
Historicamente, o final de ano é um
período bastante aquecido para a eco-
nomia e, conseqüentemente, para a
publicidade. Os bons ventos come-
çam a soprar em outubro, por ocasião
do Dia das Crianças, intensificam-se
com a proximidade do Natal c se-
guem fortes até o réveillon.

Um clima de positivismo paira
no ar e parece aumentar junto com
a temperatura da nova estação.
Enquanto o comércio procura tra-
duzir o espírito inerente a esta
época tão singular, iluminando suas
vitrines, os veículos de comunicação
tratam de conferir mais brilho ao
seu conteúdo, seduzindo o público
com uma série de atrações.

"Na Rede Globo, este é um perío-
do repleto de novidades tanto para os
telespectadores quanto para o merca-
do publicitário. Nossa programação
de linha se transforma, dando espaço
a especiais dos mais variados temas.
São produções diferenciadas com con-
teúdos inéditos, como shows, musi-
cais, filmes, especiais e retrospectivas,
que entram em sintonia com a épo-
ca mais festiva do ano, conquistando
uma ótima aceitação do público,
atestada pelos altos índices de audiên-
cia e participação", garante Marcelo
Assumpção, diretor da Central Globo
de Comercialização.

Passadas as festas, porém, o que
os brasileiros querem mesmo é cur-
tir sua estação predileta, de prefe-
rência nas praias. E à medida que
descem a serra, declinam também
os índices de vendas de espaços pu-
blicitários. "Até parece que durante
as férias as pessoas não comem, não
se vestem, não consomem", ironiza
Paula Kenan, diretora comercial da
revista CartaCapital.

Procurando reverter a baixa per-
formance concernente à alta tempo-
rada, os veículos disponibilizam ao
mercado os chamados projetos de
verão, que ganham mais fôlego a ca-
da ano, consolidando-se como exce-
lentes oportunidades para clientes
de todos os portes e budgets. Afinal,
esse extenso leque de ofertas, que
envolve desde simples bonificações
para aqueles que anunciam durante
o primeiro trimestre do ano ao patro-
cínio de eventos especiais, compre-
endendo toda sorte de ações, assegu-
ra não somente bons incrementos
em vendas como ganhos expressivos
em imagem de marca.

Ê o que constata Luciana Schwartz,
diretora-geral de mídia da Young &
Rubicam, que destaca especialmente
os trabalhos desenvolvidos pelo meio
rádio, tendo em vista a participação
direta dos locutores, estratégia de for-
te repercussão junto ao público e,
não raramente, na mídia espontânea.
Os projetos multiplataforma, como é
o caso do "Carnabril", por exemplo,
que garante exposição nacional aos
patrocinadores a partir de um cama-
rote exclusivo no circuito dos blocos
baianos, passando pelo conteúdo edi-
torial das revistas e sites da Editora
Abril, também chama a atenção da
executiva. Tanto que seu cliente
Nova Schin não perdeu a oportuni-
dade de estreitar seu relacionamento
junto aos foliões, prometendo-lhes
muita diversão, de preferência na
companhia de uma loira bem gelada.

Como complementa Mareei Sac-
co, diretor de marketing do Grupo
Schincariol, além de participar do
"Carnabril", a Nova Schin será a
patrocinadora oficial dos carnavais
carioca e baiano; do Galo da Madru-



gada, no Recife; e do réveillon de
Salvador, que contará com toda a ani-
mação de Ivete Sangalo. "Nossa atua-
ção diferenciada no carnaval e verão
tem sido fundamental para a constru-
ção da imagem da marca, nacional-
mente reconhecida como uma cerve-
ja leve, jovem, irreverente e divertida",
qualifica o executivo.

Ao contrário do que se poderia
pressupor, segundo Ricardo Monteiro,
gerente de mídia para a América
Latina da Reckitt Benckiser, função
que concilia com a presidência do
Comitê de Mídia da ABA, os paco-
tes de verão não são privilégio dos
produtos sazonais ou dos que, como
ocorre no segmento de cervejas,
têm seu pico de vendas na alta esta-
ção. "Todo e qualquer produto ou
serviço que costuma anunciar ao
longo do ano pode beneficiar-se
com essas alternativas, muito inte-
ressantes tanto em termos de custos
como de visibilidade", esclarece o
especialista que, inclusive, já con-
cluiu algumas negociações para a
linha Veja, o tira-manchas Venish e
o detergente para máquinas de
lavar-louça Finish, que acaba de ser
relançado no mercado. Por questões
estratégicas, porém, os planos ainda
não podem ser divulgados. "Só
posso adiantar que envolverão TV,
rádio e revistas", informa o executi-
vo, revelando, entretanto, que não
costuma programar verbas para esse
fim específico. "Na prática, acomo-
damos os projetos sazonais, na me-
dida de nossas necessidades, em nos-
sa verba de marketing anual", explica.

