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Comunicação pública

Ministério dos Transportes  
realiza concorrência

O Ministério dos Transportes pu-
blicou na quarta-feira, 24, um edital 
para a contratação de uma agência 
de publicidade. O contrato para o 
período de um ano, com previsão 
de renovação por até 60 meses, 
será no valor de R$ 14 milhões. As 
propostas das empresas interes-
sadas deverão ser entregues em 12 
de novembro a partir das 9h30 no 
Ministério, em Brasília. 

A agência vencedora da concor-
rência será responsável pela presta-
ção de serviços de publicidade, 
compreendendo estudo, concepção, 
criação, execução interna, supervisão 
da execução externa e distribuição 

de campanhas, peças e materiais 
publicitários; pesquisas de pré-teste 
e pós-teste vinculadas à concepção e 
criação de campanhas, peças e mate-
riais publicitários; elaboração de mar-
cas, de expressões de propaganda, 
de logotipos e de outros elementos 
de comunicação visual. 

O texto do edital — que pode 
ser consultado no portal de compras 
do governo (www.comprasnet.gov.
br) — especifica que a criação e as 
ações de publicidade não poderão ser 
objeto de subcontratação. 

Após a habilitação das empresas, 
a comissão especial de licitação anal-
isará as propostas técnicas e, a partir 

daí, divulgará a classificação das 
agências que seguirão para a etapa 
final. Pela estimativa dos prazos, o 
Ministério dos Transportes deverá 
concluir todo o processo até o início 
de janeiro de 2009.

Pedidos de esclarecimentos serão 
prestados pela Comissão Especial de 
Licitação. Eles poderão ser feitos por 
escrito e enviados para o endereço 
Esplanada dos Ministérios, Bloco R, 
sobreloja, sala 108. Também poderão 
ser enviados via site do Ministério dos 
Transportes (www.transportes.gov.
br) ou por fax. As solicitações serão 
recebidas até 4 de novembro.

Alexandra Bicca

Secom aumenta em 
25% valor de contratos 
com agências

A Secretaria de Comunicação Social (Secom) 
da Presidência da República aumentou em 25% 
o valor dos contratos com as três agências que 
atendem o Palácio do Planalto. Realizada em 
2007, a licitação previa o valor de R$ 150 mil-
hões anuais divididos entre as três prestadoras. 
Com essa alteração, a remuneração das agên-
cias passará a ser de R$ 187,5 milhões ao ano.

Em setembro, o governo enviou ao Con-
gresso Nacional a sua proposta de orçamento 
para a publicidade. Ao contrário do que reco-
mendava o parlamento, os investimentos nesta 
área saltaram dos atuais R$ 139,2 milhões para 
R$ 184 milhões. A idéia da Secom com essa 
elevação de 32,2% no orçamento é dar ainda 
mais visibilidade às ações do governo federal. 

Campanha

Shell se prepara  
para o GP Brasil

A mais de um mês da reali-
zação do GP Brasil de F1, as em-
presas patrocinadoras da prova e 
das equipes já usam o forte apelo 
publicitário dos bólidos e pilotos. 
Na quinta-feira, 25, a Shell apre-
sentou o novo comercial da gaso-
lina aditivada V-Power, que traz 
Felipe Massa como protagonista. 
O filme de 30 segundos foi ao ar 
no mesmo dia e será veiculado na 
TV aberta e paga. Produzida pela 
JWT, a ação, que inclui anúncios 

em revistas, material de PDV e 
spot de rádio, celebra a chegada 
aos postos de uma fórmula com 
redutor de atritos da V-Power, 
tecnologia desenvolvida em 
conjunto com a Ferrari. Uma 
versão premium da V-Power, a 
V-Power Racing, também estará 
disponível nos Estados de São 
Paulo e Rio de Janeiro. 

