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MÍDIA & MARKETING

MARKETING Público ganha atenção maior de empresas e ajuda agências a prosperarem

Universitário vira público estratégico
blico é difícil de ser fidelizado.
Tem de estar em contato com o
ambiente. Além de eventos so-
ciais é preciso proporcionar
eventos acadêmicos também”,
afirma.

Alternativas
Para alcançar tão cobiçada fatia
do mercado, é preciso deixar o
conservadorismo de ladoe apos-
tar nas novas formas de relacio-
namento com as marcas. Le-
nhard afirma que mídias como
comunicadores instantâneos,
comunidades on-line, hot sites,
conteúdo para celular e emails
são fundamentaispara conseguir
chegar aos universitários.

“Além disso, tem a parte de
flyers, cartazes, panfletos e mate-
riais de pontos-de-venda. E, aci-
ma de tudo, tem de ter equipes
treinadas para desenvolver ativi-
dades com os consumidores”,
opina.

O potencial influenciador des-
se público nos pontos-de-venda
chama atenção dos anunciantes.
Segundo Lenhard, os universitá-
rios não deveriam ser menospre-
zados por nenhum setor.

“Os jovens as vezes são extre-
mamente influenciadores sem
que os pais percebam. Por exem-
plo,ele sabequeopai vaitrocarde
carro e o convence a trocar por
umcarroque elegoste.Muitasve-
zes os anunciantes não imagi-
nam o quanto os jovens conse-
guem influenciar todos do seu
convívio”, aponta ele.

wilson gotardello filho

Existe um caso entre os anun-
ciantes que buscam o público
universitário que pode ser con-
siderado um fenômeno: o das
contas universitárias. Todos os
bancos que possuem esse di-
ferencial utilizam canais de co-
municação para atingir um
percentual cada vez maior dos
que entram nas universidades
a cada ano.

“Isso foi um fenômeno. Eles
conseguiram graças às condi-
ções favoráveis que ofereciam,
como uma série de taxas a me-
nos”, explica Marcelo Lenhard,
diretor da agência Hands.

Na maioria das vezes sem
precisar comprovar renda para
abrir uma conta, os universi-
tários já representam impor-
tante parcela na receita dos
bancos.

Além de realizarem ações
de divulgação nos campi das
universidades, os bancos tam-
bém apostam em campanhas
tradicionais, com o objetivo de
atingir os pais dos estudantes.
Em setembro do ano passado,
durante as chamadas do Vídeo
Music Brasil (evento de música
da MTV) o Bradesco iniciou
uma megacampanha de sua
conta universitária.

O universitário que abre
uma conta no Bradesco, por
exemplo, tem crédito pré-apro-
vado, seis meses de isenção de
tarifas e dicas de cursos, entre
outros benefícios. “Eles exi-
gem descontos e vantagens.
Estão radicados na vida de es-
tudante”, reitera Lenhard.

Bancos têm êxito
com conta
universitária
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Agências como a Hands
e a Mundo
Universitário
registraram vistosos
índices de crescimento
no ano passado e estão
otimistas com 2007

são paulo

Eles são jovens, considerados in-
fluenciadores na hora da decisão
de compra, muitas vezes endi-
nheirados e passaram aser o foco
de diversos anunciantes recente-
mente. O público universitário
nunca esteve tão em alta como
agora. Empresas como a Femsa
Cerveja Brasile oGrupo Schinca-
riol — ambos com verba de mar -
keting superior a R$ 100 milhões,
só o lançamento da Sol, no ano
passado, foi estimado em R$ 300
milhões pelo mercado — contra-
tam agênciasespecíficas parade-
senvolver ações focadasnos estu-
dantes do ensino superior.

A agência Mundo Universitá-
rio, que trabalha diretamente
com esse público, por exemplo,
enxerga o ano de 2006 como o da
consolidação. “Depois dos 40%
que crescemos no ano passado,
esperamos crescer 200% em
2007”, comentaCaio Romano,di-
retor da agência.

