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Gastos de estrangeiros no País batem recorde
Janeiro de 2007 bateu todos os recordes de entrada de dólares no
Brasil com turistas estrangeiros. O Banco Central informou que turis-
tas estrangeiros gastaram US$ 484 milhões no Brasil em janeiro.

OceanAir inicia vôos regulares para Araçatuba
A partir de 4 de março, a OceanAir inicia suas operações em Araçatu-
ba, com vôo diário, que sai da cidade às 5h00 e chega a São Paulo,
em Congonhas, às 6h05. A volta tem saída de Congonhas às 18h15.
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PUBLICIDADE McCann Erickson trouxe um profissional dos Estados Unidos para implementar núcleo especial

Agências correm para disputar a tevê digital

k MUDANÇA

«A televisão digital vai
agregar um círculo de
consumo. Não será
uma oportunidade de
ver um comercial
e, sim, de vender»
SÉRGIO PRANDINI
VP DA LONGPLAY

Já publicamos 2.866 reportagens sobre
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Longplay deve dobrar área digital e NeogamaBBH
já planeja comitês multidisciplinares para traçar
estratégias e entender a nova tecnologia

No dia 4 de agosto de 2004, a
Neogama/BBH colocou no ar a
primeira propaganda interativa
da América Latina. A agência
criou campanha para o auto-
móvel Pajero Sports HPE, da
Mitsubishi.

Na ocasião, o telespectador
pôde ter acesso a uma série de
informações adicionais sobre o
veículo. Pôde, através do con-
trole remoto, conhecer deta-
lhes da parte externa do au-
tomóvel, visitar o seu interior,
ter informações sobre a parte
mecânica e tecnológica, conhe-
cer os itens de segurança e sua
performance. Além disso, teve
a possibilidade de solicitar um
catálogo.

Apesar do pioneirismo, Ro-
berto Mesquita, presidente
executivo da Neogama/BBH,
afirma que a agência não tem o
interesse em ser a primeira,
mas sim em fazer bem feito.

“Queremos fazer tudo com
critério e consciência. Tudo
muito sólido”, diz ele.

Neogamabbh
sai na frente das
concorrentes

são paulo

A chegada da televisão digital no
Brasil — prevista pelo Ministro
das Comunicações, Hélio Costa,
para dezembro de 2007 — já co-
meçaagerar mudançasnaestru-
tura das agênciasde publicidade.
Algunstestescom onovoformato
estão marcados para acontecer
em São Paulo no mês de julho,
mas desde agora as agências se
movimentam.

Na McCannErickson, asegun-
da maior agência do País, por
exemplo, está em desenvolvi-
mentoum novonúcleo,sob aco-
ordenação de Brian Crotty, dire-
tor de Mídias Emergentes da Mc-
Cann Erickson WorldGroup para
a América Latina, que funcionará
como laboratório para o desen-
volvimento de novosformatos de
publicidade.

“Além disso, a nossa área de mí-
dia on-lineestáse transformando
em mídias emergentes”, comple-
ta Angelo Franzão, vice-presi-
dente de Mídia da McCann. Se-

gundo ele, a nova área da agência
deve se materializar em um curto
espaço de tempo. “A televisão di-
gital vai agregar um círculo de
consumo. Não será uma oportu-
nidade apenas de ver um comer-
cial, mas sim derealizar uma ven-
da”, explica.

Sérgio Prandini, vice-presi-
dente da Longplay, do Grupo
Newcomm, conta quea área digi-
tal da agência deve dobrar de ta-
manho até o segundo semestre
desse ano. “Por sermos do Grupo
Newcomm, temos um intercâm-

bio muitointenso compaíses que
já utilizam essa tecnologia. Va-
mos qualificar toda a nossa equi-
pe”, explica. “Estamos falando de
propaganda tradicional dentro
de um novo formato”, afirma.

