
Indústria gráfica com mais expressão
Em iniciativa inédita,

a Abigraf veicula campanha
publicitária com o objetivo

de valorizar o produto e
o empresariado gráfico.

A campanha "Abigraf 40
Anos" foi desenvolvida com

três imagens principais:
banca de jornal (foto), escola

e supermercado. Foram
produzidos filmes para TV,

spots de rádio, anúncios para
mídia impressa e outdoor.

Aintenção de ampliar a percepção da Abi-
graf perante todos os tipos de público — in-
tegrantes do setor e a comunidade como

um todo - - tomou a forma de uma abrangente
campanha publicitária que a entidade lançou
oficialmente em 26 de junho. É a concretização
de uma proposta que vinha sendo discutida há
pelo menos 18 anos, de acordo com o presidente
da Abigraf Nacional e do Sindigraf-SP, Mário
César de Camargo.

O grande diferencial é que, pela primeira
vez, um setor que trabalha e vive para a mídia
impressa investe em um comercial de televisão.
"A mídia eletrônica pode ser concorrente, mas
ajudará a alavancar nossos negócios e objetivos"
diz Camargo. Para ele, é preciso sair do tripé
"preço, prazo e qualidade". "Queremos mudar
a característica de commodity que tem hoje-o
produto gráfico e adicionar valor emocional
ao que fazemos. Quando só há argumentos ra-
cionais, as vendas caem. E isso é o que já vem
acontecendo há algum tempo" afirma.

Para tanto, foi necessário definir o concei-
to de branding, ou seja, identificar o DNA da
marca, parte inicial do planejamento de comu-
nicação realizado pela nova agência da Abigraf,
a Lê Pera, e o departamento de marketing da
entidade. De acordo com o presidente da agên-
cia, Marcos Lê Pera, qualquer marca de sucesso

deve assimilar valores racionais, funcionais e,
também, emocionais. No caso da Abigraf, isso é
percebido pelos associados no fato de a entidade
estar sempre à frente das tendências, ser admi-
rada por sua competência e conhecimentos e,
ainda, ser influente, pois circula entre pessoas
importantes e coloca suas opiniões entre este
público. "Observamos que a marca Abigraf tinha
um grande potencial inexplorado: o caráter
de ensinar, fazer crescer, dar apoio", avalia a
publicitária Christina Lozano, responsável pelo
atendimento da entidade.

A vida com mais expressão
Esse trabalho resultou no conceito "A vida com
mais expressão" que se traduz nos slogans "In-
dústria gráfica. A vida com mais expressão" e
"Abigraf. A indústria gráfica com mais expres-
são" - textos que serão aplicados, separada-
mente, de acordo com o objetivo de cada peça
publicitária. Mário César de Camargo acredita
que o conceito da campanha deve contribuir
para adensar a massa crítica da entidade. "Que-
remos agregar esses outros 80 % de empresários
que não são associados e levar essa prestação de
serviços a todos os públicos" afirma.

Iniciada pelo Estado de São Paulo, a campa-
nha recebeu investimentos da ordem de R$ 750
mil. Abrangente, conta com peças publicitárias
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para a mídia impressa - - revistas e jornais —,
banners eletrônicos em portais de grande acesso,
outdoors, spots de rádio, além do comercial de
televisão. "As mídias se complementam. Quem
ouve no rádio vai querer entrar no site. Se você
assiste ao comercial, repara melhor no outdoor",
avalia Camargo. Estão previstas também ações
em feiras do setor e parcerias com universidades
para a criação de um curso na área de Expres-
são Gráfica, a fim de ampliar a visibilidade do
mundo gráfico pelos alunos de publicidade.
Além disso, foi criado um selo comemorativo
para os 40 anos da Abigraf, que estará presente
em todos os materiais de comunicação durante
o ano de 2005.

O valor da indústria gráfica
Segundo Marcos Le Pera, a proposta do comer-
cial de televisão "é levar a sociedade a refletir
no impacto positivo que a indústria gráfica

traz para qualquer área de nossas vidas" O
filme de 30 segundos, exibido nos intervalos de
programas de grande audiência da Rede Globo,
traz imagens de cenas corriqueiras que levam
a imaginar o que seria da vida sem as gráficas
e termina com a locução em off: "Há 40 anos a
Abigraf lidera, valoriza e integra o setor gráfico
nacional, contribuindo para o desenvolvimento
de uma sociedade mais justa".

"Queremos dizer que sem o produto gráfico
não temos nada: nem banco, nem escola, nem
livros, nada. Nosso objetivo é passar a percepção
de que a indústria gráfica está a serviço da popu-
lação", afirma Mário César de Camargo. Para o
líder gráfico, o novo posicionamento deve aten-
der ao desejo de transmitir, de forma eficiente e
extra-setorialmente, a imagem da Abigraf. "Nós
nos lançamos no setor político e temos projetos
com entidades empresariais. Chegou o momento
de falar para o grande público", finaliza.

O anúncio "40 Anos" foi
veiculado nos jornais
Meio & Mensagem (27/6),
Propaganda e Marketing
(27/6), nas revistas About 82,
Negócios da Comunicação 14,
Tecnologia Gráfica 45, Abigraf
217 e Suplemento Especial
da Revista Abigraf 217.

Outdoors foram exibidos com
as imagens da escola (foto)
e da banca de jornal em São
Paulo, ABC, Bauru, São José
do Rio Preto, Campinas e
Ribeirão Preto, nas segundas
quinzenas de julho e de agosto.
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