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Schmetterer: idéias para os negócios, que não se prendam só ao convencional

Bob Schmetterer, CEO da

Euro RSCG Worldwide e re-

cém-nomeado COO e presi-

dente da holding Havas, fez

uma palestra na semana passa-

da na Carillo Pastore Euro

RSCG, uma das agências do

grupo no Brasil, com sede em

São Paulo.

Em sua apresentação, Schmet-

terer abordou a filosofia de

idéias criativas nos negócios

ou CBI (Creative Business

Ideas).

"Não podemos mais nos per-

guntar 'qual a idéia da propa-

ganda?'. Temos que saber qual

é a idéia do negócio", explicou

0 executivo.

Como exemplo dessa prática,

Schmetterer lembrou a histó-

ria de uma agência em Buenos

Aires. Os publicitários da

agência argentina apresenta-

ram uma proposta inusitada

de comunicação para um novo

centro comercial, composto

por escritórios, lojas e salas de

cinema.

Ao invés de propor uma cam-

panha publicitária tradicional

para divulgar o complexo, eles

sugeriram a construção de

uma ponte para que os pedes-

tres pudessem cruzar o rio e

chegassem ao local.

"Os clientes adotaram a idéia

e fizeram a ponte, que se tor-

nou um ponto turístico na ci-

dade e chamou mais a atenção

do que um anúncio ou um fil-

me publicitário", argumentou.

De acordo com o presidente,

todas as empresas do grupo

RSCG, inclusive as do Brasil,

adotam essa filosofia. "Nós

procuramos sempre não nos

limitar apenas à publicidade".

Segundo Schmetterer, a utili-

zação dessa prática é funda-

mental em momentos de crise

e as melhores idéias vêm de

países que têm necessidade de

ser criativos.

"Nós vivemos uma época difí-

cil em termos econômicos e

políticos, mas é também um

período promissor para quem

tem coragem de enfrentar es-

ses desafios", afirmou.

A Euro RSCG Worldwide é

formada por 233 escritórios

em 75 países na Europa,

América do Norte, América

Latina e Ásia.
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