Segundo Prandini, a Longplay
já pensa em como oferecer op-
çõesdeanúncios comanovatec-
nologia a seus clientes do setor
imobiliário. A criaçãode atalhos a
serviços que sejam do interesse
do anunciante será um ponto es-
tratégico. “Na campanha de um
empreendimento, por exemplo,
podemos tornar acessível ao pú-
blico produtos do interesse dos
consumidores”, diz. Mesmo com
essa possibilidade, Prandini afir-
ma que o novo formato exigirá
cuidados. “Haverá uma linha
muito tênue separando nosso
trabalho do da atividade mercan-
til. Posso ficar muito agressivo e
perder audiência”, adverte.

Comitê
Com o objetivo de aprofundar o
conhecimento sobre a televisão
digital, está prevista para os próxi-
mosdois quadrimestresacriação
de comitês multidisciplinares
dentro da Neogama/BBH. “Va-
mos utilizar o know-how da BBH

[rede inglesa]”, diz Roberto Mes-
quita, presidente executivo.

Segundo ele, a chegada desse
novo formato vai afetar todas as
áreas das agências. “Temos dis-
cutido bastante, informalmente,
esse assunto, aqui na agência. A
chegada da televisão di-
gital vai impactaro aten-
dimento, a mídia, o pla-
nejamento e a criação”,
explica.

Em 2004, a Neoga-
ma/BBH foi a primeira
agência da América La-
tina a colocar no ar um
comercial no formato
digital. (leia box)

Popularização
“Apesarde chamara atenção,ain-
da é cedo para se mobilizar em
buscade resultados”,afirmaPau-
lo Camossa, diretor-geral de Mí-
dia da AlmapBBDO. “Não adian-
ta as emissoras disponibilizarem
os sinais e os recursos se as pes-
soas não tiverem o equipamen-
to”, diz.

Mesmo cético, Camossa afir-
ma que sua agência está pronta
para desenvolver conteúdo com
todas as vantagens que a nova
tecnologia disponibilizará. “A Al-

map temmudado ojeito deenca-
rar as novas tecnologias. Todas
elas, Internet e telefone, por
exemplo, já estão incorporadas
pela nossa equipe”, afirma. Ele
conta que já desenvolveu dois
projetos de interatividade, na te-

levisão, para veicular na
Sky+Directv e naNet Di-
gital, mas que, em virtu-
de de desentendimen-
tos entre as operadoras e
os canais, isso não foi
possível.

Claudio Barres, dire-
tor de Mídia da agência
Eugênio, concorda com

Camossa e afirma que, num pri-
meiro momento, anunciar nesse
novo formato valerá mais pelo
pioneirismo do que pelos resulta-
dos. Mesmo assim, ele conta que
está conversando com a Sky+Di-
rectv e com a Net Digital para uti-
lizar os recursosde interatividade
que elas disponibilizam. “São do-
micílios muito qualificados”, diz.

wilson gotardello filho

Paulo Camossa

TRANSPORTE

A empresa investiu R$ 1,7 bilhão em 2006, valor
que deve aumentar neste ano em 8,5%, chegando a
R$ 1,84 bilhões. O Grupo Telefônica, do qual a Tele-
fônicaSP/Telesp é a principal empresa, anunciou
investimentodeR$ 15bilhõesnoPaís paraospróxi-
mos quatro anos. Segundo a empresa, parte dos re-
cursos será utilizada para democratizar o acesso à
banda larga e aos serviços de TV por assinatura.
Também serão realizados investimentos em telefo-
nia fixa, telefonia móvel, Internet e call center, áreas
em que o Grupo Telefônica atua no País.

Em comunicado à imprensa, Antônio Carlos Va-
lente, presidente do Grupo Telefônica no Brasil e da
TelefônicaSP/Telesp declarou que a companhia se
consolida com um dos maiores investidores priva-
dos das últimas décadas no País.

“Já investimos cerca de R$ 29 bilhões desde 1998 e,
em um período de doze anos, teremos investido
perto de R$ 45 bilhões em atividades produtivas”,
afirmou, em nota.

