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PESQUISA Casas Bahia fica fora das mais lembradas pela primeira vez em um ano e meio

Neogama leva o Bradesco à liderança

Estreou ontem, em todo o Bra-
sil, a nova campanha de Skol
Lemon, o segundo da marca
desenvolvido pela F/Nazca
Saatchi&Saatchi.

Intitulado Sabor, o novo fil-
me tem a missão de consolidar
a bebida, que foi lançada em
novembro do ano passado, vés-
pera de verão.

O filme, que tem duração de
30 segundos, começa com ima-
gens de um planeta girando no
espaço. Ao final da cena, per-
cebe-se que se trata de um
imenso limão gravitando quan-
do, em seguida, surge uma
garrafa de Skol Lemon e o lo-
cutor indaga como é o sabor de
Skol Lemon. Ao longo do ví-
deo, são apresentadas diversas
possibilidades que tentam des-
vendar o sabor da cerveja.

No final, as cenas voltam ra-
pidamente para o início e o lo-
cutor não encontra uma solu-
ção para classificar o sabor da
bebida.

A criação é de Fábio Fer-
nandes, sócio presidente da
F/Nazca, com direção de cria-
ção de Fernandes e de Eduardo
Lima. A Zero Filmes foi a pro-
dutora do novo filme.

F/Nazca lança
nova campanha
da Skol Lemon

Com campanha da
NeogamaBBH, banco
emplacou o primeiro
lugar na Pesquisa DCI
do mês de fevereiro;
Coca-Cola, Skol, Itaú e
Fiat completam a lista

são paulo

Na mesma semana em que os da-
dos do Ibope Monitor mostraram
que o setor financeiro e de segu-
ros assumiram o segundo lugar
entre osmaiores anunciantesem
2006, com investimentos de R$
3,2 bilhões, o Bradesco, maior
banco privado doPaís, assumiu a
liderança entre as campanhas
mais lembradas defevereiro, mês
em que foram ouvidos 152 em-
presários e diretores de empresas.
Em 2005,osetorocupou otercei-
rolugar, cominvestimentos deR$
2,6 bilhões.

Com o conceito Bradescom-
pleto, desenvolvido pela Neoga-
maBBH, o banco conquistou a
preferência dos empresários e
passou do terceiro lugar, em ja-
neiro, para a liderança em feverei-
ro. Em segundo lugar empataram
a Skol, com sua campanha de ve-
rão desenvolvida pela F/Nazca
Saatchi&Saatchi, e a Coca-Cola,
com campanha global adaptada
no País pela JWT Brasil.
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Completam a lista das cinco
mais lembradas o Banco Itaú,
com o conceitoFeitopra você, de-
senvolvido pela agência Africa,
em terceiro lugar, e a Fiat, com
campanha desenvolvida pela Leo
Burnett, na quarta posição entre
as mais lembradas de fevereiro.

“Esse primeiro lugar é resulta-
do da concentração da nossa co-
municaçãonuma linguagemnão
fragmentada. Existe uma coesão
que é a construção da marca na
linguagem institucional que se-
guimos. Não pretendemos des-
viar do trilho, o resultado da Pes-
quisa DCI corrobora outros que
temos”, afirma Alexandre Gama,
presidente da NeogamaBBH. Pa-

ra ele, o mais significativo do re-
sultado da Pesquisa é ter conse-
guido colocar um banco à frente
de anunciantes de bebidas, de
carros e do setor varejista.

“Ficamos à frente de setores
que possuem mais verba de mí-
dia e de outros, como as cerveja-
rias, que podem fazer campa-
nhas até mais divertidas”, come-
mora Gama.

Mais lembrados
A Skol se mantém entre as mais
lembradas há mais de um ano.
Em fevereiro, a campanha de ve-
rão da marca emplacou o segun-
do lugar. Criado pela F/Nazca e
chamado Marchinha Trampo-
lim, o filme mais lembrado mos-
tra pessoas numa piscina reali-
zando acrobacias.

Empatada com a Skol ficou a
Coca-Cola, com a campanha inti-
tulada Pássaro, criadapelaargen-
tinaSanto eadaptadano Paíspela

JWT Brasil. A intenção do filme,
que mostra um rapaz ganhando
características físicas de cada
músico que encontra ao longo de
umpasseio, écelebrar asdiferen-
ças entre as pessoas.

