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DA REDAÇÃO

A
economia criativa ga-
nha cada vez mais im-
portância no desenvol-
vimento das cidades

brasileiras. Especialistas dizem
que a cadeia produtiva do se-
tor se relaciona diretamente
com 18,2% do Produto Interno
Bruto (PIB) nacional, além de
responder por 2,5% do PIB. O
Rio de Janeiro se destaca na
área, tendo a maior remunera-
ção média do País, além de ter
3,5% do PIB estadual gerado
por este segmento. 

Para o professor e coordena-
dor do Núcleo de Economia
Criativa da Escola Superior de
Propaganda e Marketing do Rio
de Janeiro (ESPM-RJ), João Luiz
de Figueiredo, a economia cria-
tiva deve ser encarada como
parte importante da estratégia
de desenvolvimento do Rio de
Janeiro. “As cidades que mais se
desenvolvem no mundo são as
que conseguem alinhar a hélice
tripla de desenvolvimento, que
inclui a união de universidades,
governo e iniciativa privada”,
disse Figueiredo, que partici-
pou na semana passada do Se-
gundo Seminário de Economia
Criativa, promovido pela ES-
PM-RJ, no Rio.

O carnaval, a música e o setor
audiovisual são as indústrias
criativas que mais sofreram
transformações e se desenvolve-
ram nos últimos anos, de acordo
com o outro coordenador do
Núcleo de Economia Criativa da
ESPM-RJ, Rodrigo de Carvalho.

Ele explicou que o segmento é
formado por atividades que se
baseiam na cultura para ofertar
produtos e serviços. 

Como recomendação para
aqueles que desejam investir
no setor, Carvalho ressalta que
é importante buscar apoio es-
pecializado em instituições ou
universidades. “Acredito que
este mercado está passando
por mudanças de paradigmas.
Novos modelos de negócios
estão surgindo e os players que
já existem precisam se atuali-
zar para acompanhar a con-
corrência”, comenta.

A história e os desafios da
criação da primeira sala de ci-
nema digital popular do Brasil,
chamada Ponto Cine, foram
contadas no evento pelo diretor
executivo do projeto, Adaílton
Medeiros. Desde que foi criado,
em 2006, o local foi responsável
por diversas mudanças no bair-
ro de Guadalupe, Zona Norte
do Rio. O shopping em que se
encontra teve ocupação total
das lojas e salas e o entorno do
local se revitalizou. “A sala hoje
está entre as 10 melhores do
Brasil e já ultrapassou a marca
de 250 mil espectadores.” 

Música

Já o fundador do bloco Span-
ta Neném, Diogo Castelão, con-
tou como foi sua experiência
bem sucedida no carnaval ca-
rioca. “A revitalização do carna-
val de rua do Rio foi de suma im-
portância para a economia cria-
tiva da cidade”, afirma o empre-

sário, que também já atuou na
escola de samba São Clemente.
Na época, Castelão colocou a
marca da agremiação em bailes,
blocos e shows. “Em 2013 estou
trabalhando na Portela. Vamos
trazer novos ares para o Carna-
val da escola”, assegura.

A área musical também foi
outro tema em destaque no
evento. Na avaliação de Car-
valho, a pirataria fez com que
as pessoas que trabalham
com música revessem concei-
tos e buscassem novos cami-
nhos para melhorar a manei-
ra de fazer e ofertar seus pro-
dutos e serviços. É o caso da
gravadora Som Livre, que se
viu obrigada a rever o modelo

de negócio da companhia.
O diretor de marketing digital

da empresa, Guilherme Figuei-
redo, disse no evento que a em-
presa tente firmar parcerias sóli-
das com os artistas da gravado-
ra. “Somos parceiros do músico
e cada caso é estudado particu-
larmente, recebendo um traba-
lho específico”, contou Figueire-
do, acrescentando que os resul-
tados estão aparecendo. “Busca-
mos artistas de todos os lugares
e os levamos para todo o Brasil”,
completou o gerente financeiro
da Som Livre, Ricardo Abreu. Ele
também frisou que, hoje, já não
basta só vender CD. “Tem toda
uma estrutura montada para
que o músico possa desempe-

nhar um bom trabalho. Busca-
mos gerar o melhor valor para
cada artista”, afirmou Abreu. 

A Tecla Music Branding tam-
bém desenvolve um amplo tra-
balho ligado à música, produ-
zindo canções para ativar as
marcas de seus clientes. Segun-
do a responsável da área de pla-
nejamento, Rachel Corrêa, a
empresa atende a diversos clien-
tes, como Richards, Oi, Artplan e
Cantão. “Realizamos um pro-
fundo estudo e depois monta-
mos um planejamento baseado
no ambiente e no público para
buscar a identidade sonora do
nosso cliente”, explicou. 

