
Daniel Perez é novo diretor

de criação da Grey141.

Membro do Conselho Global

de Criatividade da Grey, Perez

estava há dois anos no comando

criativo da Maruri Grey Quito.

Ele acumula trabalhos para

anunciantes como Nestlé,

Blockbuster, Ministério do

Turismo do Equador, Sabrosón,

Fundación Alzheimer Ecuador,

Multi C-Brina, os quais renderam

um Gran Prix Max Effie e um

Gran Prix Condór, além de

prêmios em festivais como

El Ojo de Iberoamérica 2008.

●

Como o sr. vê a capacitação
dos profissionais
de marketing no Brasil?
Fiz uma pesquisa recentemente

e notei que muitas pessoas

não estão acompanhando o

mercado. É preciso atualizar

os profissionais de hoje.

Em qual área o sr. identificou
o maior déficit de
capacitação? Pensa em
alguma solução a curto prazo?
A parte online das empresas

nem sempre é bem aproveitada.

É por isso, que o IAB Brasil

lançou no ano passado em

parceria com a ESPM o curso de

extensão “Métricas Digitais

e Web Analytics”. Ele é voltado

para profissionais que atuam

ou que pretendem atuar nas

áreas de Marketing, Comunicação

Digital e Negócios Online.

Mas o que os alunos vão
aprender exatamente?
O curso traz conceitos sobre

mensuração de resultados

e negócios digitais e agrega

conhecimento prático sobre

a execução dessas áreas,

essenciais para o mercado

digital. Ou seja, as pessoas vão

aprender como medir a audiência

de um site. Além disso, eles

mostram como isso pode ser

usado na hora de montar

uma ação publicitária online.

Podemos dizer que as
universidades não estão
preparando bons
profissionais ou há mais
algum vilão nessa história?
Não exatamente. Não podemos

afirmar isto. O que acontece

é que são várias coisas, mas

o foco está na rapidez da

tecnologia. Não podemos culpar

os cursos de graduação. Estamos

passando por um momento de

expansão da internet como meio

publicitário, mas a chegada de

novos profissionais não está

acompanhando este crescimento.

Por isso, decidimos, na época,

investir nessa parceria com

a ESPM e iniciar um novo ciclo de

qualificação e desenvolvimento

de pessoas para suprir essa

escassez. Carolina Marcelino

➤

A IMX Talent — braço da IMX na
joint venture dos Grupos EBX e
IMG Worldwide — assinou con-
trato de exclusividade mundial
para representação e agencia-
mento do jogador de futebol
Thiago Silva, capitão da seleção
brasileira e zagueiro do Paris
Saint Germain .

O Monstro, como ficou co-
nhecido no Fluminense, se jun-
ta a estrelas como Neymar, Ro-
bert Scheidt, Torben Grael, Ga-
briel Medina, entre outros tam-
bém agenciados pela empresa.

Cecília Yoshizawa, vice-presi-
dente da área de gestão de talen-
tos da IMX, e Cesar Villares, ge-
rente de talentos da empresa,
são os profissionais responsáveis
pela parceria com o jogador.
“Thiago Silva será o capitão da
seleção brasileira em um momen-
to histórico”, comenta Cesar Vi-
llares. “A IMX usará toda sua for-
ça global junto com a IMG Worl-
dwide, buscando as melhores
oportunidades no Brasil e tam-
bém no mercado francês onde o
atleta joga atualmente”, afirma.

O contrato acabou de ser assi-
nado e os detalhes sobre como

será o plano de ação envolven-
do a imagem do jogador ainda
estão em planejamento.

O empresário do jogador Pau-
lo Tonietto permanece tratan-
do da relação do jogador com o
clube, enquanto sua assessoria
de imprensa também segue sen-
do exercida por Carlos Eduardo
Machado.

O portfólio da IMX Talent es-
tá dividido em “Nova Geração”,
“Campeões Olímpicos” e “Le-
gends”. A IMX Talent atua ain-

da com ativação de patrocínios,
desde a prospecção e negocia-
ção de contratos a media trai-
ning, administração de crises e
retorno de mídia.

Neymar
Com o contrato, cujo valor não
foi divulgado, a IMX será a se-
gunda agência a trabalhar na
captação de patrocínios para
Neymar, que já tem contrato
com a 9ine do ex-jogador Ronal-
do Nazário. ■

Oi lança app para recarga de cartões

Bradesco cria crédito
por meio do Facebook

EMPRESAS

O Bradesco anuncia o lançamento

de acesso ao crédito via

Facebook. Por meio do aplicativo

do banco na rede social, o

F.Banking, é possível visualizar

e contratar o limite de crédito

pré-aprovado. Para saber qual

é o limite já pré-aprovado,

basta o cliente entrar na página

do Bradesco na rede social.

Duratex muda a sua
identidade visual

Pluralidade

Energizer faz ação
especial para mulher

A Oi lançou o aplicativo Oi

Recarga, que permite ao usuário

recarregar os créditos do seu Oi

Cartão e Oi Controle com cartão

de crédito (MasterCard, Visa,

Diners ou Elo). As recargas podem

ser feitas a qualquer hora com

valores pré-determinados a

partir de R$ 10 ou o cliente pode

recarregar valores superiores,

dentro dos limites do seu perfil. O

crédito é disponibilizado imediatamente no número Oi do cliente. Outra

facilidade do Oi Recarga é que o aplicativo possibilita consultar o saldo.

Ex-diretor do Interactive

Advertising Bureau Brasil
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Novo diretor de criação da Grey141

A Duratex mudou a sua

identidade visual visando

transmitir um novo conceito

às pessoas, mais ligado à

sustentabilidade e ao

contexto atual do mercado.

Com a mudança, foi retirada

da logomarca o icônico

rinoceronte que sempre

foi símbolo da empresa.

A Energizer apresentou uma

edição limitada de pilhas

rosas em homenagem ao

Dia Internacional da Mulher,

comemorado em 8 de março.

O pack de alcalinas Max Energia

Rosa contém quatro unidades

e estará disponível em todo

o país até o final do mês.

Fotos: divulgação

A tradicional colônia Seiva de Alfazema foi lançada
em 1943 pela Phebo. Embora o produto fosse fabricado
em Belém do Pará e estivesse destinado a um grande
êxito no Nordeste, a caixa de papelão que protegia
as garrafas de meio litro da sua embalagem
original trazia a imagem de uma paisagem alpina.

CRIATIVIDADE E MÍDIA

40,3
milhões

É o número de espectadores da

cerimônia de premiação do Oscar.

Essa é a maior audiência do

evento nos últimos dois anos.

NO MUNDO DIGITAL

VAIVÉM

DANIEL PEREZ

PARA LEMBRAR

COM A PALAVRA...

...ARI MENEGHINI

IMX Talent fecha contrato
com o jogador Thiago Silva
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