Quem também marcou pre-
sençaentre osmais lembradosfoi
o Itaú, com a clássica campanha
Feito pra Você. Em seguida, fe-
chando a lista ficou a Fiat, que é
atendida pela Leo Burnett Brasil.
Osetor deautomóveis(incluindo
peças eacessórios) éo quintoque
mais investiu em 2006, cerca de
R$ 2,3 bilhões.

Varejistas
As grandes redes varejistas, pre-
sença certa nasúltimas Pesquisas
DCI, ficaram de fora do rol das
mais lembradas no mês de feve-
reiro. Na semana que passou, o
Ibope Monitor divulgou ranking
em que o setor varejista aparece
em primeiro lugar entre os maio-
res anunciantes do País, com in-
vestimentos deR$ 10,8bilhões no
ano passado. Em 2005, o setor
também conquistou o primeiro
lugar, com investimentos de R$
9,7 bilhões.

wilson gotardello filho

Já publicamos 5.000 reportagens sobre

PESQUISA DCI
Para mais informações sobre esse tema, use

nosso buscador nos sites:

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

k COESÃO

«Esse primeiro lugar é
resultado da
concentração da nossa
comunicação numa
linguagem não
fragmentada»
ALEXANDRE GAMA
PRESIDENTE DA NEOGAMABBH

são paulo

A Rede Record pagou US$ 60
milhões e conseguiu exclusi-
vidade nas transmissões dos
Jogos Olímpicos de 2012, que
acontecerão em Londres,
conforme informações do
blog do jornalista Lauro Jar-
dim. Esse valor está bem aci-
ma dos U$ 12 milhões que a
Rede Globo de Televisão, que
tambémdisputava osdireitos,
pagou ao Comitê Olímpico In-
ternacional para transmitir os
Jogos de 2008, que acontece-
rão em Pequim, na China.

Procurada pelareportagem
do DCI, a assessoria de im-
prensa da emissora do Bispo
Edir Macedo afirmou que a
Record deve sepronunciar so-
breoassunto hoje.Alegouque
seu diretor de esportes estava
em viagem, mas chegaria ao
Brasil ainda ontem.

Disputa
Não é a primeira vez em que
Globo e Record duelam pela
exclusividade na transmissão
de eventos esportivos. Recen-
temente, a emissorada família
Marinho derrotoua Recordna
disputa pelos direitos de
transmitir as Copasdo Mundo
de 2010 e 2014, assim como o
campeonato estadual paulista
e o brasileiro.

wilson gotardello filho

T E L E V I S ÃO

Record paga
mais que a
Globo e leva
Olimpíadas 2012

TURISMO

AV I AÇ ÃO

Primeiro avião chinês deve ser
testado em março de 2008

No Brasil, TAM recebeu o sétimo avião da AirBus
este ano e sua frota atingiu um total de 100
aeronaves; empresa tem Airbus, Boeings e Fokkers

pequim // são paulo

O primeiro jatode fabricação chi-
nesa, o ARJ-21 (ou Advanced Re-
gional Jet para o Século 21), deve
começar aser fabricado atéo final
do ano e osprimeiros vôos de tes-
te estão previstos para março de
2008,de acordocomreportagens
publicadas ontem na mídia local.

No que representa um marco
rumo à conclusão do projeto, a
asa do avião foi entregue à fabri-
cante China Aviation Industry
Corp(Avic I).“Aentregaé umsinal
de que o processo de fabricação
teve um avanço significativo, e
garante que a montagem final fi-
cará dentro do prazo”, disse o di-
retor-geral da Avic I, empresa
criada em 1999 para desenvolver
grandesaeronaves paraaaviação
chinesa, Lin Zuoming.

O avião representa um passo
intermediárionos planosdaChi-
na de projetar e fabricar aviões

grandes, uma meta listada entre
os 16maiores projetosde umpro-
grama de governo lançado em
2006 e citado pelo premiê Wen
Jiabao em seu discurso ao parla-
mento nacional na última segun-
da-feira. As metas da China in-
cluem a produção de um jato de
200 lugares até 2010.

