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VendasdaMercedes
atingemrecorde
AMercedes-Benz atingiu o
número inédito de 1.651 ôni-
bus vendidos emmarço.Onú-
mero representa umaexpan-
sãode60%emrelação ao
mesmomês doanopassado e
de75%emrelação a fevereiro.
Amarca bateu seupróprio re-
corde, de agosto de 1995,
quando foramvendidas 1.635
unidades.Odesempenho, se-
gundoamontadora, garante à
marcaumaparticipação de
mercadode60%.

ÔNIBUS

Google venderá
anúnciosemrádio
OGoogle assinouumacordo
para a venda deanúncios com
agigantede rádio americano
ClearChannel. O acordo prevê
a vendade umaparte garanti-
dade anúncios de 30segun-
dos emmais de675 estações
AMeFMdaClear Channel. O
Google, que já controla 30%
dapublicidadena internet, es-
tá lançando novos formatos
publicitáriospara televisão,
celular, vídeo, jornais e rádio.

INTERNET

Ultraparcompra
empresanoMéxico

MorganStanley leva
14,29%daAbyara

AUltrapar informou àComis-
sãodeValoresMobiliários que
sua controladaCanamex, pro-
dutoramexicanade especiali-
dadesquímicas, comprou os
ativosde sulfatados e sulfona-
dos damexicanaUnionQuími-
caporUS$4milhões.A transa-
çãoenvolve umaplanta com
capacidadedeprodução de
8,6mil toneladas/anode insu-
mos.Onegócio não envolve
dívidasdaUnionQuímica.

OMorganStanley comprou
14,29%docapital daAbyara
porR$ 149,7milhões.Apartici-
paçãodobanco na companhia,
queatua em incorporação e
consultoria imobiliária, pode
chegar a 20%até o fimdoano.
Segundoodiretor deOpera-
çõesedeRelaçõescomInvesti-
doresdaAbyara,Marcelo Fa-
ria de Lima, o fundovai contri-
buir parao crescimento da
companhiano longoprazo.O
valor daação saiu aR$20,60.

INDÚSTRIAQUÍMICA

IMÓVEIS

PãodeAçúcarvende
9,7%maisemmarço
OPãodeAçúcar registroucres-
cimentode9,7%emsuas ven-
das líquidas demarço emrela-
çãoaomesmomêsde2006,
chegandoaR$ 1,225bilhão.
As vendas brutas cresceram
8,9%, totalizandoR$ 1,447
bilhão.No conceitomesmas
lojas, o crescimento foi de
7,6%nas vendasbrutas e de
8,4%nas líquidas. Aempresa
informouque todas as bandei-
ras apresentaramumcresci-
mento forte nomês.

VAREJO

PedidosdaEmbraer
chegamaUS$15bi
AEmbraer fechouoprimeiro
trimestre de2007comuma
carteira depedidos deUS$ 15
bilhões, omaior valor da histó-
ria. Emdezembrode 2006, a
carteira eradeR$ 14,8bilhões.
Dos25 jatos entregues, 20
eramcomerciais e cincoexecu-
tivos (Legacy600). Emnota, a
companhia reiterou ainda a
projeçãodeentregar entre 165
a 170aeronaves em2007, sen-
do40%desse total naprimei-
rametade doano.

EmTempo

TheUnclespode sairdo comercial paraospalcos
●●●O grupo The Uncles, formado
especialmente para o filme de
lançamento do Nissan Sentra,
pode se transformar em banda
comercial. Os quatro integran-
tes, todos músicos, atuam em
diferentes áreas, mas estão entu-
siasmados com a repercussão da
campanha. Eles recebem convi-
tes para vários shows, por en-
quanto em lojas de veículos. O
link do site da Nissan com o filme
dos tios recebeu 109,7 mil visitas
até ontem à tarde. Amédia de
visitas à página era de 44mil an-

tes da campanha. No site de ví-
deos You Tube foram 93.275 vi-
sualizações até quinta-feira, a
última contagem.
Os cinqüentões Ruriá Duprat,

tecladista e dono de uma produto-
ra, Alaor Neves, baterista e dono
de uma escola, Beto Vilhena, bai-
xista e professor dematemática,
e Paulo Carvalho, vocalista e inte-
grante da banda Velhas Virgens,
foram selecionados em um teste
para compor o The Uncles.

“Escolhemos os integrantes
pela fisionomia, pelo visual, por

exemplo um careca, outro mais
cabeludo, e a química entre eles
foi muito boa”, diz o vice-presi-
dente da agência TBWA\, Cibar
Ruiz. “Agora estudam se vão for-
mar uma banda oficial, mas a de-
cisão será deles.”
O jingle Será que é pramim foi

feito pela TBWA\,mas os Uncles
já criaram trêsmúsicas indepen-
dentes da campanha do Sentra.
Os títulos são S.O.S,Diga-me
queme amas eGarota mulher,
disponíveis no site da Nissan e
no You Tube. ● C.S.