Responsável pelo departa-
mento de conteúdo da Tecla
Music Branding Tomás Pinhei-
ro, ressaltou o impacto positivo
que a música causa nas pessoas,
fato que pode ser repassado pa-
ra uma marca. “Oitenta e sete
por cento das pessoas que en-
trevistamos dizem que as em-
presas têm mais chances de se-
rem lembradas pela música.”

Mudança positiva

Na avaliação da professora
da ESPM-RJ, Patrícia Reis, as
mudanças recentes no Rio tive-
ram impacto positivo na pro-
moção da cidade, estimulando
ainda mais a economia criativa.
Patrícia destaca que os eventos
internacionais, como a Copa do
Mundo de 2014 e os Jogos Olím-
picos de 2106, podem gerar ne-
gócios que vão muito além do
turismo. “O Rio virou grife. To-
dos querem vincular sua marca

à cidade”, afirmou.
Os desafios da gestão orga-

nizacional e do empreendedo-
rismo criativo foram tema da
mesa de debates, em que par-
ticiparam o sócio da acelera-
dora de negócios em econo-
mia criativa da Experimental
Ad\venture, Matheus Meirel-
les, a sócia da consultoria Tre-
vo Criativo, Vanessa Rocha,
além do sócio do Grupo Edito-
rial 5W, Guilherme Sucena. 

Sucena defendeu que o em-
preendedor deve ser uma pes-
soa inovadora e ter coragem pa-
ra alçar novos voos. Ele tem que
saber identificar uma boa opor-
tunidade e pensar em todos os
desdobramentos do negócio. 

Já o sócio da Ad/venture ana-
lisou a diferença do empreende-
dor para o empresário. “Enquan-
to o empresário é uma pessoa pé
no chão, racional, estrategista,
especialista e que minimiza os
riscos”, disse. “O empreendedor
é um sonhador, que trabalha
com a emoção e tem um conhe-
cimento empírico.”

Já Vanessa Rocha destacou
a mudança de perfil que a Tre-
vo está passando. “No inicio
tínhamos uma ideia e come-
çamos como uma platafor-
ma, trabalhando para que os
projetos encontrassem seu
patrocinadores”, disse. “Po-
rém, o tempo foi  nos mos-
trando outros caminhos, co-
mo a realização de consulto-
ria para projetos. Agora, esta-
mos estudando novas pro-
postas de trabalho para a em-
presa”, explicou Vanessa. 

Alternativa e lucrativa
ECONOMIA CRIATIVA

DIVULGAÇÃO

Medeiros: o Ponto Cine estimulou a criação de negócios ao seu redor

Evento da ESPM-RJ discutiu os desafios de gestão dos negócios do setor. Especialistas dizem que o carnaval, a
música e o audiovisual são os mercados que mais se beneficiaram com o crescimento do segmento no Rio de Janeiro

O chefinho da rede restaurantes Spoleto se inspirou
na pop art para lançar uma coleção de pratos
assinada pelo artista plástico Marcos Aurélio. A
campanha, da Artplan, contempla TV fechada e
revistas nacionais.  O Spoleto estima crescimento
de 13% nas vendas. 

Esta coluna é uma realização da ABAP-Rio (Associação Brasileira de Agências de Publicidade - capítulo Rio - www.abap-rio.com.br)

>>

Quando a Miami Ad School chega ao Rio, oficialmente?
A primeira turma começa em janeiro de 2013, seguindo
o calendário do hemisfério Norte.

Por que a escola tem tanto prestígio internacionalmente?
A Miami/ESPM estabeleceu uma nova forma de ensinar e
trouxe o mundo real para dentro da sala de aula. Esse
conceito inovador - adotado em todas as unidades da
escola espalhadas pelo mundo – faz com que tudo aqui
seja bem puxado e real. A cobrança é grande, mas o
resultado vale a pena. A Miami Ad School/ESPM é
referência no mercado e a grande maioria dos seus alunos
ocupam posições de destaque em grandes agências. De
quebra, a escola conquista os prêmios internacionais mais
desejados, dignos das agências mais premiadas do Brasil,
como Future Lions Cannes, YoungGuns, FIAP, One Show, Ej
Ojo, Clio Awards e D&AD entre outros. O idioma que se fala
em sala de aula é o que se ouve dentro das grandes
agências, onde o que prevalece são as boas ideias.

