
Seis novos profissionais

chegam para as equipes

web, conexões e negócios

da Escala. Aline Hoss, ex-H2oss

produtora digital, será a nova

gestora de projetos digitais. Sob

seu comando, assumem o diretor

de arte Júnior Tomaz Saavedra,

a assistente de projetos digitais

Andreia Viana e a assistente de

conteúdo Natali Coelho. Para as

equipes de conexões e negócios,

chegam, respectivamente,

o planejador de mídia Eduardo

Barata e a assistente de

negócios Jessica Lima.

●

O que é o conceito
design thinking?
O design thinking é uma

metodologia de gestão voltada

à inovação. Gosto de uma frase

atribuída a Winston Churchill

que diz: primeiro nós criamos

os edifícios, depois os edifícios

nos criam. Se uma universidade

aposta em espaços

compartimentos, tradicionais,

ela perde potencial criativo,

perde possibilidades na área

da pesquisa integrada e perde

dinamismo na sala de aula.

É uma questão de escolha.

O Ibmec resolveu apostar

alto na inovação.

Como o Grupo Ibmec
pretende aplicá-lo?
Estamos lançando

simultaneamente dois espaços,

que nós denominamos de Think

Lab. O primeiro é na Unidade

do Centro do Rio de Janeiro,

e é composto por um conjunto

de salas de aula integradas,

inteiramente flexíveis,

transparentes, em que o

professor pode criar e recriar

o espaço segundo as exigências

de sua disciplina. Salas com um

design inovador, que incentiva

o trabalho criativo. O segundo

Think Lab fica na Unidade da

Barra da Tijuca, e é focado

na pesquisa acadêmica.

Trata-se de um espaço planejado

para receber professores

pesquisadores em tempo integral,

com foco na pesquisa aplicada

a inovação, isto é, pesquisa

voltada ao mercado, e feita

de modo integrado entre

professores e alunos. Não

tenho dúvidas de que se trata

de um dos ambientes acadêmicos

mais propícios à pesquisa e

à geração de conhecimento

acadêmico do Rio de Janeiro.

Quais as expectativas
de aceitação no Brasil?
A economia brasileira está cada

vez mais globalizada, de modo

que este é um caminho sem volta.

Dez entre dez empresas que

nos procuram afirmam que sua

maior necessidade é recrutar

profissionais capacitados

para a inovação. C.M.

➤

A Doutor Resolve, rede de fran-
quias no segmento de reformas
e reparos, vai investir um total
R$ 5 milhões em sua nova cam-
panha publicitária. A empresa
já havia destinado R$ 1 milhão
para o marketing no último bi-
mestre de 2012. A aposta desta
vez é o ator e comediante Lean-
dro Hassum, que participa dos
filmes de 15, 30 e 60 segundos,
com histórias do dia a dia de
um casal que a cada de se mu-
dar. “O Leandro Hassum tem
uma boa imagem diante dos
consumidores. Ele já participa
de outras campanhas e traz hu-
mor para os vídeos”, explica Da-
vid Pinto, presidente e funda-
dor da rede de franquias.

A campanha será veiculada
no intervalo de alguns dos prin-
cipais programas da TV Globo:
Caldeirão do Huck, Mais Você
e Programa do Jô. Segundo Da-
vid, haverá ainda a inserções
dentro do programa Melhor do
Brasil, da Record. Além dos ví-
deos para TV, fazem parte da di-
vulgação outdoors, folhetos,
banners, site, carros adesiva-
dos e redes sociais.

A Doutor Resolve já tem 600
franqueados no Brasil, que
atuam nas áreas de alvenaria, elé-
trica, hidráulica, jardinagem e
pintura. David adianta que o ob-
jetivo é chegar a 800 franquias
até o final do ano. “Este é um
mercado ainda pouco explorado.
Só em março abrimos 42. Nosso
investimento em marketing será
proporcional ao nosso cresci-
mento”, completa o executivo,

que comemora a expansão, pois
a rede tem apenas 2,5 de vida.

“Não imaginava o crescimen-
to em tão pouco tempo. Somos
uma empresa jovem. Trabalha-
mos com microfranquias de até
R$ 50 mil. O aumento da classe
C ajudou tanto no número de
clientes, quando na chegada de
interessados em uma franquia.
A classe média quer ter um ne-
gócio próprio”, finaliza. ■

Americanas.com reforma cozinha de cliente

Yoi!Roll’s promove
ação no Dia do Beijo

EMPRESAS

A rede de temakerias Yoi! Roll’s

& Temaki realiza neste mês

uma ação especial para marcar o

Dia do Beijo, comemorado em 13

de abril. Nesta data, o casal que

der o beijo mais longo em frente

a uma das lojas da marca ganhará

um jantar no restaurante.

A iniciativa será realizadas nas

franquias de rua e de shoppings.

Johnson & Johnson
investe em PDV

Bonita camisa, Fernandinho!

Cinelive e ESPN
assinam parceria

A Americanas.com, em parceria

com a Brastemp, lançou um

concurso cultural que vai

premiar o vencedor com uma

reforma completa da cozinha.

Para participar é preciso curtir

a página da Americanas.com

no facebook e acessar

o app do concurso no link:

http://apps.facebook.com/troc

atudonacozinha, fazer o upload da foto da sua cozinha atual e contar

porque merece ganhar uma reforma. O concurso será realizado

até o dia 21 de abril e o resultado será divulgado no dia 6 de maio.

Diretor Geral do Ibmec/RJ

Gabriela Murno
gmurno@brasileconomico.com.br

Nova equipe de web,

conexões e negócios da Escala

A Johnson & Johnson

distribui réplicas de estádios

de futebol em seus pontos

de venda. Os expositores

personalizados são estádios

com cinco metros de largura

e fazem parte da ação “Estádio

de prêmios” que vai sortear

dois prêmios de R$ 180 mil para

os consumidores da marca.

A Cinelive fechou parceria com

a ESPN para a exibição da final

da UEFA Champions League

nos principais cinemas em 3D

do país no dia 25 de maio. Este

é o terceiro ano em que a Cinelive

transmite a final, que conta com

uma locução exclusiva para o

cinema feita pela equipe da ESPN.

Fotos: divulgação

Poucos bordões publicitários conquistaram até
hoje a longevidade e a aderência de “Bonita camisa,
Fernandinho”, que marcou uma série de comerciais
dedicados a revitalizar a marca US Top, da Alpargatas.
Criada em 1984 pela Talent, a ação ganhou as
ruas e entrou no imaginário popular.

CRIATIVIDADE E MÍDIA

500 mil
Foi o número de fãs que o Meu

Móvel de Madeira conquistou

no Facebook. E para comemorar

a empresa irá sortear um Fiat

500 Cult entre os consumidores

participantes da promoção.

NO MUNDO DIGITAL

VAIVÉM

ALINE, ANDREIA, NATALI,
JESSICA, JÚNIOR E EDUARDO

PARA LEMBRAR

COM A PALAVRA...

...FERNANDO SCHULER

Doutor Resolve investe
R$ 5 milhões em nova ação
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 11 abr. 2013, Empresas, p. 83.
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