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PUBLICIDADE Publicitários dizem que verba foi dividida, indo parte para marketing direto

Agências param de planejar outdoors
Prefeitura informa que
já retirou 583 outdoors e
que empresas parceiras
retiraram outros 853;
multa para quem
desrespeitar a lei é de
R$ 10 mil

Paulo Gregoraci

são paulo

Apesar de existirem os recursos
que tentam derrubar a lei Cidade
Limpa —que proibiua utilização
de outdoors,regulamentou omo-
biliário urbano e está em vigor
desde 2 de janeiro deste ano em
SãoPaulo— edealgumasempre-
sas de mídia exterior ainda atua-
rem com liminares que autori-
zam utilização dos outdoors, as
agências publicitárias não colo-
cam maisessa mídianos planeja-
mentos de seus clientes.

“Deuma maneirageral, ospró-
prios anunciantes estão receo-
sos, querem aguardar para ver o
quevai acontecer”,contaDaniela
Pereira, diretora de Mídia da
Longplay, agência do Grupo
Newcomm.

Claudio Barres, da Eugenio,
afirma que a insegurança é o
principal motivo da extinção da
mídia exterior dos anunciantes
em SãoPaulo “Nósexcluímos. Es-
tá uma bagunça. Os anunciantes,
por mais que expliquemos sobre
as liminares, estão confusos. Ne-
nhuma empresa está totalmente
livre, mesmo com a liminar. Nós
nãotemos coragemderecomen-
dar que se faça”, diz.

“Nãoestamos planejandopor-
que não dá pra planejar algo que
está sub judice”, completa Paulo
Gregoraci, vice-presidente de
Operações e Mídia da W/Brasil.

Segundo ele, esse tipode mídia fi-
ca fora apenas da cidade de São
Paulo, que possuía o maior nú-
mero de outdoorsdo País.

Destino da verba
Um dos pontos que renderam
mais especulações en-
volvendo a polêmica lei
da prefeiturapaulistana
é odestino daverba que
pertencia anteriormen-
te aos outdoors. Até se-
tembro de 2006, foram
investidos cerca de R$
280 milhões nesse tipo
demídia noBrasil,gran-
de parte desse valor em
São Paulo, de acordo
com dados do Projeto
Intermeios. Esse núme-
ro é 9,6% maior em rela-
ção ao mesmo período
de 2005, quandoos out -
doors receberam inves-
timentos de R$ 255 mi-
lhões.

Daniela, diretora da Longplay,
afirma que a verba vai migrar para
outras mídias de massa. “Estão
ajudando muito as chamadas
mídias alternativas também, co-
mo as indoors. É a oportunidade
paraelas,que nãoerampensadas
num primeiro momento, se con-
solidarem cada vez mais ”, diz.

SegundoAtila Francucci,sócio
de Criação da Famiglia, a verba
pode ter também como destino
as ações de marketingpromocio -
nal em pontos-de-venda. “Parte
da verba pode ser um reforço para
qualquer outra mídia também”,
afirma.

Barres ressalta que o destino da
verba depende do anunciante, já
que cada campanha possui ne-
cessidades específicas. “O di-
nheiro vai pra onde ele possa ser

mais bem aproveitado estrategi-
camente. Dependendo da cam-
panha, posso ir pra mídia indoor,
cinema, televisão oujornal”, ana-
lisa ele.

Ausência
O sentimento negativo
de perda em relação à
mídia proibida é geral
entre as agências. Quase
três meses após a lei en-
trar em vigor, elas deixa-
ram de colocaros outdo -
ors em seus planeja-
mentos em São Paulo,
mas não concordam
com o fato de não poder
utilizar mídia exterior
em suas campanhas.
“Sentimos muito essa
ausência. Estou torcen-
do para que a situação se
resolva e tenhamos pelo
menos um acerto que
possibilite, às empresas

que tenham autorização, conti-
nuar”, torce Gregoraci.

Barres concorda e afirma que
os outdoors eram importantes
pontosdecontato entreamarcae
os consumidores. “Faz muita fal-
ta, é uma opção a menos. Quem
fala que não fazfalta está mentin-
do. Um outdoorbem colocado ou
uma mídia exterior bonita era
muito importante. Era gostoso
ver na rua um belo painel”, diz.

