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P U B L I C I DA D E

Marcas próprias serão novos
anunciantes, avaliam agências
Publicitários afirmam
que interesse do
público é por marcas
fortes e enxergam
campanhas específicas
das marcas próprias
acontecendo em breve

Já publicamos 2.441 reportagens sobre
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Para mais informações sobre esse tema, use

nosso buscador nos sites:

www.dci.com.br
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são paulo

O crescimento das marcas pró-
prias nas grandes redes super-
mercadistas deve, no médio e
longo prazo, criar novos anun-
ciantes para o mercado publicitá-
rio. Se atualmente a imagem ins-
titucional dasredes eo preçobai-
xo são os fortes dessas marcas, a
consolidação desses produtos
nas gôndolas vai exigir um traba-
lho de marketingespecífico.

“Eu façoum paralelo coma in-
dústria farmacêutica. Há alguns
anos, quando surgiram, os gené-
ricos eram uma forma de bara-
tear o remédio quenão teria mar -
keting.Oquese vendiaeraoprin-
cípio ativo. Hoje, os laboratórios
vêm fazendo exatamente o con-
tráriodisso, valorizandoamarca”,
explica Atila Fracucci, sócio de
Criação da agência Famiglia, que
atende clientes como o Grupo
Schincariol .

Paraele,o caminhonaturaldas

tam em publicidade, as marcas
próprias acabam contribuindo
com o mercado publicitário indi-
retamente. “Ajuda mesmo se não
houver publicidade, já que faz
com que a concorrência invista
para se fortalecer cada vez mais”,
analisa.

Institucional
As marcaspróprias tambémcon-
tribuem com o mercado publici-
tário através do esforço das redes
em fortalecer suas marcas insti-
tucionais. Segundo Francucci, in-
vestir nesse tipo de campanha é
uma das maneiras de acarretar
fortalecimento para as marcas
próprias.

“Quanto mais os anunciantes
de varejo investirem na marca do
estabelecimento, as marcas terão
cada vezmais valoragregado”, ex-
plica. Segundo ele, como as pes-
soas se acostumam com os con-
ceitos de comunicação de uma
determinada redevarejista, éevi-
dente que se esse conceito for
aplicado individualmente vai
agregar valor aos produtos.
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Atila Francucci

marcas próprias é investir cada
vez mais na imagem dos produ-
tos. “Até porque, se não fosse as-
sim, eles colocariam os produtos
em um saco plástico pra vender
ainda mais barato”, analisa.

Segundo Francucci, esse seg-
mento pode represen-
tar uma oportunidade
para omercado publici-
tário. “Acredito que as
agências têm a ganhar
cada vez mais com as
marcas próprias”, diz.

Preços baixos
Alexandre Gama, presi-
dente da Neoga-
maBBH, agência que
atende clientes como
Renault e Bradesco, en-
tre outros, afirmaque os
consumidores estão em
busca demarcas fortese
trabalhadas.

“Não é do comporta-
mento do consumidor comprar
produtos mais baratos: isso é
uma necessidade”, diz.

Para ele, a longo prazo, todos os
consumidores querem qualida-
de e comprometimento das mar-
cas. “Só investir em preço não
sustenta a imagem de ninguém.
O futuro disso é pequeno. Quan-
do as pessoas querem evoluir elas
pedem sofisticação, querem ter

orgulho do que estão compran-
do”, diz Gama. “A marca própria
vai na direção oposta do compor-
tamento evolutivo do consumi-
dor”, finaliza.

Guilherme de Almeida Prado,
presidente da agência de comu-

nicação integrada Pla-
no1,explica queaqueda
nos preços é limitada, e,
portanto, o diferencial
passa a ser o valor agre-
gado de cada marca aos
produtos. “No início os
varejistas utilizavam as
marcas próprias para
pressionar os preços das
outras marcas. Hoje já
notamos uma preocu-
pação maior com a qua-
lidade e a imagem dos
produtos”, afirma.

De acordo com Prado,
uma das dificuldades
em apostar só em preço
baixo é o vasto portfólio.

“As marcas próprias terão de in-
vestir na imagem e também em
qualidade. Como são o que cha-
mamos de ‘marca guarda-chuva’
[com portfólio que inclui vários
produtos], seum delescomeçar a
ir mal afetará a marca como um
todo. Um produto da linha pode
comprometer todos os outros”,
explica.

Paraele,mesmo quenãoinvis-
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Femsa une faculdade
e bar para promover
marca Sol de cerveja

são paulo

A Femsa Cerveja Brasil aposta
cada vez mais no público uni-
versitário para conseguir popu-
larizar sua nova marca, a Sol, no
mercado nacional. Como ante-
cipou o DCI, acervejaria vai en-
focar uma parte de suas ações
de marketing nesse público pa-
ra tentar consolidar sua marca,
que atualmente possui 0,8% do
mercado, de acordo com dados
da AC Nielsen de janeiro.