A Golden Cross não apenas pro-
grama antecipadamente o budget
destinado às ações de verão, como
também injetou um incremento subs-

tancial, da ordem de 150%, para esta
temporada, desenvolvendo um proje-
to próprio voltado à qualidade de
vida, com dicas sobre saúde na alta
estação, suportadas por uma série de
ações promocionais que deverão atin-
gir os diversos públicos da companhia
(incluindo prospects) nas principais
capitais do País. Paralelamente, a
exemplo dos anos anteriores, conti-
nuará provendo serviços médicos aos
projetos de verão concebidos para
operações de outros setores. "No nos-
so caso, os benefícios das ações reali-
zadas durante esta estação são colhi-
dos o ano inteiro", endossa Márcio
Victer, gerente de comunicação e
marketing da Golden Cross.

Todavia, tanto na opinião dos
clientes como dos profissionais de
mídia, os projetos oferecidos pelos
veículos de comunicação carecem de
personalização. "Para que essas ações
atinjam os resultados esperados, é
imprescindível conhecer o setor em



que a empresa está inserida, entender
suas características, bem como seus
objetivos institucionais e comerciais",
alerta Victer. Da mesma opinião,
Márcia Mendonça, diretora de mídia
da Ogilvy, critica 'o baixo empenho
de muitos veículos em adequarem
suas propostas comerciais ao conteú-
do das marcas. "Essa falta poderia ser
revertida por um trabalho conjunto
com as agências e com certa antece-
dência, o que abreviaria a tomada de
decisão dos clientes", sugere.

Criterioso, o dirigente da Reckitt
Benckiser também adverte que, em
geral, tais pacotes incluem algumas
mídias que podem não interessar ao
anunciante, seja por não atingirem
diretamente o target ou por não se
adequarem ao posicionamento da
marca, razão pela qual recomenda
muita cautela nos processos de sele-
ção. Schwartz identifica outro pon-
to delicado: ''Em meio às crescentes
opções oferecidas pelos veículos, as
que conseguem sair do convencio-
nal e diferenciar-se por seu caráter
inédito e criativo são raras exce-
ções", analisa.

Ainda que não tenham a fórmula
ideal, os veículos não poupam esfor-
ços para atender, da melhor forma
possível, as necessidades das agên-
cias e clientes. Afinal, segundo ava-
liação dos representantes dos meios

TV, rádio, jornal, revista e mídia ex-
terior que aceitaram participar desta
matéria, em nenhuma época do ano
os anunciantes conseguem obter
uma relação custo/benefício tão van-
tajosa quanto nesta.

Ligados na
alta estação

Como não poderia deixar de ser, as
emissoras de TV mantêm-se devida-
mente ligadas aos anseios do público
nessas férias de verão. Porém, na opi-
nião de Henrique Casciato, diretor
nacional de vendas do SBT, embora a
procura por esses projetos venha
aumentando nos últimos anos, sobre-
tudo os que contam com arena para o
desenvolvimento de ações diretas
com os consumidores, ainda não se
mostram representativos no fatura-
mento total da emissora. "Por outro
lado, são muito importantes para
atender de forma mais objetiva às
necessidades de comunicação dos
produtos, especialmente os de venda
sazonal, como é o caso de bronzeado-
res e isotônicos, por exemplo, que exi-
gem velocidade na divulgação junto
ao público objetivado", argumenta o
executivo da emissora, que já está
comercializando as cotas de patrocí-
nio para a edição 2008 do projeto
"Canto pró mar", cuja realização está



prevista entre os dias 5 de janeiro e 2
de fevereiro, no Sofitel Jequitimar
Guarujá. A exemplo da edição deste
ano, quando cerca de 20 mil pessoas
reuniram-se na Praia de Pernambuco
para prestigiar bandas como Charles
Brown Jr., Detonautas, Jota Quest, O
Rappa e Skank, entre outras, o evento
voltará a aliar o melhor da música
eletrônica e do pop rock nacional,
propiciando uma alta visibilidade às
marcas de seus patrocinadores junto
ao público jovem.

