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Coca-Cola começa a veicular filme de achocolatado
A Coca-Cola estréia em novo segmento, o de bebidas lácteas, com o
lançamento do Kapo Chocolate. A campanha, criada pela NBS, usará
o slogan ‘Nutritivo como você quer, irado como o seu filho gosta’.

Record e Globo ampliam suas centrais de produção
Segundo o site BlueBus, a Record vai ampliar a sua central de produ-
ção de novelas. Já o jornal “O Globo” informou que a Globo construi-
rá 3 novos estúdios — atualmente são 7.

Brahma estréia filme para o Carnaval de São Paulo
Estreou ontem em São Paulo filme criado pela Africa para divulgar a
Brahma como cerveja oficial do Carnaval da cidade. A peça mostra
cenas de um ensaio de escola de samba.
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Brasil Telecom anuncia
WiMax em Porto Alegre
porto alegre

A Brasil Telecom (BrT) vai im-
plantar uma experiência piloto
com a tecnologia de banda larga
sem fio (WiMax) em Porto Alegre
no primeiro semestre deste ano.

A informação foi divulgada on-
tem na capital gaúcha pelo dire-
tor de planejamento estratégico
da operadora, Ari Joaquim da Sil-
va. O executivo disse que o serviço
será uma alternativa aos produ-
tosde acessoàInternet jáofereci-
do pela empresa.

De acordo comele, essa tecno-
logia usa freqüência de rádio e
poderá funcionar como comple-
mento de serviços em bairros
mais distantes, nos quais o ADSL
não pode ser utilizado. Além dis-
so, o sistema também poderá
atender áreas de alta demanda,
como o centro da cidade.

A BrT obteve a licença de ope-
ração para o WiMax com a com-
pra da Vant, que já tinha a autori-
zação. Além de Porto Alegre, a
operadoratem licençapara usara

tecnologia no Paraná, onde tam-
bém deveser realizadoum proje-
to piloto este ano. A companhia
realizouhojeencontro comaim-
prensa na capital do Rio Grande
do Sul.

O diretor apresentou palestra
sobre as convergência dos servi-
ços de telecomunicações e tam-
bém o interesse em disputar as
futuras licenças de WiMax. “A em-
presa entende que é concessio-
nária, fez fortes investimentos e
não pode ficar defora de uma tec-
nologia emergente”, disse Silva. A
BrT moveu ação judicial e obteve
liminar para poder disputar por
novas licenças WiMax.

agência estado

são paulo

A V&S Absolut Spirits, empre-
sa sueca fabricante da vodca
Absolut, lançou ontem o oita-
vo sabor no Brasil, o Ruby Red,
ou Grapefruit. Ao mesmo
tempo, a empresa anunciou
que vai investir 90% de sua ver-
ba publicitária em Internet e
espera crescer 100% em 2007.

“O Brasil foi o lugar onde as
vendas de Absolut mais cres-
ceram nomundo todo:112%”,
conta Gustavo Clauss, diretor
de Negócios da Absolut no
Brasil. Os números positivos
são resultado de uma estraté-
gia de vendas da marca, que
buscou o varejo em 2006.

André Matarazzo, diretor da
agência Gringo Creative, res-
ponsável pelas ações da nova
campanha, afirma queo obje-
tivo do novo conceito, “A reve-
lação doGrapefruit”, émover a
marca para um nicho do mer-
cado mais abrangente.

A nova campanha entrará
no ar na Internet a partir de
quinze de fevereiro. A Absolut
detém 65% do mercado de
vodcas importadas no Brasil. A
segunda marca tem 16%.

wilson gotardello filho
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Absolut investe
em Internet e
quer dobrar de
tamanho no País

certidões negativas. Esse processo leva, em média,
duas semanas,e depoisos dadossão encaminhados
para o Conselho Diretor da Anatel, que dá a palavra
final.

SeaUnicelfor confirmadacomovencedoradali-
citação,terá depagar,deimediato, aprimeiraparce-
la,que deveser de,no mínimo,10% dovalor totalde
R$ 93,8 milhões.

O restante será pago em seis prestações iguais,
apóstrêsanosde carência.Asparcelasserãoreajus-
tadas pelo Índice Geral de Preços - Disponibilidade
Interna (IGP-DI) mais juros de 1% ao mês.

Pelas regras da Anatel, a empresa tem até 12 me-
ses,após aassinatura dotermode autorização,para
iniciar a prestação de serviço.

A Procuradoria da Anatel vai analisar duas peti-
ções,apresentadaspela empresaIntec,quequestio-
nam o processo licitatório.

Edward Jordan, representante dos investidores
estrangeiros que darão amparo à Unicel no País e
presidente da empresa EBJ Oito Participações no
Brasil, disse que a Unicel já negocia com fornecedo-
res e também com as empresas que possuem suas
redes instaladas para compartilhamento de torres.

Ele calcula que serão necessários investimentos
da ordemde US$150 milhões atéque onegócio co-
mece ater rentabilidade.A idéiaé iniciara operação
o mais rápido possível, segundo ele.

agência estado

Empresa disputa para ser a quarta
prestadora de serviços de telefonia
celular na Grande São Paulo

C E LU L A R E S

Unicel promete tarifa até 40%menor;
Anatel analisa oferta até o fim do mês

brasília // A Agência Nacional de Telecomunica-
ções (Anatel) só deve tomar no fim do mês uma deci-
são sobre a venda de uma nova licença para presta-
ção de serviço de telefonia celular na região metro-
politanade SãoPaulo.A agênciarecebeuhoje osdo-
cumentos de habilitação da empresa Unicel, que
concorre sozinha à licença.