AVIAÇÃO

Cleide Silva
Marili Ribeiro

A disputa pelo mercado de se-
dãs médios, automóveis que
custam acima de R$ 50 mil e
cujas vendas aumentaram 43%
noanopassado, está obrigando
as empresas a inovarem nas
campanhaspublicitárias.ANis-
san criou uma banda de rock
com ‘tiozões’ para divulgar o
Sentra, lançado em março, pa-
ra romper a imagem séria des-
ses veículos.
A General Motors colocou

noarno fimde semana informe
publicitário similar a um recall
avisando que os consumidores
não ficaram satisfeitos com os
comerciaisdoVectra,ediziaes-
tar trabalhando em campanha
à altura domodelo. Trata-se de
uma parte de uma campanha
queseráumaespéciedeminino-
vela, feita em várias etapas.
Sentra e Vectra disputam

segmento em que estão mode-
los como Toyota Corolla, Hon-
da Civic e RenaultMégane, en-
tre outros. No ano passado, fo-
ram vendidos 138,8 mil sedãs
médios, ante 97 mil em 2005.
No primeiro trimestre, as ven-
das somam 34,5 mil unidades,
30%amais quenoanopassado.
Essesmodelos representam

apenas 8,5% das vendas totais
deveículosnoPaís,massãocon-
sideradosdealtarentabilidade,
por causa damargemmaior de
lucroemrelaçãoaospopulares.
Por ter como alvo um públi-

co melhor estabelecido, na fai-
xados35aos55anos,osegmen-
to de sedãs é caracterizado por
“campanhas sérias, conserva-
doras, sem emoção e muito ra-
cionais”, diz Nélio Bilate, dire-
tor de vendas e marketing da
Nissan.Asobservações,dizele,
foram feitas por 100 clientes
consultados emuma pesquisa.
“Elesqueriammais ousadia,

alegria, liberdadeesaudosismo
positivo”, informa Bilate. Nu-
maaçãoacompanhadaporesse
grupo de consumidores, nas-
ceua idéiade criar abandaThe
Uncles (Os Tios), um grupo de
cinquentões que se impressio-
na com o Sentra nas ruas. Eles
cantam o jingle cuja letra diz:
“Será que é pra mim, algo tão
moderno assim? Não tem cara

detiozão,masaceleroumeuco-
ração.” Bilate diz que os inte-
grantesdogrupo“nãosãoboni-
tinhos”, são pessoas normais.
“O filmenão temmulheres gos-
tosonas, carros voando, deser-
to e chuvas, mas um cenário
real, nas ruas da cidade.”
Oexecutivonãorevelouovo-

lume de vendas do Sentra, im-
portado do México e vendido a

R$ 58,5 mil desde 23 de março.
Mas,segundoele,emtrêssema-
nas a participação da marca
nas vendas totais de automó-
veis e comerciais leves dobrou
de 0,3% para 0,6%. O objetivo é
vender 700 unidades aomês.
O Vectra, que custa a partir

de R$ 55 mil, vendeu 5.837 uni-
dadesesteano,eficouemtercei-
ro lugar na categoria, atrás do

Corolla(7.903unidades)edoCi-
vic (7.375).
A estratégia de comunica-

ção escolhida pela agência Mc-
Cann-Ericksoncausouoimpac-
topretendido.Houveestranha-
mentosobreopropósitodaspe-
ças publicitárias doVectra. Fa-
to que ficou registrado em
e-mails divulgados, por exem-
plo, no site domeio publicitário

Blue Bus. A equipe da agên-
cia envolvida no processo
pretendia criar impacto, ou,
como preferem os profissio-
nais do setor, uma “ação de
buzzmarketing”.
Desenvolvida em quatro

fases, a primeira estreou na
semana passada, commicro
anúncios de 10 segundos pa-
raavisarsobreo lançamento
de uma versão do Vectra,
mais barata. Uma semana
depois, em vez de mostrar o
carro, amontadoradivulgou
o comunicado afirmando
que a ausência do comercial
era conseqüência da falta de
aprovação dos “criteriosos”
consumidores do Vectra,
que não ficaram satisfeitos
como que foi produzido.
Hoje, a agência divulga a

próxima etapa da campa-
nha, que terá três comer-
ciais enfatizando aexigência
de aprovação. Só no dia 4 de
maio, o comercial será mos-
trado. Durante a espera, os
clientes serão convidados a
participar da montagem do
filme via internet. ●

Locais como bares e academias
serãomonitorados nos EUAPrêmio valoriza o jornal como espaço publicitário

CRESCIMENTO–Apóso iníciodacampanha, asvendas totais daNissanpassaramde0,3%para0,6%domercado, segundoaempresa