O projeto prevê quatro cotas, cujos
valores oscilam de acordo com a uti-
lização dos formatos ofertados. Isto
porque, além de abarcar inserções
na TV, rádios e internet, ainda ofere-
ce aos patrocinadores a opção de am-
pliar sua presença por meio de ações
promocionais realizadas no local,
mediante negociação prévia com os
organizadores. Outra boa oportunida-
de oferecida pelo SBT é o patrocínio
da sessão Oito e meia no cinema, que
a partir de janeiro presenteará os te-
lespectadores com a exibição de lon-
gas de grande sucesso, dentre os quais
Miss simpatia, Tróia, O senhor dos
anéis, Hary Potter, Scooby Dôo e Bob
Esponja - o Filme.

Na Rede Globo, as atrações mais
aguardadas ficam por conta da estréia,
em meados de fevereiro, da série
Queridos amigos, de Maria Adelaide
Amaral, que contará com produção e
elenco de peso; e da oitava edição do
reality-show Big Brother Brasil, cujo
início está marcado para 8 de janeiro.
No primeiro caso, estão previstas ape-
nas duas cotas de patrocínio, comer-
cializadas a R$ 3.600.000,00. No caso
do BBB, as cinco cotas já foram
adquiridas por Assolan, Fiat, HSBC,
Johnson & Johnson e Niely, pela
bagatela de R$ 9.750.000,00 cada.

"Como não poderia deixar de ser,
também transmitiremos a maior festa
popular do País. Mais que um mero
registro, a cobertura do carnaval tra-
duz o compromisso da Rede Globo
em apoiar e valorizar a cultura popu-
lar brasileira. O esporte também terá

lugar de destaque em nossa progra-
mação. A 16a edição do projeto
'Verão espetacular' conta com quatro
fases -- Olímpica, Urbana, Praia e
Radical —, cada qual com provas
características, que serão disputadas
em diferentes regiões do Brasil,
gerando proximidade com o público
local e uma grande visibilidade de
mídia para os patrocinadores", deta-
lha Assumpção, garantindo que os
projetos comerciais para o período se
traduzem em uma série de oportuni-
dades para os anunciantes oferece-
rem seus produtos e serviços ou forta-
lecerem suas marcas junto a todos os
públicos, em qualquer lugar do País.

Na MTV, as atenções estão centra-
das em dois projetos. O primeiro é o
já tradicional Show da virada que,
entre os dias 31 de dezembro e l ° de
janeiro, apresenta - - de meia em
meia hora — grandes atrações musi-
cais. Os anunciantes que desejarem
associar seus produtos e serviços à irre-
verência da emissora neste réveillon
podem adquirir uma das quatro cotas,
comercializadas a R$ 400 mil cada.

Quem tiver mais verba pode afian-
çar o "Projeto verão MTV", que
entre os meses de janeiro e fevereiro
alterará toda sua grade, visto que os
programas passarão a ser gravados,
com interação da audiência, no lito-
ral da Bahia, Rio de Janeiro, São
Paulo, Santa Catarina e Rio Grande
do Sul. Neste caso, os valores das
seis cotas também fazem alusão às
praias, mostrando-se mais salgados:
R$ 10 milhões.

Sintonia com o verão

Embora a demanda por projetos
especiais de fim de ano e verão se
encontre em sintonia com as ex-
pectativas do meio rádio, segundo
Fábio Corrêa de Faria, diretor co-
mercial da Rede Mix, essas iniciati-
vas tem se tornado muito onerosas
para as emissoras. "O verão é a épo-
ca em que as cidades litorâneas têm
o seu maior acréscimo de visitantes



e faturamento. Portanto, os custos
para a execução de ações do gênero
vêm se tornando quase proibitivos",
lamenta, constatando que o fator
money-money dificulta a operação
c comercialização por parte das
emissoras. Ainda assim, a Mix não
abre mão de seu projeto de verão,
que representa cerca de 5% de sua
receita anual. Em sua versão 2008,
as festas da rádio trocarão o sol da
estação por baladas noturnas, que
prometem reunir centenas de jo-
vens em duas badaladas casas de
Búzios e Guarujá. Nos quatro finais
de semana de janeiro, o "Summer
tour" levará paulistas e cariocas a
dançarem sob o comando de DJ's
internacionais, enquanto se relacio-
nam com as marcas de quatro
patrocinadores. As cotas ainda es-
tão em aberto, avaliadas em R$ 100
mil cada.

