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MÍDIAePUBLICIDADE SEGUNDA-FEIRA
Mídia
e publicidade

TERÇA-FEIRA
Microempresas

QUARTA-FEIRA
Projetos Sociais

QUINTA-FEIRA
Carreiras

SEXTA-FEIRA
Agronegócios

Definidosospresidentesdos
júrisdoFestivaldeCannes
Evento, que será realizado entre 17 e 23 de junho,
reúne cerca de 20mil peças, em nove categorias

Marketing
entrana
novaera
dorádio

Marili Ribeiro

Comofirmepropósitodedesta-
car-se na lembrança do consu-
midorpaulistanonahoradaop-
ção pelo seguro do carro – o
maiormercadoda categoria no
País,responsávelpor45%dofa-
turamentodasseguradoras,al-
go em torno de R$ 5 bilhões ao
ano–, oGrupoSulAméricapar-
tiuparaumaaçãodemarketing
incomum: criou uma rádio, que
entranoarhoje,comprograma-
çãodas5às 21horas totalmente
dedicada ao trânsito.
Nãohánadamais infernal na
vida do habitante da cidade de
São Paulo do que os interminá-
veis congestionamentos que,
nos últimos anos, acontecem
em qualquer horário do dia. A
cidade enfrenta, em média, 92
quilômetros de engarrafamen-
topelamanhãerecordesdeaté
155quilômetros.Receber infor-

maçõessobreamelhoralterna-
tiva para fugir desse massacre
diário pode ser uma bênção na
arte de driblar os 6 milhões de
veículos que circulam por São
Paulo.
ARádio SulAméricaTrânsito
92,1 FM é o resultado de uma
parceria com o Grupo Bandei-
rantes de Comunicação, que se
responsabilizará pelo conteú-
do. Envolve investimentos da
ordemdeR$30milhõesparaos
três anos de projeto, que serão
prorrogáveispormaiorprazoa
dependerdosucessodainiciati-
va. Promete manter ao todo 22
profissionais e especialistas
atentos a tudo que se refere ao
tema.
“Queríamosfazeralgopionei-
ro”, diz o presidente do grupo,
Patrick Larragoiti Lucas.
“Uma rádio exclusiva sobre
trânsito nos moldes da que va-
mos oferecer, pelo que pesqui-
samos, existe somente emLon-

dreseXangai”.Aambiçãosu-
bliminar da iniciativa é aba-
lar a liderança de mercado
pertencente à concorrente
Porto Seguro Seguros, que
detém28,5%departicipação
de mercado no Estado de
São Paulo, segundo a Supe-
rintendênciadeSegurosPri-
vados (Susep).
“Temosplanosdeampliar
nossafatiadessedisputadoe
importantemercadoparase-
guros de automóvel”, reco-
nhece Larragoiti Lucas. A
SulAmérica detém 10% do
mercado no Estado de São
Paulo.
O uso de projetos de con-
teúdo nas estratégias de co-
municação é hoje uma ten-
dência mundial. Basta citar
queamegacervejariaameri-
canaAnheuser Busch acaba
de lançar umcanal de televi-
sãobatizadodeTVBud,apeli-
do de sua principal marca, a
Budweiser.
“Não seria eficaz para os
atuais objetivos da SulAmé-
rica recorrer a uma campa-
nha tradicional pelas análi-
ses e aferições que fizemos
dosúltimosanúncios”, expli-
ca o sócio e diretor de mídia
da agência MPM, Daniel
Chalfon. “Propusemos uma
açãoinéditacapazdepromo-
ver uma virada e os dirigen-
tes da empresa foram sensí-
veisàproposta”.Paraforma-
tar o projeto foram necessá-
rios novemeses emnegocia-
ções com órgãos como a
AgênciaNacional deTeleco-
municações (Anatel) e o De-
partamento de Operação do
Sistema Viário, da prefeitu-
ra, entre outros.
O lançamentoda rádio en-
volve também investimen-
tos em campanha publicitá-
ria convencional. Haverá
desde comerciais nas maio-
res emissoras de televisão,
que vão ficar no ar até mar-
ço, até anúncios impressos
em revistas semanais e nos
grandes jornais do País. Pa-
ra completar a programa-
ção, serão usados recursos
demídiaexterior,compropa-
ganda em relógios de rua e
outdoors nas estradas que
dão acesso a São Paulo. ●

Seguradora Sul América cria
emissora para falar só de trânsito

Estãodefinidososprofissionais
quepresidirãoos júrisdasnove
categoriasda54.ªediçãodoFes-
tivalInternacionaldePublicida-
de de Cannes, que será realiza-
do de 17 até 23 de junho. Eles
vãocomandaraescolhadasme-

lhores entre as mais de 20 mil
peças normalmente inscritas.
OjornalOEstadodeS.Pauloé
o representante oficial do festi-
val no Brasil.
O americano Bob Scarpelli,

presidente e executivo-chefe

de Criação da agência DDB
Worldwide, comanda dois jú-
ris, o de anúncios em filmes e
impressos. O filipino David
GuerreroOrtega,queseráopri-
meiro profissional do sudeste
asiático a presidir uma catego-

ria, vai julgar rádio. Ortega é
presidente e executivo-chefe
de Criação da BBDO, que fun-
dou nas Filipinas, em 1998.
Um dos publicitários mais

festejados dos últimos anos pe-
la capacidade inovadora da
agênciaquecomanda,aCrispin
Porter + Bogusky, presidirá jú-
ri da nova categoria, a Tita-
niume Integrated, que premia-
rá justamente as campanhas
com soluções integradas e in-
ventivas nunca antes realiza-
das. Trata-se de Alex Bogusky,
que iniciou carreira, em 1987,
naentãochamadaCrispinePor-
ter Advertising.
Amaior categoria deste ano

no festival em número de jura-
dos, o Direct Lions, ou seja, a
escolhadosmelhores trabalhos
demarketing direto, terá o júri
presidido pelo vice-presidente
doconselhodaOgilvyGroupno
Reino Unido, o inglês Rory Su-
therland. Tom Eslinger, dire-
tormundial deCriação da Inte-
ractive & Emerging Media da
Saatchi&Saatchi, naNovaZe-
lândia, vai presidir a categoria
CyberLions,quepremiaapubli-
cidade na rede virtual.
O alemão Jean-Remy von

Matt, fundador e presidente do
Conselho da agência Jung von
Matt, emHamburgo, comanda
aescolhanacategoriaOutdoor.
O brasileiro Geraldo Rocha

Azevedo, presidente de Solu-
ções Integradas da Neogama/
BBH, preside a seleção dos tra-
balhosempromoçõesevendas.
EnacategoriaMedia,quees-

colhe entre osmelhores casos e
soluçõesdeplanejamentodemí-
dia, o júri fica a cargo do nova-
iorquinoDavidVerklin,executi-
vo-chefe da Carat Americas e
presidente do Conselho da Ca-
rat Asia Pacific. ● M.R.

NOAR-JohnnySaad (àesq.), daBandeirantes, ePatrickLarragoiti, daSulAmérica: projetoemparceriadevedurarnomínimo trêsanos
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Trânsito chega a
R$ 30 milhões
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 12 fev. 2007. Economia, p. B10.




