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Rossi vende empreendimento virtual no Second Life
A Rossi Residencial lançou um empreendimento no mundo virtual
Second Life. De alto padrão, o lançamento retrata o edifício Brooklin
To Live, divulgado recentemente na vida real em São Paulo.

ibmvenderá chips mais velozes e compactos em 2008

A International Business Machines (IBM) iniciará, em 2008, a comer-
cialização de chips que podem ser agrupados de maneira compacta,
o que permitirá fabricar processadores menores e mais rápidos.

McCann lança nova campanha dagmna próxima terça
A McCann Erickson, segunda maior agência de publicidade do Bra-
sil, lançará na próxima terça-feira a nova campanha do carro Vectra,
da General Motors. A campanha já tem teaser na Internet.
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PUBLICIDADE André Mantovani espera que pizzarias, farmácias e pequenos empresários usem a ferramenta

Editora Abril planeja publicidade sem agência

Já publicamos 5.000 reportagens sobre

P U B L I C I DA D E
Para mais informações sobre esse tema, use

nosso buscador nos sites:

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

Editora permitirá criação de anúncios simples
usando um site; propaganda será exibida no
canal que a empresa pretende lançar em breve

A rede Wal-Mart, um dos maio-
res varejistas do mundo, acaba
de conquistar a vice-liderança
no Brasil — ultrapassando o
Carrefour e ficando atrás ape-
nas do Grupo Pão de Açúcar —
e já estuda um projeto que
transformará seus pon-
tos-de-venda em mídia, im-
plantando a TV Wal-Mart no
Brasil. Nos Estados Unidos, a
TV Wal-Mart é considerada a
quinta maior em audiência,
atrás apenas das tradicionais
NBC, CBS, ABC e Fox, com
100 milhões sendo expostos
aos anúncios exatamente no
momento em que estão toman-
do suas decisões de compra.
Oitenta e um por cento das
pessoas escolhem o que vão
comprar quando já estão no
ponto-de-venda, segundo o Po-
pai Brasil. “Termos o melhor
preço, ações no ponto-de-ven-
da, como degustação; e o pro-
duto correto na hora certa em
que o consumidor procura é fa-
tor-chave para fidelizá-lo e as-
sim ele fará o boca-a-boca, que
trará mais clientes às nossas
lojas”, explicou o Diretor de
Marketing do Wal-Mart no
Brasil, Denílson Claro. Ele dis-
se, ainda, que o enfoque do ca-
nal será o diferencial de preço.

Wal-Mart quer
trazer sua tevê
para o Brasil

são paulo

A Editora Abril está projetando
um novo modelo de anúncio para
seus canaisde tevê,que permitirá
aos anunciantes montar suas
propagandas e programar a exi-
bição através da Internet.

Aempresa pretendeatrairpara
o mercado de anunciantes pe-
quenos empresários que hoje
não investem em propaganda na
televisão.

O novo formato promete ser
muito mais acessível, já que eli-
minará a necessidade de contra-
tação deagências depublicidade.
A Abril já está trabalhando no de-
senvolvimento da nova ferra-
menta que deve ir ao ar até julho
deste ano. O sistema trará mode-
los prontos para auxiliar os em-
presários no processo de criação
da propaganda, que depois será
enviada para a televisão.

Repercussão
Para o diretor de mídia da Euge-
nio Publicidade, Cláudio Barres, a
idéia é muito interessante, para os
clientes pequenos, que não pos-
suem a possibilidade de inserir
umapropaganda naTV.“Acredito
que essa medida traz a democra-
tização da publicidade”, concluiu
Barres.

Deacordocom odiretordemí-
dia da Lew'Lara, Otávio Martins, a
nova atuação é uma boa idéia,
mas ele teme pela qualidade dos
produtos ou serviços que serão
apresentados. “Não há como fa-
zer uma triagem do que será
anunciado”, afirmou Martins.

“Esse tipo de anúncio será
mais usado por pizzarias, farmá-
cias e pequenos empresários, que
não possuem muita verba para
contratar uma agência de publi-
cidade ou uma produtora. O cus-
to de produção fica baixíssimo,
ainda mais se for para veicular
apenas na cidadeonde está insta-
ladoo comércio”,explicou odire-
tor do grupo de TV da Abril, André
Mantovani.