"A procura por esses planos tem
crescido, visto que, em geral, envol-
vem ações promocionais de grande
visibilidade, aliadas a uma forte
carga de mídia. Sem dúvida, trata-
se de uma oportunidade imperdível
para os clientes que querem fortale-
cer e ativar suas marcas, alavancar
vendas e se relacionar de forma cria-
tiva e impactante com seu target,
pois envolvem ações nos pontos-de-
venda, degustação de produtos dos
patrocinadores em locais de grande
concentração de público, além de
muita interatividade e entreteni-
mento nas ruas e na programação
da emissora", alega José Luiz Nas-
cimento e Silva, diretor de mercado
e novos negócios do Sistema Globo
de Rádio, para o qual essas propos-
tas asseguram um crescimento mé-
dio da ordem de 20% no primeiro
trimestre do ano.

Para a próxima temporada, a emis-
sora aposta nos projetos "Mais ve-
rão 98 FM" e "Carnaval 2008" da
Rádio Globo AM, ambos voltados
ao mercado carioca. No primeiro
caso, o evento consiste na realiza-
ção de uma série de shows musi-

cais, devidamente acompanhados
de ações promocionais nas praias e
blocos de carnaval, ações de entre-
tenimento nos pontos-de-venda dos
patrocinadores (com a participação
ao vivo dos comunicadores da rá-
dio), degustação de produtos e
ações na internet. Os diferenciais já
garantiram a adesão de dois patro-
cinadores — Prezunic e Cityfarma
—, mas duas cotas continuam dis-
poníveis aos interessados.

Por sua vez, o "Carnaval 2008"
alterará a programação da rádio nos
quatro dias de folia, passando a con-
tar com uma identidade única, total-
mente focada na cobertura da festa,
através do Comando Geral do
Carnaval, um show de alegria, notí-
cias, interatividade, prestações de ser-
viços e transmissão ao vivo dos desfi-
les das escolas de samba dos Grupos
de Acesso e Especial. Paralelamente,
a Trupe da Folia promoverá ações
diferenciadas e impactantes nos prin-
cipais blocos carnavalescos de rua,
gerando relacionamento com o tar-
get, visibilidade, ativação de marcas e
mídia espontânea. Isso sem falar da
cobertura e ações na internet, que
sortearão fantasias e ingressos para os
desfiles na Sapucaí.

A Rádio Transamérica também
se encontra em contagem regres-
siva para dar start aos seus princi-
pais projetos de fim de ano: o "Verão
pop", que assegura à emissora pau-
lista 5,5% de seu faturamento anual;
e "Transverão 2008", responsável
por mais de 10% do total faturado
pela Transamérica Curitiba ao lon-
go do exercício.

Promovendo seu Primeiro Festival
de Bandas, o "Verão pop" circulará
pelas principais cidades do litoral
paulista, permitindo a seis patrocina-
dores forte presença na rádio, inter-
net e mídia externa, incluindo a ex-
posição de suas marcas no estúdio
itinerante. Nesta edição do evento
estarão disponíveis quatro cotas mas-
ters (adquiridas ao custo de R$ 180
mil) e duas de apoio (por R$ 54 mil).



O "Transverão 2008" assegurará
a visibilidade dos patrocinadores na
rádio, internet, jornal Transdicas
(especialmente elaborado para os
turistas) e mídia exterior (incluindo
espaços na arena instalada nas pra-
ias e cartazes nas passarelas da
rodovia BR 277, por onde deverão
passar cerca de um milhão de veí-
culos durante a realização do even-
to). Também neste caso estão sendo
comercializadas quatro cotas mas-
ters (R$ 65 mil) e duas de apoio
(R$ 46 mil).

"É importante ressaltar que to-
dos os projetos desenvolvidos pela
Transamérica têm como objetivo
alinhar nossas estratégias comercial,
artística e de marketing. E os resul-
tados têm sido excelentes nas três
áreas, pois essas iniciativas contri-
buem inclusive para o fortalecimen-
to da imagem institucional da emis-
sora, bem como para a ampliação de
sua cobertura, já que só com o
'Verão pop' atingimos mais de dois
milhões de pessoas", detalha Luiz
Guilherme Albuquerque, diretor
superintendente da Transamérica.