A ação consiste em uma par-
ceria com universidades, facul-
dadesebares daregiãodaGran-
de São Paulo para a realização
de festas, eventos, promoções
diferenciadas e torneios. Todas
as atividades serão realizadas
nasatléticas, nosbaresafiliados
e em espaços alinhados com o
conceito do Boteco Universitá-
rio Sol, que terá início amanhã,
dia 14de março, eterminará em
2 de junho.

“Os universitários são ávidos
por novidades. Essa é uma das
características do público-alvo
da Sol”, explica Leonardo Lima,
gerente de marketing da Femsa.

Paramarcar olançamentoda
ação, a Femsa realizará um
evento voltado para os donos
dos bares e representantes das
atléticas das universidades e fa-
culdades.

Itinerante
Além das parcerias, a Femsa

lançará tambémo BotecoItine-
rante Sol (BIS), um cami-
nhão-boteco equipado com to-
dos os aparatos de um bar de
verdade. O objetivo dessa alter-
nativa é amplificar o impacto
gerado pelas blitze promocio -
nais com visitas semanais em
todas as universidades e bares
conveniados.

“O Boteco Universitário refle-
te o ambiente e a linguagem leve
e solta que permeia o dia-a-dia
destes jovens universitários. O
projeto terá desdobramentos e
passará a acompanhá-los. Vem
mais surpresas por aí”, adianta
Marcelo Lenhard, diretor da
Hands, agência criadora do pro-
jeto.
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«Os universitários são
ávidos por
novidades.
Essa é uma das
características do
público-alvo da Sol»
LEONARDO LIMA
GERENTE DA FEMSA
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T E C N O LO G I A

Claro lança miniaplicativo para
o software Windows Vista

são paulo // A Claro lançou ontem o Gadget Claro, minia-
plicativo para o Windows Vista que permite o envio de
mensagens diretamente da barra lateral do computador
para os celulares da operadora. Além de mandar mensa-
gens, é possível também ler notícias sobre a operadora e
buscar conteúdos de música, vídeos, imagens e jogos
disponibilizados no portal Claro Idéias. O aplicativo tem
mecanismos de segurança. Após enviar a mensagem,
uma nova página do navegador abrirá na no portal Claro
Idéias e o cliente deverá digitar o código de segurança. O
funcionamento é exatamente igual ao do envio de men-
sagens por meio do site da Claro. Para fazer buscas de
conteúdo da operadora o cliente deve digitar o que dese-
ja encontrar na busca e clicar em ‘enviar’. O valor para
baixar conteúdo é apresentado como o de uma compra
feita pelo site.
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Buscopan investe r$ 7 mi
e volta à mídia em 2007

são paulo // Com verba de R$ 7 milhões, a Boehringer In-
gelheim, lança nova campanha do Buscopan. Com con-
ceito “Uma linha completa para você”, desenvolvido pela
Leo Burnett, a nova campanha, cuja verba é 10% supe-
rior aos investimentos de 2006, visa à divulgação do me-
dicamento como linha completa para tratar dores, cóli-
cas e desconfortos abdominais para mulheres e homens.
O gerente do produto, Ricardo Amorim, explica que o fil-
me atual é uma nova versão do filme veiculado no se-
gundo semestre de 2006. “No ano passado, além de co-
municar a nova embalagem da linha, o filme destacou o
efeito de dupla ação proporcionado por um dos produ-
tos da família que nunca havia sido anunciado. A cam-
panha 2007 dá continuidade a essa comunicação”, diz.

panoramabrasil
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Gol inicia venda de passagens
com destino a Marabá, no Pará

são paulo // A Gol Linhas Aéreas Inteligentes começou
ontem a vender passagens para Marabá, no Pará. A partir
do dia 1º de abril, a cidade será o 57º destino atendido
pela companhia, que atua em outras 48 cidades brasilei-
ras e em oito destinos internacionais. O novo vôo partirá
diariamente de Brasília para Marabá, tendo como desti-
no final a capital, Belém. “A Gol preocupa-se em interli-
gar as diversas regiões do Brasil, tornando os benefícios
do transporte aéreo acessíveis a todos”, afirma Tarcísio
Gargioni, vice-presidente de Marketing e Serviços da Gol.
As passagens podem ser adquiridas pelo site da compa-
nhia: www.voegol.com.br.
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Notas

deobterumalicença parautilizarsoftwarede apoio,
segundoTami Reller,vice-presidenteda divisãoBu-
siness Solutions Group, da Microsoft.

Deacordo comReller,cercade 85%dosfuncioná-
riosdas empresasnão têmacessoa essetipo depro-
grama de planejamento de recursos comerciais.