Esteano, aempresa fechouum
contrato de exclusividade com o
Grupo Schincariol para distribuir
30 mil kits com produtos da mar-
ca e de outros colaboradores aos
universitários. “Uma das nossas
prioridades desde que planeja-
mos a campanha do Guaraná
Schin é cercar esses universitá-
rios, que são a cara do produto e
com quema gente querfalar”, ex-

Caio Romano

plica Estácio Rodrigues, gerente
de Produtos da Schincariol.

Marcelo Lenhard, diretor da
agência Hands, que também
atende a demanda de anuncian-
tes em busca dos universitários,
afirma que alémdas empresas de
bebidas, as operadoras
de telefonia móvel e os
bancos estão de olho
nesse público.

“Há pouco tempo, as
empresas se relaciona-
vam com os universitá-
rios através de patrocí-
nios. Era algo muito su-
perficial.Hoje, nãosóos
jovens ficaram mais exi-
gentes como as empre-
sas entenderam que
precisam permear uma
sériede açõesparacon-
quistá-los”, explica.

No ano passado, a
Hands — que possui
doisnúcleos, oFun, vol-
tado para o público jovem, e o
Corp, direcionado a projetos es-
tratégicos de empresas — cresceu
50% e espera dobrar de tamanho
em 2007. “Os anunciantes acor-
daram para essa sistemática que
vai continuar crescendo cada vez
mais”, afirma.

AHandsé aagênciaquedesen-
volve grande parte das ações da
Femsa voltadas para o público
universitário. Leonardo Lima, ge-
rentede Marketingda Femsa,co-
menta que atingir esse público é
estratégicoporque osjovensnor-
malmente são interessados por
novidades. “É o público-alvo das
ações de marketing da Sol, que
ainda é nova no mercado”, ressal-
ta. Paraele, éimportante estarem
contato também com as institui-
ções acadêmicas e participar da
organização e logística das festas.

“Logo no lançamento da Sol,
uma das ações que fizemos para
apresentar a marca foi uma festa
pra dezmil universitários.Foi um
megalançamento para esse pú-
blico”, conta.

Particularidades
O público universitário
possui diversas peculia-
ridades. Lenhard, da
Hands, acredita que um
jovem “está” ou “não es-
tá” universitário. “O
comportamento é mui-
tas vezes diferente
quando ele participa do
ambiente universitário.
Ele tem outros valores,
outras exigências”, afir-
ma o diretor.

Um dos principais fa-
tores que definem esse
grupoé aatenção emre-
lação a vantagens e pre-
ços. Segundo Lenhard,

os que consomem produtos no
meio universitário sempre
acham que, por se tratar de uma
ação voltada pra eles, devem pa-
gar menos ou ter desconto. “Eles
estão radicados na vida de estu-
dante. Até quando estão na bala-
da a percepção é outra, o consu-
mo é diferente”, diz.

Romano, da Mundo Universi-
tário, explica que muitas vezes
precisa convencer seus clientes
de que investir nesse público exi-
ge uma linguagem diferente.
“Não adianta exibir anúncios em
rede nacional. É preciso fazer
uma campanha dirigida, que fale
a língua deles. Esse é um mundo
diferente”, explica Romano.

A ligação instituições como os
centros e diretóriosacadêmicos é
essencial para o sucesso das
ações com esse target. “Esse pú-
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O grupo Opportunity, de Da-
niel Dantas, vai ingressar no
setor de mídia por meio da
Editora Três, que publica as re-
vistas IstoÉ,IstoÉ Dinheiro,Di -
nheiro Rural,IstoÉ GenteePla -
neta, entre outras.

Fontes ligadas ao banquei-
ro informaram que ele enca-
minhou na última sexta-feira
ao empresárioDomingo Alzu-
garay, proprietário da editora,
proposta de aquisição de 51%
sobre os direitos da marca.

Assim,o banqueiroteriadi-
reito a assumir o controle so-
bre as publicações.

A assinatura do contrato,
prevista para ocorrer até o iní-
cio da semanaque vem, selará
a primeira parte do negócio,
que envolve recursos para o
pagamento dos salários atra-
sados dos funcionários da em-
presa.