Daniela também sente a proi-
bição dos outdoors na cidade de
São Paulo. Segundo ela, os hábi-
tos do paulistano contribuíam
para a importância da mídia na
cidade. “Faz muita falta. Ainda
mais se analisarmos o modo de
vida dos paulistanos,que passam
boa parte do dia no trânsito. Era
uma forma de impactar os consu-
midores”, recorda.

Prefeitura
Para efetuar a retirada dos outdo -
orsdasruas de São Paulo,a prefei-
tura disponibiliza doze equipes
de vinte pessoas que trabalham
em doisturnos. Nototal, 480pes-
soas serevezam e trabalhamo dia
inteiro. Até a última sexta-feira,
foram retirados 583 outdoorspela
equipe da prefeitura. Além disso,
como apoiodasempresas demí-
dia exterior LCM, Brasil Mídia e
MCM3, outros 853 outdoors fo -
ram retirados nos últimos dois
meses e meio.

Apesardenão haverumaesta-
tística oficial, a prefeitura paulis-
tana estima que existam oito mil
outdoors — entre os que não ti-
nham e os que tinham autoriza-
ção antes da lei — espalhados pe-
la cidade.

Até agora, oito ações coletivas e
125 individuais tentam barrar a
Lei Cidade Limpa na cidade. E
não foram só empresas de mídia
exterior que se sentiram lesadas
em relação à nova lei. Dentre os
que moveram ação coletiva con-
tra, destaca-se oSindicato das In-
dústrias de Cerveja e a Associação
Paulista de Supermercados, por
exemplo.

Das 125 ações individuais mo-
vidas, 63 não conseguiram limi-
nar de autorização para manter
os outdoors. Das que consegui-
ram, nove desistiram e 53 pos-
suem liminar em vigência atual-
mente. A maioria dessas limina-
res expira em 31 de março e a mul-
ta é de R$ 10 mil.

wilson gotardello filho
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Central do
Outdoor faz
campanha contra

Enquanto as agências come-
çam a retirar os outdoors dos
planejamentos de mídia, a
Central do Outdoor, entidade
que reúne empresas de mídia
exterior, iniciou campanha,
que deve ir até o dia 30 de
março, para conscientizar a
população dos prejuízos que
terá com a proibição desse tipo
de mídia.

“Queremos trazer a opinião
pública para o nosso lado. Tem
muita gente que ainda não en-
tendeu que vai acabar”, expli-
ca Luiz Roberto Valente, dire-
tor da seccional paulistana da
Central do Outdoor. Para ele,
as pessoas foram enganadas
por conta de como a lei foi cha-
mada. “Todo mundo quer uma
cidade limpa, por isso estão a
favor”, argumenta.

Valente afirma que se a pre-
feitura tivesse exigido a apli-
cação da Lei de 2003, que an-
tecedeu a Cidade Limpa e re-
gulamentava a atividade, uma
proibição seria desnecessária.
“Somos contra a ilegalidade
também. Se a lei tivesse sido
aplicada, não enfrentaríamos
esse problema agora”, diz. Ele
adianta que todos os órgãos da
classe devem recorrer das de-
cisões favoráveis à prefeitura
até as últimas instâncias.

Atila Francucci, sócio da Fa-
miglia, afirma que os outdoors,
do jeito que existiam, não fa-
zem falta. “Era tanta informa-
ção que as pessoas se acos-
tumavam com o caos visual e
não reparavam em nada.”

E ST U D O

Mercado de
marketing direto
cresceu 18%

no ano passado

são paulo

A Associação Brasileira de
Marketing Direto (Abemd)
lançou ontem a segunda edi-
ção do estudo que realiza so-
breo setor.Segundo olevanta-
mento, o setorapurou uma re-
ceita de R$ 15,1 bilhões em
2006 (apenas considerando a
prestação deserviços), oequi-
valente a 0,73% do PIB brasi-
leiro,o quesignifica umcresci-
mento excepcionalde 18%so-
bre o ano anterior. “Este cres-
cimento ‘chinês’ reafirma a
condiçãodo MarketingDireto
como ferramenta indispensá-
vel nacomunicação eno mar -
keting das empresas”, acentua
Efraim Kapulski, presidente
da Abemd.

