
Aline Pimenta é a nova
diretora de Negócios

do projeto Rio+Rio, lançado pela
NBS e que tem por objetivo levar
asmarcas para as comunidades
pacificadas do Rio de Janeiro.
Aline trabalhou sete anos na
agência como diretora de grupo
deAtendimento para clientes
comoCoca-Cola Brasil, Coca-Cola
México, Coca-Cola Argentina,
Bob's, CCAA, Globo.com, Oi e
Ampla. Neste retorno, Aline irá
planejar e implementar projetos
focados no papel dasmarcas e das
empresas na transformação doRio.

●

Associar o nome de uma empre-
sa a um garoto propaganda po-
de ser uma estratégia rentável
para uma marca, tanto no senti-
do financeiro como no de noto-
riedade. Mas para essa parceria
dar certo é preciso escolher
bem. É aí que entra a Vibra Bran-
ding Esportivo, consultoria es-
pecializada em identificar opor-
tunidades de negócios no uni-
verso esportivo.

A articulação mais recente de-
senvolvida por eles foi a parce-
ria da Protector&Gamble (P&G)
com o Instituto Superar. A em-
presa está apoiando um grupo
de nove atletas que representa-
ram o Brasil nos Jogos Paraolím-
picos de Londres 2012, por meio
das marcas Duracell, Gillette,
Oral-B e Head&Shoulders. “An-
tes de escolher os atletas ou até
mesmo um campeonato, nós
realizamos um trabalho de cam-
po”, conta o sócio-diretor da Vi-
bra, Roberto Trinas.

“Mergulhamos no universo
da empresa e dos possíveis pa-

trocinados para depois traçar-
mos uma diretriz do projeto”,
completa o executivo.

Segundo Trinas, um dos in-
vestimentos mais rentáveis nes-
te setor são aqueles realizados
em campeonatos. É que ao em-
prestar o nome da marca para
uma competição, o empresário
tem direito a bilheteria do even-
to e aos contratos de patrocínio,
além de deter os direitos de ima-
gem para televisão.

“Esporte é entretenimento e
entretenimento é dinheiro. As
pessoas precisam começar a en-
xergar as modalidades esporti-
vas como oportunidades de ne-
gócio”, observa Trinas.

Uma das ações da P&G Brasil
para ativar o patrocínio foi o lan-
çamento do hotsite #VamosSu-
perar.com.br, com diversas in-
formações, dicas, vídeos, fotos
e materiais sobre os Jogos Parao-
límpicos de Londres 2012. ■
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Criatividade “Fluxer”
Se você ainda não sabe o que é
um "flux", está na hora de saber.
Muitos aqui são boomers
nascidos nos anos 60.
Aprendemos a lidar com
incertezas e o caos da ditadura, o
homem indo à Lua, o movimento
feminista, a democracia, inflação
de 100%, a evolução do papel da
mulher na sociedade, a chegada
da internet, redes sociais e
smartphones. O que caracteriza
essa tendência é a adaptabilidade
ao que é novo, moldada pela
instabilidade presente. O termo
flux foi cunhado na publicação
da revista Fast Company.
O conceito é simples e atual,
vivemos constantes mudanças o
tempo todo a geração flux, muito
mais uma definição psicográfica
do que demográfica, se adapta
mais rápido, faz várias coisas ao
mesmo tempo, não tem uma faixa
etária definida, é multifacetada
e lida bem com a incerteza e o
caos. A tendência do fluxer é ser
adaptável e trafegar bem na
instabilidade. Gosta de se
reinventar e remodelar sua vida:
na sua carreira, negócios,
crenças e forma de viver. Age
bem em tempos incertos e vê
oportunidades diante disso.
E se a criatividade é um processo
mental de geração de novas
ideias, para resolver problemas
e encontrar soluções, vivemos
o início dessa tendência: cresce o
número de pessoas que gostam
de mudanças e é interessante
verificar a existência da
disseminação de conhecimento
cruzado entre gerações boomers
e Ys. Uma nova ideia pode ser
um novo aplicativo ou uma nova
expressão artística. Considerem
a explosão de novas formas
autorais de se expressar,
como Instagram e Pinterest.
A criatividade fluxer é essa
explosão de ideias contínuas que
povoam nossas mentes, tablets
e smartphones. A criatividade
será cada vez mais veloz,
efêmera e exponencial; para nós,
fluxers, é mais instigante fazer
parte desse novo mundo.
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dos usuários da web produzem
e compartilham fotos ou vídeos
que eles mesmos criaram.
De acordo com pesquisa do
Instituto Pew Internet, este
hábito é maior entre mulheres
e jovens. O costume também
é maior entre pessoas com
maior escolaridade, que somaram
51% dos entrevistados.

Minuanoreforça investida
empontosdevenda

O Bradesco criou o aplicativo
F.Banking Bradesco, que permite que
os correntistas façam transações
de pagamento por meio do Facebook.
Os internautas, que já podiam acessar
o saldo da conta bancária, agora
podem pagar boletos de cobrança,
além de acompanhar investimentos
e limites de crédito. Os dados não
correm o risco de serem acessados
por terceiros, pois o sistema utilizado
para o acesso a conta é o mesmo do Internet Banking,
hospedado no ambiente seguro do Bradesco.

A Heineken lança uma campanha
estrelada pelo ator Daniel Craig
e pela atriz Bérénice Marlohe,
que protagonizam o novo filme
de James Bond, “Skyfall”,
com estreia prevista nos cinemas
brasileiros para o dia 26 de
outubro. A ação foi criada pela
Wieden+Kennedy de Amsterdã.
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Nova diretora de Negócios do
projeto Rio+Rio, lançado pela NBS

A DM9Rio assina a campanha
da série Sessão de Terapia,
que estreia no GNT no dia
1º de outubro. Com o título
“O maior conflito está dentro de
cada um”, a campanha anuncia
que o telespectador vai se
envolver com os conflitos de
cada um dos personagens.

Professora de Inovação e
Storytelling da ESPM

Rodrigo Capote

A Minuano inicia uma ação nos
pontos de venda (PDVs) para
enfatizar a ampliação da linha,
as mudanças na identidade
visual e as novas formulações
dos produtos já existentes.
As ações serão realizadas em
260 supermercados.

Carolina Marcelino
cmarcelino@brasileconomico.com.br
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Criada em 1991, a campanha do Guaraná Antarctica
“Pipoca” grudou na cabeça do público justamente
em virtude de sua simplicidade. O jingle foi assinado
por Nizan Guanaes e o filme, criado pela DM9DDB,
trazia cenas de pipocas pulando na panela, intercaladas
por típicas imagens do refrigerante borbulhando.
O slogan também era básico: “Este é o sabor”. O
conceito ganhou variações com “Pizza” e “Sanduíche”.
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Vibra encontra o patrocínio
esportivo para a empresa certa
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 17 set. 2012, Primeiro Caderno, p. 29.




