
A Lexmark anuncia

a promoção de

Carlos Eduardo Bretos a

vice-presidente e gerente-geral

da companhia para a América

Latina. O executivo, que

responde pela gerência geral

do escritório brasileiro desde

2008 — função que acumulará

interinamente —, assume o

novo cargo no próximo dia 1º,

juntando-se ao time do escritório

nos Estados Unidos. Bretos

é graduado em Engenharia

Eletrônica pela FAAP e em

Administração pelo Mackenzie.

●

Você é o que você compartilha
Atualmente, milhares de heróis

anônimos já estão construindo

uma nova economia, uma nova

sociedade, novos modelos de

negócios. Não há regras que

explicam por onde devemos

começar ou como prosseguir.

Que admirável novo mundo

é este em que pessoas de todas

as idades, empresas diversas e

instituições seculares sentem-se

completamente perdidas em

meio a uma nova ordem mundial?

Estamos imersos num oceano de

dados, conhecimentos, novidades

tecnológicas nunca antes tão

disponíveis. Tecnologias

revolucionárias, celulares, TVs

com nomes complexos e sites

que fazem tudo mudar radical e

repentinamente, uma locomotiva

digital e inteligente que nos leva

a ruas sem nomes. As empresas

precisam se preparar para isso,

pensando que a inovação digital

foi feita para rir e chorar e que

o maior risco é não correr riscos.

O negócio da internet não é o

maior comendo o menor, é o

mais rápido contra o mais lento,

em que a moeda é a reputação

e a internet é das pessoas, das

coisas e da criatividade. Na nova

economia disruptiva, construída

com pitadas da blogosfera,

temperos da inteligência

coletiva e toques do software

da sabedoria das multidões,

reescrevemos a constituição

mundial em que qualquer um

reprocessará a mídia, alterará a

cultura de consumo e refinará o

conceito das leis de propriedade

intelectual com co-inovação

e coprodução. Vivemos uma

revolução que não é tecnológica,

é de valores morais e sociais, é o

poder nas mãos das pessoas para

mudar o que está aí. Sonhadores,

utópicos, "techno-otimistas",

"greentechs", você, você e

você, todos convocados a se

juntar aos que acreditam que

o futuro pode ser baseado

em igualdade, fraternidade

e liberdade. Corra, crie algo.

Faça seu empreendimento

digital no panorama de

economia colaborativa.

E "não use velhos mapas para

descobrir novas terras".

➤

“Os assuntos que o mundo in-
teiro está comentando, na voz
de quem é daqui.” A nova cam-
panha da Tom + Sapien para a
Band News FM, busca reforçar
a programação local da rádio
em Belo Horizonte e região me-
tropolitana. Dois focos princi-
pais são trabalhados na iniciati-
va: fixar o dial e
aproximar o públi-
co mineiro dessa
programação lo-
cal. O objetivo é re-
forçar a importân-
cia dos apresenta-
dores e, sobre tu-
do, do conteúdo
dos programas lo-
cais.

“Construímos ce-
nários com elemen-
tos que remetem
ao universo do te-
ma de cada progra-
ma. Assim, não só
conseguimos repre-
sentar visualmente
a temática e a sinto-
nia dos apresenta-
dores com os assun-
tos, como também

geramos conteúdo captando a
construção/produção destes ce-
nários para utilizá-los na forma
de filmes, vinhetas e making
of”, disse a presidente e direto-
ra de inspiração da Tom + Sa-
pien, Adriana Machado.

O making of também foi usa-
do como base para a produção
das peças. A partir dele foram
feitas as imagens para edição de
vinhetas, filmes para TV e fil-

mes para internet.
“A ideia foi captar em um esti-

lo documental todo o processo,
da montagem do cenário à pro-
dução da foto”, afirmou o geren-
te de Criação, Rubens Aguiar.
“Ao valorizar a interação dos
apresentadores locais com seus
respectivos cenários de forma
descontraída, captamos algu-
mas falas enquanto eles partici-
pam da montagem”, contou o

executivo.
A campanha é

composta também
por spot de rádio,
backbus, AD de Jor-
nal, AD de Revista,
VT de Televisão,
Banca de Revista,
vinhetas elemídia.

No total são
seis versões de fil-
mes, trabalhando
seis diferentes pro-
gramas locais da
rádio.

Cada filme é
uma edição da
construção de um
cenário. Além dis-
so, há trabalhos pa-
ra a mídia impres-
sa em anúncios de
uma página. ■

Skol lança comercial para apresentar SAC

Burger King troca
de agência nos EUA

EMPRESAS

A Agência Mother é a nova líder

criativa do Burger King. A rede

de fast food ficou mais de um ano

e meio com a McGarryBowen.

O objetivo da parceria é deixar a

marca mais próxima das famílias.

As agências David (brasileira

da rede Ogilvy) e Pitch também

atendem parte da conta

do Burger King para os EUA.

Cintia Dicker fotogra
para Água de Coco

O mistério do anunciante

Herbalife e Botafogo
renovam patrocínio

A Skol apresentou um novo

filme para promover sua nova

plataforma digital: o SAC —

Serviço de Atendimento ao

Churrasqueiro. Criado pela

F/Nazca Saatchi & Saatchie

com produção da Prodigo

Films, o filme é narrado com

a maior quantidade de

gerúndios cabíveis para

descrever as cenas de um churrasco. E com a promessa de que agora

“seu churrasco vai estar recebendo uma solução, senhor”.

A assinatura ao final do filme diz: “Skol 360º. Feita para o churrasco”.

Professor do Centro de Inovação

e Criatividade da ESPM

Carolina Marcelino
cmarcelino@brasileconomico.com.br

Novo VP da Lexmark

para América Latina

A marca de beachwear Água de

Coco por Liana Thomaz

fotografou sua campanha para

coleção Inverno 2013, em São

Paulo. A estrela é a modelo Cintia

Dicker e os cliques do fotógrafo

Eduardo Rezendo. O make up e

hair são de Marcelo Gomes e

produção executiva da Mangaba

Produções.

A Herbalife anunciou a renovação

do patrocínio com o Botafogo

de Futebol e Regatas. A ação

está alinhada com a estratégia

global de patrocinar mais de 150

eventos, clubes e atletas. Entre

os patrocinados da Herbalife

estão: o Barcelona Futebol

Clube e o atleta Lionel Messi.

Fotos: divulgação

“Save my ugly country” era a mensagem da ação do
Instituto Europeo di Design— escola de comunicação
em São Paulo. O comercial mostrava o personagem
Peter que carecia de uma repaginada. Sem revelar
o anunciante, a ação pedia para as pessoas buscarem
na internet quem estava por trás do projeto.

CRIATIVIDADE E MÍDIA

10ª
É o número da nova edição da

Revista Renner, que pela primeira

vez lança uma versão masculina.

Os exemplares serão distribuídos

aos clientes do Clube de

Vantagens do Cartão Renner.

NO MUNDO DIGITAL

VAIVÉM

CARLOS EDUARDO BRETOS

PARA LEMBRAR

COM A PALAVRA...

...GIL GIARDELLI

Tom+Sapien regionaliza
campanha da BandNews FM
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 22, 23 e 24 fev. 2013, Empresas, p. 26.