Outro aspecto a ser notado
nesta ediçãoé oavanço dasre-
ceitas geradas pelos segmen-
tos mais relacionados à inteli-
gência do negócio como
CRM/Database (41,8%); In-
ternet e E-commerce (31,2%)
e agências (30,0%). “É um tra-
balho de formiga, porque te-
mos de cruzar muitos dados e
variáveis, já que cada área que
compõe o Marketing Direto, e
são oito, tem diversas ativida-
des que se entrelaçam”, diz An-
tonio Cordeiro, presidente da
Simonsen Associados, empre-
sa responsável pelo levanta-
mento. “Por exemplo, se uma
agência contrata o serviço de
CRM para um cliente, este va-
lor está lançado em CRM/Da-
tabase e não em agência”, ex-
plica Cordeiro. O setor de Call
Center continua tendo maior
participação neste cenário,
com praticamente um quarto
da receita total.

panoramabrasil

COMBUSTÍVEIS

o diretor de Abastecimento da estatal, Paulo Ro-
berto Costa, afirmou que “respeitamos todas as
companhias de petróleo e não temos medo da
competição”. A presidente da BR Distribuidora,
braço da Petrobras responsável pela distribuição
de combustíveis, Maria das Graças Foster, reco-
nheceu, porém, que a competição com a estatal
venezuelana foi um dos elementos considerados
na opçãofeita pela Petrobras deficar com arede de
postos naquelas três regiões. No Sul e Sudeste, os
postos da Ipiranga ficaram com o grupo Ultra.

“PDVSA, empresas que importam combustível
por preço baixo e o alto índice de empresas ilegais
que atuam no Norte e Nordeste, tudo isso foi consi-
derado”,disseFoster, emreferênciaacompanhias
de menor porte que adulteram combustíveis ou
sonegam impostos, um problema que as grandes
distribuidoras vêm enfrentando há algum tempo.
Os postos que ficarão com a Petrobras represen-
tam 25% do total da rede Ipiranga. Com a aquisi-
ção, a BR Distribuidora, que detém hoje cerca de
34% do mercado de combustíveis, chegará a 38%.

danielle nogueira

Segundo a estatal, além da
concorrente pesou, na decisão, o alto
índice de firmas irregulares na região

D I ST R I B U I Ç ÃO

Petrobras alega planos da pdvsapara
adquirir a rede Ipiranga no Norte

rio de janeiro // Um dos pontos que pesaram na
decisão da Petrobras de adquirir os postos da Ipi-
ranga no Norte, Nordeste eCentro-Oeste foi a ten-
tativa da petrolífera estatal venezuelana PDVSA de
ampliar sua participação no Brasil. Hoje, a empre-
sa mantém 9 postos no Pará e um pequeno escri-
tóriocomercialno RiodeJaneiro,mas jádeusinais
deque pretendiaexpandirsuasatividades noPaís.
Noanopassado,a venezuelanapatrocinouodes-
file da escola de samba carioca Vila Isabel, o que foi
apontado como uma típica estratégia de marke -
ting de companhias que desejam entrar ou forta-
lecer-se no varejo. Também houve rumores de
que a PDVSA teria negociado com a própria Ipi-
ranga sua rede de postos. Os boatos foram nega-
dos pela empresa brasileira, na ocasião.

Indagado sea Petrobras tinha medoda PDVSA,

E R R ATA

Na edição do dia 20 de março,
foi informadoincorretamente
que o jornalista Caio Túlio
Costa está na presidência do
Internet Group desde agosto
de 2006. Na verdade, ele dirige
o grupo desde maio de 2006.

E R R ATA

Na edição do dia 19 de março,
na página B1, a foto de Luis
Henrique Stockler, diretor de
Marketing da Multicoisas, foi
incorretamente identificada
como sendo de Leopoldo
Duarte, gerente da Tok & Stok.

são paulo

O mercadobrasileiro desoftwa -
re e serviços cresceu 22% em
2006, movimentando US$ 9,09
bilhões de dólares, o equivalen-
te a 0,97% do PIB daquele ano.