O modelo ARJ-21, com espaço
para de 70 a 110 passageiros e
uma autonomia máxima de 3,7
mil quilômetros, tem sido apre-
sentado como um desafio ao do-
mínio da Boeing e da Airbus no
mercado chinês, particularmen-
te no setor de vôos regionais. O
projeto foi aprovado em 2002 e o
governo investiu US$ 645 mi-
lhões em seu estágio original de
desenvolvimento, segundo a re-
portagem.

Operadoras domésticas pe-
quenas — como a Shangai Airli-
nes, Shandong Airlines e Xiamen

Airlines — encomendaram 71
aviões,enquanto aAvic Ijá estáde
olho em mercados na Ásia, na
África e na América do Sul.

O centro de pesquisa e desen-
volvimento para a indústria de
aviação, afiliado à Avic I, acredita
que a demanda da China por ae-
ronaves civis vai chegar a 2.230
unidades até 2025, estimativa se-
melhante àde fabricantesestran-
geiras.

TAM
A TAM Linhas Aéreas incorporou
ontem à sua frota operacional
umanova aeronaveAirbusA-320.
Estaé asétima aeronaverecebida
pelaTAMeste ano—cincoaviões
da família A-320/319 e dois
MD-11.Com estanovaaquisição,
a companhia passa a ter 100
aviões emsua frota, sendo79 mo-
delos da Airbus —15 A-319, 54
A-320 e 10 A-330. Além desses,
opera também 19 F-100 e 2
MD-11. Acompanhia planejaen-
cerrar 2007 com 109 aviões em
operação.

A TAM possui contratos assi-
nados junto à Airbus que prevê-

em a aquisição de mais 59 aero-
naves com entrega programada
até 2010. Os contratos contem-
plam também 20 opções para
aviões dafamília A-320que pode-
rão ser exercidas pela empresa, de
acordo com o crescimento do
mercado.

A companhia anunciou tam-
bém a aquisição de quatro novos
Boeing 777-300ER e mais quatro
opções, com entrega prevista pa-
ra oano que vem.O planejamen-
to estratégico da TAM prevê uma
frota em operaçãode 132 aerona-
ves em 2010.

A empresa informou que os
novos A-320 vão atender ao au-
mento da demanda doméstica e
para destinos da América do Sul.
Em janeiro deste ano,o tráfego no
mercado doméstico cresceu
12,5%.

A TAM é uma companhia que,
por meio de suas subsidiárias
operacionais TAM Linhas Aéreas
e TAM Mercosur, presta serviços
de transporte aéreo regular no
Brasil e no exterior. A companhia
é líder no mercado doméstico.

panoramabrasil

PAT R I M Ô N I O

Petrobras investe no restauro da
Faculdade de Medicina da Bahia
s a lva d o r

O prédio da Faculdade de Medici-
na da Bahia, que foi fundado em
1808 no Terreiro de Jesus, Centro
Histórico de Salvador, vai ganhar
um projeto de restauração e revi-
talização.O patrocínioé daPetro-
bras, que vai investirR$ 3 milhões
na primeira etapa dos trabalhos.

O custo total da restauração é
de R$8 milhões.Para formalizaro
projeto, seráassinado hoje,na ca-
pital baiana, um protocolo de in-
tenções entre a Petrobras, Minis-
tério da Cultura e a Universidade

Federal da Bahia (UFBA), pro-
prietária do espaço.

O projeto de recuperação da
Faculdade de Medicina foi apro-
vado no ano passado pela Lei
Rouanet, criada pelo governo fe-
deralpara incentivarinvestimen-
tos culturais.

História
AFaculdade, primeirainstituição
de ensino superior do Brasil, foi
implantada logo após a chegada
família real ao país e possui um
grande acervo que conta a histó-

ria da medicina legal no Brasil e
documentos que registram as
mudanças pelas quais passaram
a sociedade há quase 200 anos.

O prédioé umdos maisbelos e
imponentes do Centro Histórico
de Salvador e integra o conjunto
arquitetônico do Pelourinho,
tombado pela Unesco como Pa-
trimônio da Humanidade.