O valor do negócio, porém,
não é conhecido. O acordo é
como uma joint venture para
licenciamento da marca, es-
truturando a montagem de
um novo negócio.

Não haverá assunção das
dívidas da Editora Três, que gi-
ram em torno de R$ 600 mi-
lhões. Alzugaray, dizemas fon-
tes, continuará com participa-
ção de 49% da marca e será in-
teiramente responsável pelo
passivo dogrupo, queacumu-
la dívidas trabalhistas e tribu-
tárias. “A dívida continua sen-
do do Alzugaray”, afirma uma
fonte ligada a Daniel Dantas.

Por causa dos atrasos nos
salários, na última sexta-feira
os funcionários da editora re-
solveram entrar em greve.

agência estado
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Ação da Brasil Telecom sobe 11%
após oferta da egípcia Orascom
A Orascom Telecom Holding, líder em telefonia
móvel no norte da África, Oriente Médio e sul da
Ásia, quer comprar participação da Telecom Italia

são paulo

Protagonistade umadasmaiores
disputas por controle interno
desde 2001, a Brasil Telecom, ter-
ceira maior companhiade telefo-
nia fixado País,que atendeàs Re-
giões Sul, Centro-Oeste e Norte,
teve valorização recorde de suas
ações na última sexta-feira, com
alta de 11% na Bovespa, em de-
corrência da ofertade compra do
grupoegípcio Orascom,quecon-
trola o setor de telefonia móvel
empaísescomo Egito,Iraque,Ar-
gélia, Tunísia e Paquistão.

Os papéis preferenciais da Bra-
sil Telecom encerraram o dia em

alta de 1,88%, mas na máxima do
dia chegaram a subir quase 11%.
As ações ordinárias – com direito
a voto –- terminaram a sessão
com valorização de 2,65 %, de-
pois de terem subido quase 6%
durante o período de comerciali-
zação da última sexta.

Além de atuar no mercado de
telefonia fixa, a Brasil Telecom é
dona da Brasil Telecom GSM (de
telefonia móvel) e de três portais
de Internet: BrTurbo, IG e IBest

Sawiris
O responsável pela movimenta-
ção é o bilionário Naguib Sawiris,

principal executivo da Orascom
Telecom Holding, que afirmou à
agência Bloomberg terse ofereci-
do para comprar a participação
da Telecom Italia, que detém 38%
da empresa brasileira e que afir-
mou ter contratado, em julho do
ano passado, o banco JP Morgan
Chase & Co. para administrar a
venda de sua parte na Brasil Tele-
com. Procurada pela reportagem
do DCI, a assessoria de imprensa
da Brasil Telecom não quis co-
mentar o assunto.

O faturamento da Orascom
nos primeiros nove meses de
2006 atingiu US$ 3,2 bilhões.

A Brasil Telecom obteve lucro
anual em 2006 de R$ 470,4 mi-
lhões. Sua receita líquida é de R$
10,3 bilhões.

De acordo com reportagem do
jornal Folha de S.Paulo, a Oras-

com, que também é proprietária
da TIM Grécia eda Wind (terceira
maior telefônica italiana), além
de hotéis e empreiteiras, teria fei-
to uma oferta pelas ações do Citi-
group e fundos de pensão (dois
dos grupos acionistas da Brasil
Telecom) por suas ações na Tele-
mar, que desde a quarta-feira
passada passou a adotar o nome
fantasia Oi Fixo, e da Telemig,
operadora de telefonia fixa em
Minas Gerais.

Conflito interno
A compra total da Brasil Telecom
colocaria fim a uma batalha inter-
na na empresa, cujo controle é
disputado por Citigroup, fundos
de pensão, Opportunity, além da
Telecom Italia.

james cimino

bloomberg
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Hélio Costa participa de fórum
sobre telecomunicações

são paulo // A Acel (Associação Nacional das Operadoras
Celulares) e a Converge Comunicações, com o apoio da
revista Teletime, realizam o 1º Fórum ACEL - Tecnologia
e Negócios em Telefonia Celular, no dia 8 de março,
quinta-feira, no Hotel Blue Tree (SHTN, Trecho 1, Lote
1B, Bloco C), em Brasília. O primeiro encontro nacional
da indústria de telefonia móvel comemorará a marca de
100 milhões de celulares atingida em janeiro de 2007. O
ministro das Comunicações Hélio Costa fará a abertura
do evento.