Páginas mais quentes

Os representantes da mídia im-
pressa que colaboraram com esta ma-
téria também são unânimes na cons-
tatação de que os projetos de verão
têm impacto direto nas vendas e na

imagem de marca — tanto dos anun-
ciantes como dos próprios veículos,
já que ampliam o potencial publici-
tário dos títulos com as mais diversas
ações, capazes de estreitar ainda
mais o relacionamento com o públi-
co, proporcionando-lhe experiências
únicas e memoráveis.

Por essa razão, no Grupo Estado
essas propostas já compõem um
amplo portfolio de produtos, que
abarcam não somente os diários O
Estado de S.Paulo e Jornal da Tarde,
como a Rádio Eldorado, o site es-
tadão.com.br e o portal Limão
(www.limao.com.br), recém-lança-
do pelo grupo. Tudo oportunamen-
te complementado por ações pro-
mocionais e de relacionamento,
como acontece no projeto "Alto
verão Grupo Estado", que em sua
edição 2008 contará com ações de
cross mídia, suportadas por eventos
especiais, como o Festival Alma Surf,
bem como pela distribuição do já
tradicional Guia de verão nas praias
e pedágios. Os interessados em
adquirir uma das quatro cotas mas-
ter — comercializadas a R$ 850 mil
cada — ainda estão em tempo.

A Folha de S.Paulo — que se pre-
para para encartar, no final de no-
vembro, a revista mensal Morar, com
foco no mercado imobiliário —volta
a apostar no êxito de seu Guia de
verão, com dicas de praias e uma sé-
rie de serviços para os veranistas; e



Guia do carnaval, com todas as
informações para que os leitores pos-
sam aproveitar o melhor do evento
no Rio de Janeiro e nordeste. Além
disso, em janeiro, dois cadernos man-
terão o público berri informado so-
bre os desfiles da São Paulo Fashion
Week e acerca das festividades do
aniversário de São Paulo. Tanto no
caso dos guias como dos cadernos, as
cotas de patrocínio ainda não estão
definidas, mas deverão ser anuncia-
das em breve ao mercado.

O Grupo Veja aproveita o período
das compras de Natal para presentear
os leitores com o especial Veja -
Tecnologia II, publicação com indi-
cações de produtos que prometem
agradar o público high-tech, como
aparelhos celulares de última gera-
ção, câmeras digitais, tocadores de
MP3, DVD's e notebooks, entre ou-
tros. Atento à proximidade do verão,
levará às bancas, ainda, o especial
Veja — O melhor do Brasil, que as-
sinala o melhor do turismo e da gas-
tronomia em todo País.

Paralelamente, seus centros cul-
turais -- Veja São Paulo/Riviera de
São Lourenço e Veja Rio/Búzios —

proporcionarão a seus freqüentado-
res as mais diversas atrações, de
shows a oficinas de arte e teatro, que
também contam com o sempre
bem-vindo apoio dos anunciantes.
Vale lembrar que, somente no últi-
mo verão, os dois espaços registra-
ram, juntos, a visita de mais de meio
milhão de pessoas.

Na Editora Globo, as apostas se
concentram nos projetos "Verão
Quem", que permite aos patrocinado-
res a exposição de suas marcas e/ou
produtos, por meio de ações de mer-
chandising realizadas em cenários
paradisíacos, com celebridades em
evidência no momento; e "Camarote
Planeta Othon Quem", que durante
os seis dias de folia do carnaval baia-
no deverá receber cerca de 30 mil
convidados, de alto poder aquisitivo.
Ambas as atrações contam com cinco
cotas de patrocínio, sendo que no
primeiro caso cada cota está orçada
em R$ 514.665,00 e, no segundo, em
R$ 690.000,00.

Como revelam Gilberto Corazza
e Reginaldo Andrade, respectivamen-
te, diretor de mercado anunciante
e diretor de projetos especiais pu-
blicitários da editora, o notório cres-
cimento da oferta de projetos de
verão atesta a importância dessas
ações para qualquer veículo. "Só
não sabemos responder se é fresqui-
nho porque vende mais, ou se ven-
de mais porque é fresquinho", brin-
cam os executivos.

Seja como for, para a diretora
comercial da CartaCapital, uma
coisa é certa: os anunciantes que ade-
rem às propostas de verão só têm a
ganhar. Tanto que a publicação retri-
bui os clientes que anunciam nesta
época com negociações especiais ao
longo de todo o exercício. Soma-se a
esta iniciativa o projeto "Veraneio"
- restrito às regiões Norte, Nordeste

e Rio de Janeiro —, que levará a
publicação a ampliar sua tiragem no
período de férias, visando suportar a
distribuição de exemplares nas praias
mais cobiçadas do País.



