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A Binder assina os novos anúncios da Euro Colchões, como este veiculado
na revista Casa & Jardim. Direção de Criação: Marcos Apóstolo / Direção de

arte: Marcus Saulnier / Redator: Gustavo Nogueira / Ilustração: Regina
Meletti / Atendimento: Marcela Mahfoud e Gláucio Binder. 

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

>>

O que é Creative Technology?
É um termo cunhado para descrever estudos e/ou profissionais híbridos,
isto é, que trafegam livremente entre o design, a criatividade e a tecnologia. 

Como você se tornou um Creative Technologist?
Eu já vinha fazendo experimentos nesse campo (na época ainda não
conhecia o termo) com um grupo em Amsterdam. Quando retornei ao
Brasil, conheci Pedro Porto (atual da Fischer/Justus), grande pioneiro do
digital no Brasil, que me convenceu a direcionar meus conhecimentos a
essa nova área. Logo em seguida, Pedro foi convidado para ser Diretor
de Digital na NBS e me convidou então a inaugurar essa carreira ainda
inédita no Brasil. 

Em que difere, na prática, o cargo Creative Technologist de um diretor de cri-
ação tradicional?

Os cargos são complementares. Em muitas agências, o Creative
Technologist forma uma "dupla" com o Diretor de Criação, trabalhando
juntos para elevar as campanhas a degraus mais elevados no quesito
inovação. Em outras agências, o Creative Technologist trabalha junto
com as duplas de criação desde o início do processo criativo e responde
diretamente ao Diretor de Criação.

Qual o foco do curso?
O foco do curso é desenvolver habilidades e um pensamento lateral por
áreas até então estanques do pensamento acadêmico, se apresentando
como um valoroso componente no desenvolvimento tecnológico e cultural. 

O que ele oferece de absolutamente inovador e quem deveria fazê-lo?
É o primeiro curso da América Latina com essa proposta interdisciplinar.
Foi inspirado nos principais cursos dos EUA, UK, Asia, etc. É dedicado a
pessoas com uma veia criativa (publicitários, designers, artistas,
inventores, etc), curiosas e abertas a absorver assuntos que vão da
engenharia da computação à criação de campanhas publicitárias. 

Vem aí:
Amplificação
A quarta edição do Prêmio
Amplificação, o Prêmio Carioca
de Criatividade Social em Rádio,
foi lançada com uma ação de
sampling em 25 agências
cariocas na semana passada. A
campanha, assinada pela
Heads, convidava os diretores
de Criação a criarem roteiros
com a temática "homicídios"
para a ONG Rio de Paz, voltada
para a defesa dos direitos
humanos. O roteiro vencedor
será veiculado nas emissoras
MPB FM, BandNews FM e
Bradesco Esportes FM,
patrocinadoras do prêmio ao
lado da Souza Cruz. Também
terá a inscrição no Festival
Internacional de Criatividade de
Cannes e o diretor de Criação
do roteiro será premiado com
um passe de delegado do
Cannes Lions 2013. Todos os 25
roteiros serão produzidos pela
Silence e julgados por
profissionais do mercado. A
premiação será em 10 de abril
no Miranda, no Rio.
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Colunistas - A entrega do Colunistas 2012 será no
dia 6 de março no Vivo Rio.

Exposição - A Globo Rio promove até 7 de abril a
exposição "Movie-se No Tempo da Animação", no
Centro Cultural Banco do Brasil - CCBB Rio.

Criação - Para divulgar a lei 6.058/11, que agili-
za os processos de adoção e foi aprovada pela
Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Ja-

neiro, Alerj, a Staff criou o comercial "Processo
abandonado", que entra no ar hoje e faz parte da
campanha Adoção.

Conteúdo - Será realizado entre 20 e 22 de feverei-
ro a Rio Content Market, no Hotel Windsor Barra. 

Curso - A partir do dia 27 de março o Instituto Gê-
nesis da PUC-Rio oferece mais uma edição do
curso Oficina de Planejamento de Negócios

(OPN). Mais em www.cce.puc-rio.br. 

Conquista - a Casa da Criação passa a atender o
Shopping Grande Rio.

Eletrobras - a conta permanece na Agência3, que
atende a empresa há cinco anos, agora dividida
com a baiana Leiaute. As duas foram as primeiras
colocadas na etapa técnica, divulgada na semana
passada. A verba anual é de R$ 35 milhões. 

MIX

É uma carreira ainda inédita no Brasil

❞

ABA promove Fórum Digital 
Vem ai o VI Fórum Internacional ABA Petrobras de Comunicação Digital,
com o tema "Ferramentas do Saber" e a abordagem de assuntos como "o

futuro da inovação digital", Big Data e Curadoria de Marca. O case
apresentado será "Amesterdam Worldwide - influência e disseminação", por

Brian Elliott, da agência holandesa (www.amsterdamworldwide.com).  O
evento será realizado no dia 26 de fevereiro no Windsor Atlantica Hotel

(Copacabana), e contará ainda com participações de Maurício Mota (The
Alchemists), Tiago Mattos (Perestroika), Maurício Cid (Jovem Nerd), Bruna

Buás (guaraná Antarctica), entre outros. Inscrições: www.aba.com.br.

