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Inovação

Dentsu incentiva empreendedorismo
Concurso Start the Fuck Up premia projetos criados por funcionários do escritório brasileiro

Por ALEXANDRE ZAGHI LEMOS azlemos@grupomm.com.br
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Eduardo Ataide, Natalia Sakai e Marcus Meireles apresentaram os três projetos vencedores

Uma iniciativa de estímulo ao empre-
endedorismo que já faz parte do ca-

lendário interno da Dentsu no Japão foi 
realizada na semana passada, pela pri-
meira vez, no escritório brasileiro. Aberto 
a todos os funcionários, o concurso Start 
the Fuck Up pretende estimular o pensa-
mento inovador e criativo em toda a agên-
cia, com o atrativo adicional de premiar 
o vencedor com uma viagem ao Festival 
Internacional de  Cannes. 

Ao todo, 50 projetos foram inscritos. 
Uma triagem interna escolheu 15 para 
apresentações na semana passada a um 
júri formado por diretores da  Dentsu Brasil 
e da Lov, agência digital do grupo, e alguns 
convidados externos, como Luiz Fernando 
Garcia, diretor da graduação da ESPM-SP, 
e Patricia Weiss, chairman para a América 
do Sul da Branded Content Marketing As-
sociation e diretora da Be Wanted. 

A maior parte das ideias é de lançamen-
tos de aplicativos para aparelhos móveis, 
com as mais diversas finalidades: denún-
cias de ocorrências policiais, traçar trilhas 
para praticantes de motocross, pagamento 
de pedágios nas estradas, auxílio na loco-

moção de deficientes físicos pelas ruas de 
São Paulo, incentivo ao emagrecimento e 
até aconselhamento de combinações entre 
peças de vestuário para que as mulheres 
façam melhor uso de seus guarda-roupas. 

Houve também sugestões de ações 
mais ambiciosas, como reformas de par-
ques, lançamentos de novas redes sociais 
e plataformas digitais. Além de observar 
aspectos como a inovação e o impacto na 

sociedade, o júri preocupou-se com a via-
bilidade comercial dos projetos.

A vencedora foi Natalia Sakai, da área de 
mídia da Dentsu, criadora da  plataforma 
Edição Limitada, que permitirá ao público 
a chance de sugerir às marcas a comercia-
lização de produtos especiais por tempo 
determinado. Em segundo lugar, ficou o di-
retor de arte  Eduardo Ataide, que propôs 
o aplicativo Curta uma Carona, que, aloja-
do no Facebook, cruzará dados de amigos 
e seus seguidores para possibilitar o com-
partilhamento de carros. O terceiro colo-
cado foi o redator Marcus Meireles, com a 
ação “O gol da Copa”, propondo que cada 
gol marcado na Copa de 2014 seja rever-
tido na reforma de um campo de futebol 
de várzea no País. Agora, a Dentsu dará 
prosseguimento a essas ideias.

O Start the Fuck Up foi também um bom 
exercício para a equipe melhorar a perfor-
mance em apresentações curtas e diretas 
— cada concorrente teve apenas cinco mi-
nutos. Em agosto, a Lov já havia realizado o 
Start the Fuck Up entre seus funcionários, 
escolhendo como vencedor um projeto 
criado pela diretora de arte Erica Valente.
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 35, n. 1586, p. 25, 18 nov. 2013.