Os resultados considerama reestruturação socie-
táriadaTelefônica Empresas/TelefônicaDataBrasil
Holding,que foiincorporada àTelefônicaSP/Telesp
em 28 de julho de 2006.

panoramabrasil

Previsão de investimentos para 2007 é
de R$ 1,84 bilhão, aumento de 10% em
relação ao R$ 1,7 bilhão de 2006

TELEFONIA

Lucro da TelefônicaSP/Telesp sobe
10%e chega a r$ 2,8bilhões em 2006

são paulo // A TelefônicaSP/Telesp, subsidiária do
Grupo Telefônica, obteve lucro de R$ 2.816 milhões
em 2006,uma altade 10%em comparaçãoaos R$2.
541 milhões alcançados em 2005. O Ebitda (lucro
antes dosjuros, impostos, depreciaçõese amortiza-
ções) da companhia foi de R$ 6.907 milhões, com
margem de47,2%, crescimento de5,4% sobreos R$
6.552 do período anterior.

O Ebit foi de R$ 3.144milhões e a receita da Telefô-
nica cresceu 1,7% em relação a 2005, atingindo R$
14.643 milhões. A base de linhas em serviços com
planos alternativos chegou a 3,520 milhões, o que
significa umaumento de 62%no período.O número
declientesdo serviçodeacessoà Internetembanda
larga Speedy obteve um crescimento de 33%, che-
gandoa 1,6milhão. Asvendas foramimpulsionadas
com o lançamento da venda do de serviços conju-
gando o Speedy, a televisão paga TVA e linhas fixas
que impulsionaram as vendas.

INTERNET

Site francês de sexo quer
vender ações na Bolsa
são paulo

Um site francês de pornografia e
de brinquedospara adultospode
se tornar a primeira empresa da
indústria pornográficaa terações
cotadas em bolsa de valores na
França. O DreamNex afirma que
é o maior site de comércio eletrô-
nico dedicado à indústria do feti-
che na França. Ao lançar ações em
Paris, o site espera ampliar sua li-
nha de produtos para uma au-
diência internacional.

“Uma mudançade mentalida-
de, a aceitação de brinquedos
adultose achegadada bandalar-
ga impulsionaram nosso cresci-
mento”, disseo presidenteexecu-

tivo do site, Patrice Macar, em co-
municado, na sexta-feira.

No pedido para ter suas ações
listadas na bolsa, a companhia se
descreve como líder do mercado
em “entretenimento e produtos
de alta classe e boa qualidade”.

Entre os itens à venda, junto
com vídeos pornográficos,no site
da companhia (www.sexyave-
nue.com), estão o “Vibro Flower
Power”, e o baralho “Kamasutra”.

Criado em 1999, o DreamNex
afirma que teve lucro operacional
de5 milhõesde eurosno anopas-
sado, com vendas de 34 milhões
de euros. Os resultados incluem
um encargo de 960 mil euros por

conta de erros de contabilidade.
Em seu pedido ao órgão que regu-
la o mercado acionário francês, o
site quer demonstrar que, apesar
de sua imagem de nação dos
amantes, a França tem muito a
aprender em termosde dispositi-
vos de prazer.

Somente 20% das mulheres
francesas têm um vibrador, ante
quase 50% nos Estados Unidos,
informa a companhia, citando o
levantamento “Durex Global Sex
2004”. Isso significa maiores
chances de lucro, afirma a em-
presa. Chances, mas não certeza.

A maior operadorade sexshops
da Europa, a alemã Beata Uhse,
queabriu seucapitalem 1999ob-
tendo 13 euros por ação, viu o va-
lordeseuspapéis cair25%noano
passado, para 4,75 euros.

panoramabrasil

Justiça mantém liberados pousos em Congonhas
Após laudo técnico, a Justiça decidiu manter liberados os pousos de
aeronaves grandes, em Congonhas. Vôos fretados e executivos serão
limitados ou remanejados para Guarulhos, com o início das obras.

Text Box
Fonte: DCI, São Paulo, 24,25 e 26 fev. 2007. Negócios, p. B1.