Todo mundo na rua

O calor da temporada convida a
todos a pegarem uma estrada ou,
simplesmente, estenderem seus pas-
seios pelas ruas da cidade. Não coin-
cidentemente, o verão representa um
crescimento bastante expressivo -
da ordem de 60% — na procura dos
anunciantes pela mídia exterior.

Como revela Pedro Villaça, pre-
sidente da Cemusa, os anunciantes
só têm a ganhar com esses paco-
tes, visto que a identificação do pú-
blico com as marcas, quando ex-
postas em um contexto adequado,
traz uma percepção tão positiva,
que acaba favorecendo a almejada
fidelização, sobretudo quando esses
projetos são elaborados sob medida
para os clientes.

"Por se tratar de uma mídia relati-
vamente nova para alguns anuncian-
tes, notamos que, a cada ano, mais
segmentos recorrem ao mobiliário
urbano nesse período, até porque
temos praças muito pertinentes para a
época. Além disso, estamos falando de
uma mídia 'call to action', que chama
o consumidor para o ato da compra
no momento mais oportuno, já que
ele se encontra na rua", elucida o
executivo da Cemusa, que costuma
apurar um aumento da ordem de 10%
no total faturado pela empresa com
os projetos de verão. Trabalhos, aliás,
que já estão sendo negociados, mas,
por sua característica taylor made,
ainda devem ser mantidos em sigilo.

Pioneira no desenvolvimento de
oportunidades para os períodos sazo-
nais, a Contato Brasil afere um salto
de 20% em seu faturamento com seu
já consagrado "Plano verão", que
abarca outdoors e painéis rodoviários,
visando captar a atenção do consumi-
dor, onde quer que esteja ou vá.

Enquanto o roteiro de outdoor
envolve a região urbana das principais
cidades litorâneas do País ao longo de
cinco bi-semanas consecutivas, os pai-
néis rodoviários cobrem as rodovias
de acesso a esses municípios, durante

quatro meses (de dezembro a março).
Evidentemente, os valores das cotas
variam de acordo com o roteiro esco-
lhido, sendo que a cota plena (envol-
vendo praticamente toda a costa brasi-
leira, do Rio Grande do Sul ao Ceará)
está orçada em R$ 6 milhões.

A Cartaxi, por sua vez, apresenta
seu pacote especial de fim de ano,
elaborado de forma a envolver as
principais cidades turísticas do litoral,
onde o volume de corridas de táxis
cresce substancialmente nos meses
de verão. No total, o projeto abarca
centenas de carros, distribuídos em
39 municípios de 13 estados e seu
custo para os clientes oscila entre
quatro e trinta mil reais ao mês,
dependendo das praças abordadas.

Segundo cálculos da empresa, o
recall de uma ação que contemple
uma frota de 100 táxis, ao longo de
30 dias, em uma cidade como Flo-
rianópolis, por exemplo, gera mais
de três milhões de impactos -- re-
sultado capaz de motivar qualquer
marca a pegar uma oportuna carona
nesta iniciativa.

Tendo cm vista tantas ofertas, cabe
às agências e anunciantes elegerem a
mais apropriada às suas estratégias de
comunicação. As dicas estão aí, basta
escolher sua praia.

A matéria contou com a colabo-
ração de Fábio Corrêa de Faria,
Gilberto Corazza, Henrique Cas-
ciato, José Luiz Nascimento e Silva,
Luciana Schwartz, Luiz Guilherme
Albuquerque, Márcia Mendonça,
Márcio Victer, Mareei Sacco, Mar-
celo Assumpção, Paula Kenan, Pe-
dro Villaça, Reginaldo Andrade e
Ricardo Monteiro, já citados, bem
como de Antônio Carlos Moura, di-
retor comercial da Folha de S.Paulo;
Cláudio Santos, diretor de mercado
anunciante do Grupo Estado; Fran-
cisco S. Xavier (Chico Preto), dire^
to r comercial da Contato Brasil;
Márcio Minchillo, diretor da Cartaxi;
e Rogério Gabriel Comprido, dire-
tor de publicidade, marketing publi-
citário e eventos do Grupo Veja. ©
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