Dráusio Tronolone,
Coordenador do curso Creative Tecnhology
da Escola de Criação da ESPM-RJ
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» WANESSA DE ALMEIDA
DA AGÊNCIA SEBRAE

S
aleiros em forma de nu-
vem, almofadas com es-
tampa de bolacha, por-
ta-chaves em formato

de câmera Polaroid, tigelas fei-
tas de disco de vinil reciclado.
Esses são apenas alguns exem-
plos de produtos à disposição
na Casa Diseño, loja de decora-
ção inaugurada no final de
2012, em uma viela do Setor
Marista, em Goiânia (GO).

O espaço foi preparado para
soltar a imaginação e repensar a
decoração com mais criativida-
de e descontração, proposta que
conquistou fãs e clientes já nos
primeiros dias de lançamento,
oportunidade em que a marca
ganhou destaque, principal-
mente nas redes sociais.

Sair da monotonia é a princi-
pal aposta dos proprietários da
empresa, o casal de publicitá-
rios Esther Carneiro, de 30 anos,
e Reinaldo Filho, de 31. Antes, a
dupla já havia administrado
um hostel em Búzios (RJ), na
Região dos Lagos, mas volta-
ram para Goiânia no início de
2012 com a ideia fixa de investir
em um novo nicho de negócios.
Acabaram criando uma empre-
sa na qual eles se sentem bem e,
acima de tudo, lucram.

“A Diseño é um lugar em que
fazemos o que gostamos. Se não
fosse para aproveitar, não faría-
mos”, conta a empreendedora,
acrescentando que o casal sem-
pre buscou esse tipo de descon-
tração na decoração da própria

casa. "Não encontramos esse ti-
po de proposta aqui em Goiâ-
nia", completou.

Inovação

Para montar a empresa, com
sede em um espaço alugado, o
casal investiu pelo menos R$
400 mil. Empreendedores en-
xutos, como se intitulam, os
dois sempre tentam resolver o
que podem sem recorrer a ser-
viços terceirizados. “Como so-
mos da área, a publicidade es-

tamos resolvendo, a exemplo
da atualização das redes so-
ciais. Participamos ativamente
da arquitetura e não tivemos
nenhuma consultoria de mix
de produtos”, explica Filho.

Com o intuito de diferenciar a
empresa no mercado, os em-
preendedores buscam renovar
constantemente o mix de pro-
dutos, que são nacionais e im-
portados. “Vendemos desde
itens industrializados a artísti-
cos, com uma boa variedade”,
acrescenta Esther. Por isso, o tra-

balho mais árduo do casal é o de
pesquisa de novas peças a serem
vendidas. “A inovação é o nosso
diferencial. Se você voltar em
dois meses, a loja estará diferen-
te. Com isso, os produtos ga-
nham um ar de exclusividade”,
assegura a empresária.

Na loja, é possível encontrar
produtos para casa e decoração,
cozinha e bar, escritório e pape-
laria, além de presentes e obje-
tos pessoais. Tudo com foco no
design. Os preços variam de R$ 8
a R$ 2,5 mil, o que justifica a opi-

nião dos empresários quanto ao
comportamento do público que,
segundo eles, está muito mais li-
gado à cultura e educação do
que propriamente com renda
ou classe social.

O casal também montou um
bistrô paralelo à loja, um espa-
ço com cardápio requintado e
variado, que inclui sanduíches
leves e wraps, sobremesas, en-
tre outras coisas. O local, pen-
sado para se tornar um ponto
de encontro, chama atenção
ainda pela pintura em grafite

na decoração, desenhado por
artistas da capital goiana. “A in-
tenção é fazer com que nossos
clientes sintam-se bem. A com-
pra é consequência disso”, res-
salta o empresário.

E-commerce

A Diseño também vende seu
estoque pela internet para todo
o Brasil. Os empreendedores re-
conhecem que o comércio ele-
trônico é complicado, devido
aos custos e trâmites legais para
sua manutenção e posterior en-
trega dos produtos, como ma-
nutenção do site, atualização de
produtos, formas de pagamen-
to, entre outros detalhes. 

“Todos os produtos são pe-
sados e este é o referencial pa-
ra calcular o valor do frete”,
afirma Reinaldo, que, mesmo
diante dos desafios, vê poten-
cial no segmento de e-com-
merce para complementar os
rendimentos da empresa.

As apostas são altas, mas a
dupla sabe que o negócio po-
de demorar a alcançar resulta-
dos positivos. A expectativa
deles é de que, em seis meses,
a Diseño esteja firmada no
mercado para, a partir daí,
pensarem na expansão da
marca para outros estados. 

“Goiânia é um lugar bacana
para empreender. É um mer-
cado-teste, por representar
bem a média brasileira, pe-
gando influências tanto da Re-
gião Norte, quanto da Nordes-
te. Aqui tem um rio de oportu-
nidades”, diz Esther.

Novo desenho de empresa
PRIMEIROS PASSOS

FERNANDO LEITE/SEBRAE-GO

Produtos com design e inovação são as apostas de Reinaldo Filho e Esther Carneiro. Antes das loja, eles administravam um hostel

Casal de publicitários aposta em loja de decoração irreverente para conquistar espaço no mercado goiano. Investimento
inicial foi de R$ 400 mil. A dupla também aposta nas vendas pela internet para consolidar a marca em todo o País
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Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 18 fev. 2013, Seudinheiro, p. B10. 