Que cursos serão oferecidos no mercado carioca?
São os cursos com duração de dois anos: Redação
Publicitária, Direção de Arte e Design Gráfico.

Qual será o perfil dos professores?
Assim como nas demais unidades da Miami Ad School
espalhadas pelo mundo, os professores são
profissionais que atuam no dia a dia das grandes
agências e são referências no mundo da criação. No
Rio, teremos profissionais do mais alto nível.

Um mascote
para as
Olimpíadas
O Comitê Organizador dos Jogos
Olímpicos e Paraolímpicos Rio
2016 busca o mascote para os
jogos e, para apresentar sua
proposta de concorrência
convoca o mercado - produtoras
de animação, produtoras
cinematográficas, agências de
design, agências de publicidade,
estúdios de ilustração e
profissionais brasileiros
autônomos – para uma reunião
nesta sexta (9), entre 14h e 16h,
na sede do Comitê, na Barra da
Tijuca (Av. das Américas, 899). O
regulamento completo do
processo de seleção está no site
oficial Rio 2016 a partir de hoje,
na seção Bens e Serviços:
http://rio2016.com/comite-
organizador/bens-e-servicos.
Mais informações sobre o
encontro de sexta:
heloisa.queruz@rio2016.com.

ARTPLAN DIVULGA COLEÇÃO DE POP ART SPOLETO

Moda -  O tema desta edição do Fashion Business, realiza-
do de 6 a 9 deste mês, é o “Tempo”, associado à ideia de
mudança e velocidade na moda, como bem retrata a iden-
tidade visual criada pela diretora de arte Julia Liberati. 

TV - Entre terça e domingo será realizado, no Oi Futuro
Ipanema, o Festival Internacional de Televisão 2012, junta-
mente com a Mostra Brasileira Competitiva de Pilotos e o
8º Fórum Internacional de Inovação em Televisão (InovTV). 

Esquenta - Para marcar o lançamento oficial da sua
unidade no Rio, a Miami Ad School/ESPM promove amanhã

um “esquenta” gratuito com Álvaro Rodrigues, VP de Criação
da DM9 Rio, e Roberto Fernandes, Diretor-geral de Criação
da Ogilvy São Paulo. Mais em: www.espm.br. 

Pessoas - A Trator Filmes contratou para a área de atendi-
mento Alessandra Pegolo (ex-Cia. de Cinema). 

Pessoas 2 -  A equipe de criação da Ogilvy & Mather Rio
tem quatro novos integrantes: os diretores de arte Alexan-
dre Koston, Guilherme Ginane e Lincoln Lopes, e o redator
Felipe Machado. O redator Rogério Martins foi promovido
a supervisor de criação.

Cinema - O Senai do Rio e a RioFilme fecharam contrato
para a formação de 335 profissionais para o segmento
audiovisual. As oportunidades são para os cursos gratu-
itos de animador 2D, desenhista de animação, operador
de câmera, eletricista da indústria audiovisual, final-
izador de vídeo, operador de videografismo, luminotéc-
nica, técnicas de iluminação e operador de edição de áu-
dio. Cerca de 80% das vagas foram preenchidas nos
primeiros dias.

Conta - A Giovanni+Draftfcb agora tem a cachaça Sagatiba
em seu portfolio. 

MIX

O idioma que se fala em sala de aula é o

que se ouve dentro das grandes agências”

❞

Prêmio Búzios 2012 
A 38ª edição do Festival Brasileiro de Publicidade da Associação Brasileira de Propaganda (ABP),
que será realizado entre os dias 8 a 11 de novembro, lança o Prêmio Búzios 2012. A premiação,
criada pela DPZ, agência voluntária de divulgação do festival, é aberta para todas as empresas de
publicidade do País, inclusive para as que não participam com peças no Festival. O desafio será
desenvolver uma campanha de comunicação para os táxis marítimos de Búzios, pensando em
ideias que potencializem o fluxo de clientes, tanto para dias úteis quanto para os fins de semana e
feriados, e comunicando as vantagens desse tipo de transporte. Os direitos de criação da equipe e
da agência vencedora serão cedidos aos táxis boats. Mais informações: www.abp.com.br. 

11:21 cria para Odebrecht TransPort  
Um trem passando por uma ponte feito com sombra de mãos. A imagem está na campanha de
anúncios de revista da Odebrecht TransPort criada pela 11:21, com o conceito "A modernização dos
transportes no Brasil tem a mão da Odebrecht TransPort". É a primeira ação da agência para a empresa

Sérgio Quartiermeister,
Diretor geral da Miami/ESPM
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