Os preços das veiculações no
canal ainda estão sendo defini-
dos e dependem do tamanho da
cobertura. “Hoje, eu já tenho cer-
teza que a TVA passará a minha
programação. Também temos
umachancemuito fortedeestar-
mos naDTHi [empresade tevêda
Telefônica], naNet, naSky, dentre
outras.

Nossa proposta é ampliar o
mercado e dar a possibilidade a
quem não consegue anunciar,
colocando asua empresana tele-
visão”, revelou Mantovani.

Novos canais
A Editora Abril lançará cinco ca-
nais segmentados para televisão
paga. Serão dois este ano — no se-
gundo semestre —, dois para o
próximo ano e um para 2009. O
primeiro estreará em julho e terá
o nome de Fiz. O canal contará
com uma programação criada
pela própriaaudiência, passando
pelocrivo daprodução queesco-
lherá os melhoresvídeos para co-
locar no ar.

De acordo com Mantovani, a
emissora não investirá quantias
exorbitantes nos canais, mas
tambémnão querrevelar omon-
tante. “Estamos montando pro-
jetos de canais que se sustentam
no curto prazo com um volume
pequeno de assinantes. O custo
deprodução doFiz, porexemplo,
é baixíssimo, porque o grosso do
conteúdo vem de terceiros. Nós
só temos de embalar isso e dar
uma cara para o canal, mas o que
as pessoas vão assistir serão pro-
gramas produzidos porelas mes-
mas”, destacou ele.

Já o Ideal, que deve estrear em
outubro, irá enfocar o universo
corporativo. “Nesse caso, as re-
gras serão mais tradicionais em
termos de produção de conteú-
do.Maso canaltambémprocura-
rá se auto-sustentar.Ao longo dos
anos nós construímos uma ex -
pertise de produção de conteúdo
audiovisual na MTV, que conse-
guimos transportar paraestes ca-
nais”, disse Mantovani.

Atualmente, a MTVé uma em-
presaextremamente rentávelpa-
ra padrões internacionais. “Isso
ocorre porque sabemos alavan-
car o custo da produção. Hoje,
nós pegamos programa com cus-
to baixo e geramos um número de
audiência muito signifi-
cativo e um faturamento
mais significativo ainda.
Esse é um dos nossos
grandes trunfos para o
nosso sucesso”, explicou
Mantovani.

O grupo de mídia
sul-africano Naspers,
que comprou 30% do
capital da Editora Abril em 2006,
deve ajudar a gerar idéias para os
próximos canais que a Abril pre-
tende lançar. “Pretendo ir para a
Áfricado Sulem breve,pois ogru-
po demídia Naspersproduz mais
de 15 canais nesse modelo por as-
sinatura.Eu voupara lá,para vero
que consigo aprender com eles”,
disse Mantovani.

Modelo Google
A iniciativa de marketing da Edi-
tora Abril segue na mesma linha
de iniciativasdo Google,empresa
quetemosistema debuscanaIn-
ternet mais usado no mundo.

A empresa norte-americana
têm tentado transportar seu ne-
gócio de links patrocinados (pe-
quenos anúncios de texto criado
pelos anunciantes e exibidos em
páginas da Internet) para novas
mídias, como televisão e rádio.

No início de abril, o Google fe-
chou um acordo com a operado-
ra norte-americana de TV via sa-
télite EchoStarCommunications.
A parceria tem como objetivo
mudar a maneiracomo a publici-
dade em tevê é feita.

Como acordo,oGoo-
gleespera queaspeque-
nas empresas tenham
condições de comprar
espaços publicitários
emtevês mesmoquete-
nham verbas bastante
baixas. A EchoStar é de-
tentora de cerca de 125
canais com alcance na-

cional nos Estados Unidos.
O sistema decompra de anún-

cios de TV do Google ainda apro-
veita-se dos equipamentos que
os aproximadamente 13,1 mi-
lhões declientes daEchoStar têm
instalados em suas residências,
que permitem tráfego de dados
em duas direções e podem regis-
trar quaisprogramas estãosendo
assistidos.