“Há muitos usuáriosque não precisam terou não
devem ter e não saberiam o que fazer com o acesso
ao sistemaERP [EnterpriseResource Planning],por
exemplo, mas eles certamente precisam visualizar
alguns dados do sistema ou inserir informações
nessa plataforma”, disse a vice-presidente.

As vendas da divisão da Microsoft voltada para
empresas de pequeno porte, que tem como públi-
co-alvo pequenascompanhias commenos de1.000
funcionários, apresentaram um crescimento de
17%no anoencerradoem 30dejunhode 2006,tota-
lizando US$ 919 milhões.

Disputa pelas pequenas empresas
A Microsoft, a SAP e a Oracle andam vendo nos pe-
quenos negócios um novo nicho para investir, já que
esse mercado tem comprado novos programas a
um ritmo bem mais acelerado do que os clientes
maiores, como as multinacionais.

A SAP, sediada em Walldorf, na Alemanha, e a Ora-
cle, de Redwood City, na Califórnia, são reconheci-
das como as duas maiores fabricantes mundiais de
aplicativos de gerenciamento para empresas. No
ano passado, a SAP teve um faturamento de 9,4 bi-
lhões de euros. A Oracle lucrou U$ 967 milhões.

bloomberg

Iniciativa permitirá à empresa
competir com a alemã SAP e
com a norte-americana Oracle

S O F T WA R E

Microsoft vincula Office a programas
financeiros e de Recursos Humanos

seattle // A Microsoft Corp., maior fabricante de
software domundo, lançará um programapara em-
presas de menor porte que vinculam dados contá-
beis e do departamento de recursos humanos ao
Microsoft Office. O objetivo da empresa é ampliar a
concorrência com os programas similares das em-
presas SAP AG e Oracle Corp.

Osoftwareserá chamado de DynamicsClient pa-
ra Office da Microsoft e custará entre US$ 195 e US$
395 por usuário, dependendo da versão. O valor foi
divulgadoporJames Utzschneider,gerente-geralda
Microsoft, em uma entrevista.

O programapermitirá queos usuáriosinsiram re-
latórios dedespesas eregistros depresença dosfun-
cionários, além de possibilitar a visualização de da-
dos contábeis sem a necessidade de acessar bases de
dados subjacentes.

Segundo Utzschneider, o objetivo do novo pro-
duto é reduzir os gastos das empresas com progra-
mas e torná-lo mais fácil de usar quando compara-
doa softwaressemelhantesde companhiasconcor-
rentes.

O novo programa da Microsoft reduz os custos
dasempresas devidoao fatode permitirque osfun-
cionários visualizem dados dos departamentos fi-
nanceiroederecursos humanossemanecessidade

INTERNET

Saraiva e Diveo
fecham parceria
no e-commerce

são paulo

A Livraria Saraiva, empresa
detentora do terceiro site de
e-commerceem volume de pe-
didos e da maior rede de livra-
rias megastore do País, busca-
va soluções capazes de ofere-
cer infra-estrutura de comér-
cio eletrônico com alta dispo-
nibilidade e segurança para
seus clientes. Para atender às
necessidades da companhia,
a Diveo propôs serviços de
hospedagem, com parte dos
servidores em regime de hos -
ting dedicado e o restante em
collocationmonitorado. Inter-
net sob demanda, circuito
VPN MPLS para gerencia-
mento remoto, ferramentas
de monitoração on-line de
aplicações e gerenciamento
estatístico também fizeram
parte do pacote de soluções.

Asvendas on-linerepresen -
tam cerca de 27% da movi-
mentação da Saraiva. O grupo
possuía rede 100% in house e
precisava aumentar a disponi-
bilidadede bandaparasupor-
tar a demandae oferecer agili-
dade a todos os clientes. “Após
a implementação das solu-
çõesjáé possívelperceberme-
lhorias significativas, além da
economia de recursos. O ba-
lanceamentode carganocon-
sumo de Internet também foi
otimizado, o que garantiu re-
dução de custose menor tem-
po de resposta nos acessos ao
site”, disse César Groh, diretor
deTI eLogísticada LivrariaSa-
raiva. “Uma das metas com a
terceirização é termos espe-
cialistas supervisionando a
operação 24 horas por dia e fle-
xibilidade para aumento ou
diminuição de recursos, de
acordo com a demanda”, com-
pletou.

“O projetoda LivrariaSarai-
va é fruto do bom relaciona-
mento entre as empresas. A
Diveo fornecepara ogrupo há
dois anos”, conclui André Ni-
gro, diretor da Diveo.
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Text Box
Fonte: DCI, São Paulo, 13 mar. 2007. Midia&Marketing, p. A2.




