
concurso pelo Facebook. Os
autores das três melhores
respostas para a questão
“Qual estilo combina com
você?” vão ganhar R$ 3 mil
para gastar em compras.
Entre as opções de resposta
estão: esportivo, romântico,
casual, moderno e alternativo.
A campanha tem direção de criação
de Oswaldo Jr, arte de Rafael Quito e redação de Fernando Pereira.

Novos contratados para a
área digital da Agência Talent

A LP Comunicação é a nova
agência de publicidade da
fabricante de bebidas Cereser.
A empresa inicia o trabalho
com a criação de campanha
publicitária da Sidra Cereser e
da Chuva de Prata. A ação inclui
marketing direto, merchandising,
embalagens e soluções digitais.

Professora do curso Mapas
Mentais, do Centro de Inovação
e Criatividade da ESPM

Ricardo Moraes/Reuters

A Petrobras estreia uma
campanha para incentivar a
torcida brasileira pelos atletas
nos Jogos Olímpicos de Londres.
A iniciativa estará presente até
agosto, nas principais mídias do
país, sob o mote “A Petrobras
acredita em quem acredita”.

Gabriela Murno
gmurno@brasileconomico.com.br

A SouzaCruz sósefirmariarealmentecomoamaior
empresadedecigarrosdoBrasilem1935.Duasdasdezenas

demarcasproduzidasestavamdestinadasaosucesso:
ContinentaleHollywood.Aresistênciaàpassagemdo

tempo,porém,estádiretamenteligadaàcontrataçãode
umaagênciadepublicidadeparasegmentá-laspara

públicosespecíficos.ÉocasodoHollywood,queentrou
paraahistóriacomocasedeumadasprimeirasembalagens
planejadasmediantepesquisa,oquelevouaproduçãodas

caixinhasparadentrodafábricadaprópria SouzaCruz.

COMAPALAVRA...

NO MUNDO DIGITAL

VAIVÉM

SIDNEY F. E PAULA MAIA

PARA LEMBRAR

...LIZ KIMURA

Efeito Seedorf: número de
sócios do Botafogo dispara
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 13, 14 e 15 jul. 2012, Primeiro Caderno, p. 29.