Duração
A recuperação do prédio, que
possui mais de 20 mil metros qua-
drados e está prevista para durar

dois anos e meio, prevê a restau-
raçãoda chamadaala nobre(par-
tefrontal ondeestão osprincipais
salões, o Memorial da Medicina
Brasileira, diretoria e área admi-
nistrativa), de anexos, pátios ex-
ternos, móveis, assim como a
conclusão da ala nordeste, com
20% de serviços de acabamento
ainda por finalizar.

Oobjetivoda restauraçãoéga-
rantir o uso sustentável do patri-
mônio arquitetônico, com a im-
plementaçãode novasatividades
nos espaços recuperados.

Dentre as propostas em estu-
do, estão aimplantação do proje-
to museológico do Memorial da
MedicinaBrasileira ea criaçãoda
Universidade Livre da Bahia.

ana cristina santiago

A RT I G O

ROMEU CHAP CHAP
a s p re s s @ s e c o v i . c o m . b r

Mercado imobiliário
brasileiro é a bola da vez
Interesse dos estrangeiros pelo setor de
imóveis no Brasil tem crescido

Nos últimos meses, rara é a se-
manaem quenão receborepre-
sentantes de grupos estrangei-
ros interessados em investir no
mercado imobiliário brasileiro.
Naturalmente, eles não vêm até
mim pelos meus belos olhos,
mas sim em busca de elementos
complementares às informa-
çõesque jápossuemsobre opo-
tencialdosetor esuasoportuni-
dades.

Nesse vaivém desfilam dife-
rentes bandeiras. Espanha, Por-
tugal, Estados Unidos, França,
Itália, Jamaica, África do Sul, Ir-
landa,e assimpordiante —paí-
sesque desejamdar umdestino
produtivo e lucrativo ao capital
que hoje sobra no mundo e nos
quais pouco existe a se fazer em
termos de novos empreendi-
mentos, quer pela indisponibi-
lidade de áreas, quer por ques-
tões demográficas, entre outras.

Saliente-seque, hoje,oinves-
timento estrangeiro no merca-
do de imóveis nacional conta
com segurança jurídica muito
mais consistente. O novo arca-
bouço institucional, resultante
de marco regulatório mais ade-
quadoàsoperações decrédito,e
a competência de nossas em-
presas incorporadoras e cons-
trutoras se constituem em con-
vite irresistível a esses capitais.

Num primeiro momento, as
consultas que recebo estão
mais concentradas no segmen-
to de hotelaria e também nas
áreas de shopping centers e edi-
fícios comerciais — caso de Sa-
muel Zell, maior investidor
imobiliário dosEUA eo 112ºho-
mem mais rico do mundo, que
já criou uma empresa no Brasil
(a Bracor) e afirmou que o País é

sua grande aposta depois do
México, onde entrou em 2002
ao comprar uma participação
da Homex.

Espanha e Portugal, por sua
vez, estão investindo em larga
escala em complexos hotelei-
ros, principalmente na Região
Nordeste. Segundo dados di-
vulgados pelo Ministério do Tu-
rismo, oito grupos portugueses
e sete espanhóis lideram, com
R$ 1,5 bilhão, os investimentos
de R$ 3,6 bilhões em 140 novos
meios de hospedagem no Bra-
sil, com previsão para início de
operações até 2009.

O mais importante nesse
processo é que estamos rece-
bendodivisas. Nocaso doturis-
mo, esse investimento vai além
da instalação do hotel em si.
Muitos desses empreendimen-
tos atrelam operaçãohoteleira e
área de segunda residência (ca-
sa de praia), e potencializam o
desenvolvimento imobiliário,
social e ambiental.

Estamosnum momentopar-
ticularmente especial. OBrasil é
a bola da vez, e já há indícios de
que teremos muito capital ex-
terno também no segmento re-
sidencial, onde a esses grupos
tendem a atuar em parceria
com incorporadoras e constru-
toras nacionais.

Abre-se, pois, mais uma porta
para se construir num País que
ainda está por construir, dadas
as suasdimensões continentais
e diferentes necessidades. Que
não se perca essa oportunidade.

Romeu Chap Chap é presidente do Se-
covi-SP,o Sindicatoda Habitação,e daRo-
meu Chap Chap Desenvolvimento e Con-
sultoria Imobiliária S/C Ltda

Text Box
Fonte: DCI, São Paulo, 9 mar. 2007. Servicos, p. B2.
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