Montadorasapelama‘tiozão’
esuspenseparavendersedãs

AudiênciadaTVserá
medidaforadecasa

MÍDIA

CampanhadaGM
ganhaoPrêmioANJ

Campanhas de Nissan e GM inovam na disputa por ummercado que cresceu 43% em 2006

TROFÉU–Zung (esq.) eRodrigues, osvencedoresdesteano

PUBLICIDADE

MARKETING

ALEX SILVA/AE

Há seis anos a Associação Na-
cionaldeJornais (ANJ)promo-
ve a entrega do Prêmio ANJ de
Criação Publicitária. O princi-
pal objetivo temsidoavaloriza-
ção dos jornais para a veicula-
ção de publicidade. A inovação
na ocupação do espaço impres-
so, associada ao aproveitamen-
tomáximodessecanaldecomu-
nicação, foi levada em conside-
raçãopelos jurados que, nos úl-
timosmeses,avaliarammaisde
milanúnciospublicadosduran-
te todo o ano de 2006.
Ovencedorfoioanúncio“No-
voVectra compagamento par-
celado. Agora ficou mais fácil
ter um”, da General Motors. O
anúncio foicriadopelospublici-
tários Hugo Rodrigues e Kevin
Zung, tendocomomídiasSilvia
Tajiki e Adriana Rodrigues, da
agência Salles Chemistri.
Concorreram anúncios vei-
culados nos jornais filiados à
ANJ, que representammais de
90%dacirculaçãodiárianoBra-
sil. Desde que foi criado, o Prê-
mioANJ já examinoumais de 6
mil anúncios, numa grande ra-
diografiadapublicidadenosjor-

nais brasileiros.
Os cinco finalistas recebem
prêmios em viagens e o vence-
dor também ganha a inscrição
noFestivaldeCannespagapela
ANJ. Este ano, como a campa-
nha vencedora já havia partici-
padodofestival,segundoodire-
tor-executivo da ANJ, Antonio
Atayde, ganhou a inscrição a
campanha “20 de julho: Home-
nagem da Pedigree ao Dia do
Amigo. Domelhor amigo de to-
dos”, criado por Cibar Ruiz,
CaioGrafietti e Fabio Pinheiro,
tendocomomídiasRobertoGe-

nistretti, Fernanda Berna e
GustavoMascito,daagência
TBWA\Brasil.
Hugo Rodrigues, vence-
dordesteano,sedisseumen-
tusiasta do jornal como mí-
diapublicitária: “Soufãmes-
mo. Mas acho que os jornais
devem estar de olhos bem
abertos para tornar fiéis
seus consumidores. É preci-
so inovar nos formatos, nas
mensagens e, para isso, con-
tamoscomumaatitudeaber-
ta dos próprios jornais e dos
jornalistas”. ● M.R.

DIVULGAÇÃO

NOVA YORK

Quemassistemais televisão – o
viajante a negócios ou o fã de
esportes? A Nielsen Company,
a empresa que há muito tempo
verifica a audiência da televi-
são, talvez sugiraumaresposta
a esta pergunta dentro em bre-
ve.Apartirdesetembro,aNiel-
sen irá divulgar nos Estados
Unidos os índices de audiência
dos telespectadores fora de
seus lares,em lugares comoba-
res,hotéis, academiasdeginás-
tica e escritório. Há décadas a
Nielsen vem aferindo a audiên-
ciadatelevisãocombasenoque
os telespectadores que cons-
tam no seu painel assistem em
casa. No momento em que es-
ses telespectadores viajavam
ou iam à academia, o que eles
assistiamnão era registrado.
Para alguns tipos de progra-
mas,osnovosíndicesdeaudiên-
cia podem trazer uma elevação
significativa. Por exemplo, fãs
dosesportesmuitasvezesassis-
tem jogos em bares ou restau-
rantes, e executivos empresa-
riaisfreqüentementevêemono-
ticiário em aeroportos, no seu
escritório ou emhotéis.
Há anos que redes de televi-
são como a ESPN, CBS e CNN
vêm reclamando que a audiên-
ciaforadosdomicíliosnãoéafe-

rida e que isso está lhes cus-
tando dinheiro, já que geral-
mente os anunciantes ba-
seiam seus pagamentos nos
números fornecidos pela
Nielsen.
As redes e os anunciantes
têm criticado a Nielsen por
demorar tanto a atualizar
suas tecnologias. Mas a em-
presa está tentando reagir.
Noanopassado,acomeçoua
acompanharaaudiênciados
programasperdidosegrava-
dos em DVD, e começará a
divulgarosíndicesdeaudiên-
cia de comerciais separada-
mentedos índicesdeaudiên-
cia dos programas.
Além disso, está traba-
lhandoparasubstituirosdiá-
rios, usados emmuitosmer-
cados locais para registrar a
audiência,pormedidoresau-
tomáticos,poisoqueoqueas
pessoas dizem que assistem
nemsempreéoquerealmen-
te assistem.
Além disso, a empresa
também anunciou ambicio-
sos planos para medir a au-
diência em todos dispositi-
vosnosquaisestaocorra, se-
ja em aparelhos de TV, com-
putadores, iPods, telefones
celulares e outros dispositi-
vosmóveis. ● THENEWYORKTI-
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