panoramabrasil
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Rede de franquias Citrus Gym
anuncia 3 novos franqueados

são paulo // A rede de franquias Citrus Gym de acade-
mia expressa acaba de conquistar quatro novos fran-
queados: um em Londrina (PR), dois no Rio de Janeiro
(RJ) e um em Jundiaí (SP). Inaugurada em setembro de
2005, em São Paulo, a Citrus Gym apresenta um signifi-
cativo crescimento e soma, em pouco mais de um ano,
13 unidades vendidas, com academias já instaladas em
São Paulo (própria), Curitiba, Brasília e Florianópolis.

A Citrus Gym é pioneira no Brasil em academias ex-
pressas voltadas para mulheres e homens e foi inaugura-
da pelo norte-americano John Kersh.

panoramabrasil
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Hilton vende rede hoteleira
escandinava por us$ 1,1 bilhão

nova york // O grupo hoteleiro americano Hilton Hotels
Corporation (HHC) vendeu sua rede escandinava Scan-
dic ao fundo de investimentos europeu EQT por 833 mi-
lhões de euros (US$ 1,1 bilhão). Scandic é o principal
grupo hoteleiro da Escandinávia, com 132 hotéis, sendo
128 Scandic, três Hilton e outro estabelecimento na Sué-
cia, Dinamarca, Finlândia e Noruega. Hilton manterá seis
hotéis na região, três na Finlândia (incluindo o Hilton do
aeroporto Vantaa de Helsinque, que será inaugurado em
abril), dois na Suécia e um na Dinamarca, no aeroporto
de Copenhague. O HHC possui quase 2.900 hotéis.

agências internacionais

Notas

AMÉRICA LATINA

Bolívia muda regra na telefonia
para ampliar acesso e reduzir tarifa
la paz

Desde sábado, asempresas de te-
lefonia fixae móvel daBolívia de-
vem aplicar a tarifa de inclusão
social, que estabelecerá a cobran-
ça por segundo e eliminará o arre-
dondamento,seguindo oquede-
termina o Decreto Supremo nº 28
994, promulgado pelo governo do
presidente EvoMorales, segundo
noticiou a Agência Boliviana de
Informação.

O ministro de Obras Públicas e

Serviçosda Bolívia,JergesMerca-
do, explicou que a nova forma de
cobrança significará uma redu-
ção de custos entre 25% e 40% pa-
ra os 2,6 milhões de bolivianos
que fazem uso da telefonia móvel
e os 650 mil subsidiados ou sócios
das cooperativas, dependendo
do consumo que realizam.

O ministro disse, ainda, que o
universo de pessoas que têm
acesso à telefonia fixa e móvel é
em maior número pertencente à

classe média, em conseqüência,
esse grupo de bolivianos será o
mais beneficiado.

As operadoras de telefonia mó-
vel também vão eliminar as tari-
fas de longa distância, já que o de-
creto estabelece uma única área
de serviço em todo o país. “De
modo que entre todos os celula-
res independentemente do lugar
do país onde o usuário esteja, a
forma de marcar a tarifa será co-
mo local”, explicou.

Telefonica
O novo presidente da Telefônica,
Antônio CarlosValente, apesarde
discurso conciliador, tem a mes-
ma obsessão de seu antecessor,
Fernando Xavier, em aprovar te-
levisão por satélite da compa-
nhia. Valente já tem até data para
colocar a TV no ar. Ele disse que
espera viabilizar o projeto, por
meio de licença para transmissão
por satélite (DTH), até junho. O
pedido para que a Anatel desse o
sinal verdepara o negóciofoi feito
em maio do anopassado, mas até
hoje a agência não deu resposta.
Normalmente, um pedido de li-
cença demora dois meses.
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Fonte: DCI, São Paulo, 3 mar. 2007. Serviços, p. B-2.