A proposta inicial da Unicel é ofertar serviço
pré-pago abaixo preço,40% a menosdo quea média
praticada pelas concorrentes Vivo, TIM e Claro.

Se sua licença for confirmada, a nova operadora
entrará no mercado com uma proposta diferente. A
Unicel apresenta como estratégia a venda de chips
com baixas tarifas e não pretende subsidiar os apa-
relhos celulares, como fazem as concorrentes.

Aempresafezuma ofertadepagar pela autoriza-
ção R$ 93,8 milhões, que correspondem ao preço
mínimo exigido pela Anatel.

Segundo o presidente da Comissão de Licitação
da agência, Nelson Takayanagi, a Anatel vai agora
examinar os documentos da Unicel levando em
conta o controle societário da empresa, eventuais
coligações com outras companhias telefônicas e

MERCADO PUBLICITÁRIO Emissora evangélica toma o lugar do SBT em planejamentos de mídia

A Record já é a segunda nas agências

Além de brigarem pelos inves-
timentos publicitários, Record
e SBT também travam uma
guerra pela audiência, princi-
palmente no horário nobre
(das 18h à 00h), faixa em que a
primeira atingiu média de 9 e a
segunda, de 8 pontos na Gran-
de São Paulo em 2006, de acor-
do com dados do Ibope Tele-
reportGSP.

No ano passado, a Record
registrou um crescimento de
27% em relação a 2005, quan-
do a emissora registrou 7 pon-
tos contra 11 do SBT, que teve
perda de 23% na faixa nobre.

De acordo com dados do
Ibope Monitor, de 15 à 21 de
janeiro deste ano, os cinco pro-
gramas mais assistidos da Re-
cord e do SBT tiveram quase a
mesma audiência. Na primeira,
um deles atingiu 15 pontos e
quatro ficaram com 12 de mé-
dia. No SBT, um atingiu 15
pontos, dois deles, 13 pontos e
outros dois programas con-
quistaram 12 pontos de média.

Embate se repete
na disputa pela
audiência

Profissionais de mídia
de grandes agências
contam que emissora
de Silvio Santos não é
prioridade no horário
nobre; instabilidade
afugenta anunciantes

são paulo

O total de investimentos publici-
tários ainda dá ligeira vantagem
ao Sistema Brasileiro de televisão
(SBT) na briga por investimentos
com a Rede Record; enquanto a
emissorade SilvioSantosrecebeu
R$2,9 bilhões,ou19%do totalin-
vestido pelos anunciantes em te-
levisão em 2006 — de acordo com
dados do Ibope Monitor —, a
emissora do Bispo Edir Macedo
ficou logo atrás, com R$ 2,8 bi-
lhões, ou 18%. No entanto, as
grandes agências consultadas
pelo DCI afirmam que, nos pla-
nejamentos de mídia, o segundo
lugar já é da Rede Record.

“Eu trabalho há quinze anos
com planejamento de mídia.
Nesse tempo a Record ganhou
muito destaque e o SBT só per-
deu. No ano passado, pela pri-
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meira vez no planejamento de
um dosnossos anunciantesa Re-
cord ficou em segundo lugar em
share [participação na verba de
mídia]”, conta a diretora de uma
grande agência que prefere não se
identificar.

Claudio Barres, diretor de mí-
dia da Eugênio — agência que
comprou mais deR$ 555 milhões
em espaço publicitário em 2006,
de acordo com dados do Ibope
Monitor —, afirma que o cresci-

mento da Record já é notado até
mesmo pelos anunciantes. “Eles
estão sempre indagando e que-
rendo saber das oportunidades
na Record”, conta.

SegundoBarres, comoamaior
parte do faturamento da Eugênio
vem do núcleo imobiliário da
agência e osgrandes anunciantes
do setor começaram a anunciar
em televisão nos últimos oito me-
ses, a relação com as emissoras
aindaérecente. “Masestamosfa-
zendo diversas reuniões, acer-
tandopreços enegociandopaco-
tes com o pessoal da Record”,
conta Barres.

De acordo com ele, a chegada
de Walter Zagari, vice-presidente
comercial da Record que traba-
lhavanoSBT, fezmuitadiferença.

“Ele abriu as portas da emissora.
Mostrou que a Record tinha gana
de investir mesmo”, diz.

Migração
Os diretoresde mídiaouvidos pe-
lo DCI e que não quiseram se
identificar afirmam que os seto-
res de telefonia móvel e bebidas
alcoólicas sãoos quemais migra-
ram do SBT para a Record nos úl-
timos anos. “A Record tem mais
audiência no horárionobre e tem
uma programação estável. É
muito difícil quando você com-
pra um produto e recebe outro”,
diz o diretor de uma das maiores
agências do Brasil, em relação às
constantes mudançasna progra-
mação da rede de Silvio Santos.

Segundo ele, o SBT ganha da
Record somente quandoo públi-
co-alvo do anunciante são as
crianças. “A Record não possui
programação infantil: isso preju-
dica os anunciantes que querem
atingir esse público”, diz.

wilson gotardello filho

Já publicamos 2.850 reportagens sobre

P U B L I C I DA D E
Para mais informações sobre esse tema, use

nosso buscador nos sites:

www.dci.com.br
www.panoramabrasil.com.br

k EM ALTA

«Estamos fazendo
diversas reuniões,
acertando preços e
negociando pacotes
com o pessoal da
Record»
CLAUDIO BARRES
DIRETOR DA EUGÊNIO

Text Box
Fonte: DCI, São Paulo, 7 fev. 2007. Negócios, p. B1.