Desse total, US$ 3,26 bilhões
corresponderam a software e o
restante, US$5,83 bilhões,a ser-
viços relacionados.

Os dados foram divulgados
pela Associação Brasileira das
Empresas de Software (Abes)
em parceria com a empresa de
pesquisa IDC.

Com esses valores, o Brasil fi-
ca com a 13ª posição no merca-
do de softwareeserviços — uma
a menosque aocupada em2005
— e passa a responder por 1,3%
do mercado mundial e 43% do
mercado latino-americano. Pa-
ra 2007, a expectativa é que o in-
vestimento do setor cresça 15%.

A pesquisa revela ainda que,
das7.818 empresasquealimen-
taram o mercado brasileiro de
software e serviços, 94% estão
incluídas no segmento de pe-
quenas empresas.

Exportação em baixa
As exportações de software e
serviços brasileiros representa-
ram apenas 3% do total movi-
mentado no ano, correspon-
dendo a US$ 247 milhões (US$

195 milhõespara serviçose US$
52 milhões para software). O res-
tante, 97%,foi consumidointer-
namente.

Jorge Sukarie, presidente da
Abes, esclareceu que nessa con-
tabilidade não foram incluídos
os softwares embarcados e para
celulares, por exemplo. Mesmo
assim, a Associação acredita
que o valor das vendas ficou
bem abaixo do esperado para o
setor.

Para a Abes,a principal causa
da baixa exportação está na alta
carga tributária imposta ao se-
tor e a exclusão nas propostas do
PAC. “A realidade é que o setor
não conseguiu atingir as metas
do governo Lula de exportar
US$ 2 bilhões este ano. E isso
aconteceu por uma série de fa-
tores, entre eles, a alta carga tri-
butária”, disse Sukarie.

Quando indagado sobre a
participação da Abes na nego-
ciação de um novo pacote de
medidas para o setor, proposto
pelo ministro Furlan, Sukarie
disse que a entidade não partici-
pa das negociações, mas ressal-
ta que já apresentou propostas
para discussão no ano passado.
“Não tenho idéia do que está
sendo discutido no projeto”,
afirma o presidente.

cintia baio

I N F O R M ÁT I C A

Software e serviços
cresceram 22% em 2006
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Petrobras divulga
lista de agências
ainda em disputa
são paulo

Serão 15 as agências de publici-
dade que terão suas propostas
técnicasexaminadas pelacomis-
são de licitação da Petrobras que
escolherá as novas agências de
publicidade da estatal.

Após análise dos recursos das
seis agências que haviam sido
inabilitadas, a F/Nazca foi consi-
derada habilitada para prosse-
guir na disputa.

As habilitadas
Participam da licitaçãoas seguin-
tes agênciasF/ Nazca,Heads Pro-
paganda, Duda Propaganda,
Lew'Lara Propaganda, Nova S/B,
Artplan, Carillo Pastore Euro
RSCG, DPZ Propaganda, Con-
temporânea Propaganda, Quê
Comunicação, Agnelo Pacheco
Comunicação, Giacometti, Z+
Comunicação, Giovanni/FCB e
Ogilvy & Mather.

As excluídas
A comissão de licitação manteve
a inabilitação das seguintes da
Elipse Comunicação de Marke-
ting Ltda, Fischer América Co-
municaçãoTotal Ltda,Link/Bagg
Comunicação & Propaganda Lt-
da, Lybra Comunicação e Design
Ltda e McCann Erickson Publici-
dade Ltda.

A expectativa da Petrobras é
que o resultado da licitação seja
divulgado no início de abril.

No primeiro ano de vigência,
os três contratos vão totalizar o
valor de R$ 250 milhões.

A modalidade desta concor-
rência é a de Melhor Técnica, em
queseconsidera tambémopreço
apresentado.

A comissão de licitação é for-
mada, exclusivamente, por pro-
fissionais da Petrobras.

panoramabrasil
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