Com o sistema do Google, os
anunciantes podem localizar es-
paços disponíveis na grade de
programação e transmitir seus ví-
deos publicitários apúblicos seg-
mentados.

ivo madoglio

André Mantovani
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dm9ddb faz campanha
para nova linha da Amanco

são paulo // Estréia no próximo domingo a nova campa-
nha criada pela DM9DDB para lançar a linha Amanco
SilentiumR PVC. De acordo com Francisco Rosa, diretor
de Mídia da DM9, a estratégia da empresa é concentrar
esforços nos espaços relacionados ao futebol. O filme de
trinta segundos estreará durante jogos na Rede Globo.

panoramabrasil

CO N S U M O

Viver Arte promove viagem
para ver os bastidores do luxo

são paulo // O Programa Viver Arte realizará uma viagem
do dia 16 a 25 de abril para conhecer os bastidores do
luxo em Paris e Milão. “As pessoas se mostraram muito
interessadas”, diz Kika Gancia Rivettti, consultora de luxo.
O dinheiro será revertido para o Instituto Arte na Escola.

vanessa musa
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ENGENHARIA

Autodesk lança a linha 2008

de seu software para projetos
são paulo

Há 25 anos no mercado de CAD
(Desenho Auxiliado por Compu-
tador, na sigla em português), a
Autodesk, cujo carro chefe é o
softwareAutoCAD, lançou ontem
sua nova linha de programas es-
pecializados em projetos de en-
genharia, arquitetura, projetos
industriais e mapeamento.

De acordo com Acir Marteleto,
diretor da Autodesk Brasil, a em-
presa é líder mundial no setor,
tendo crescido 15% entre 2005 e
2006, além de contar com oito mi-
lhões de usuários licenciados e
com faturamento, no ano passa-
do, de US$ 1,8 bilhão. Só nos mer-

cados emergentes (China, Índia,
Rússia e América Latina) seu cres-
cimento foi de 39%.

A atuação da Autodesk não se
restringe ao setor de engenharia.
A empresatem 12% deseu fatura-
mento no ramo do entreteni-
mento,sendoque, dosúltimos11
ganhadores do Oscar de efeitos
especiais, todos utilizavam
softwaresdessa marca.

O pacote completoda linha In-
ventor custa US$ 6.125. Já o Auto-
CAD 2008 custa US$ 3.800. Os al-
tos preços tornam o AutoCAD o
segundo software mais “piratea-
do” do mercado, perdendo ape-
nas para o Windows. No entanto,

aAutodesk tempromovidoações
para diminuir a pirataria: oferece
descontos e parcelamentos em
pacotes para pequenas empresas
e dá licenças gratuitas a estudan-
tes universitários. Segundo Mar-
teleto, oinvestimento valea pena,
pois “o AutoCAD ‘se paga’ em
quatro meses”.

Experimente antes
O novolema daempresa é“expe-
rimente antes de tornar realida-
de” e remete diretamente às no-
vas ferramentas, que se baseiam
em desenhos tridimensionais, os
quais possibilitam testes opera-
cionais de peças, análises de es-

forços, desgaste, impacto am-
biental e melhor contabilização
de materiais.

Questionado se a nova tecno-
logia seria capaz de impedir um
acidente como o ocorrido na obra
da Linha 4 do metrô de São Paulo,
Marteleto foi cauteloso na res-
posta: “Não é possível de se prever
uma tragédia, mas acredito que
um programa como o AutoCAD
Civil 3D proporcionaria uma si-
mulação bem próxima da reali-
dade noque serefere àresistência
do solo, o que, acredito eu, tenha
sido o problema naquela obra”.

Para ele, a “prototipagem digi-
tal” oferecida pela linha Inventor,
destinada a desenhos de peças,
reduz em, pelo menos, 58 dias o
tempo de lançamento de um pro-
duto no mercado e em 48% a fa-
bricação de protótipos.

james cimino
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