“A estratégia de usar o Felipe 
Massa como garoto-propaganda 
aproxima a marca e o produto do 
consumidor. O piloto tangibiliza 
essa parceria entre Shell e Fer-
rari”, afirmou Ingrid Bückmann, 
gerente de marca e comunicação 
da Shell Brasil. Para Ingrid, o 
fato de Massa ter chances de 
conquistar o título da F1 nesta 
temporada deve aumentar o re-
torno da ação. A campanha fica 
no ar até o final de semana do 

GP do Brasil, que 
acontece em 2 de 
novembro. 

A partir de 
10 de novem-
bro, a iniciativa 
dará lugar a uma 
campanha pro-
mocional em pos-
tos de gasolina, 
que colocará à 
disposição dos 
consumidores 

seis diferentes chaveiros com 
réplicas de carros Ferrari. Ao 
todo, os investimentos em ações 
relacionadas ao GP são de R$ 
28,5 milhões, um aumento de 
20% em relação a 2007. A Shell 
anunciou ainda que a parceria 
com a Ferrari foi renovada re-
centemente por mais dez anos.

Jonas Furtado 

Mídia

Piauí busca novo posicionamento

A revista Piauí chega ao 
segundo aniversário com 
uma série de mudanças. 
Além da contratação de 
Raphael Jessouroun, que 
assumiu recentemente a 
área comercial, a fase agora 
envolve uma nova assina-
tura, uma edição comemo-
rativa de aniversário e um 
suplemento direcionado ao 
mercado publicitário.

Outra novidade é a cria-
ção de um conselho consul-
tivo, organizado no início de 
setembro. Ele é formado por 
personalidades do cenário 
financeiro e cultural, como 
o poeta e ensaísta Antonio 
Cícero, o editor e escritor 
Luiz Schwarcz e o economista 
Armínio Fraga, entre outros. O 
conselho se reúne mensalmente 
com a finalidade de contribuir 
para a evolução da Piauí, tanto 
no campo intelectual quanto no 
comercial.

“Esse é um momento de 
consolidação dos negócios”, 
declara Marcelo de Paulos, 
consultor de marketing da Piauí 
e também participante do con-
selho. Segundo ele, a meta foi 
redefinir o pensamento estra-
tégico da revista e rever a abor-
dagem do mercado publicitário 
e dos leitores em relação à pu-
blicação. Isso tudo para resolver 

o que chamam de “barreira de 
compreensão”, atestada em 
pesquisa qualitativa realizada 
com o Ibope Inteligência. Resu-
mindo, o mercado publicitário e 
os leitores ainda não conseguem 
entender totalmente os propósi-
tos da Piauí.

Para expandir a base de 
colaboradores e anunciantes, 
pela primeira vez a publicação 
realiza uma ação de marketing 
publicitário, com o lançamento 
de um suplemento para o mer-
cado que traz informações 
técnicas falando, por exemplo, 
sobre quem lê a revista e até 
sobre a razão do papel-pólen 

em que ela é impressa. 
“Sentimos que uma série 
de anunciantes não enten-
deram a Piauí. Ela é uma 
revista para quem gosta de 
ler, uma publicação para ser 
lida durante um mês inteiro, 
o que não é comum nos dias 
de hoje e às vezes dificulta a 
compreensão pelo mercado 
publicitário”, explica Ra-
phael Jessouroun. A cartilha 
será enviada junto com a 
edição de aniversário para 
um mailing selecionado.

A edição especial chega 
às bancas em outubro com 
108 páginas, sendo 64 de 
conteúdo e 44 de publici-
dade — recorde editorial e 

comercial — e marca a estréia da 
nova estratégia de comunicação, 
com o slogan “Impensável”, que 
entra no lugar de “Pra quem tem 
um parafuso a mais”. 

“Ficou claro na pesquisa que 
os leitores admiram a Piauí por 
ela fazer as coisas sem uma fór-
mula, e foi a partir daí que pensa-
mos nessa nova assinatura”, diz o 
consultor. “As próprias matérias 
não seguem uma linha editorial, 
o que é impensável dentro da 
imprensa”, emenda Paulos, que 
trabalhou na reformulação ao 
lado de Ênio Vergeiro, então di-
retor responsável pelo título.

Maria Beatriz Gonçalves

Anúncio com Felipe Massa aborda gasolina aditivada 
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de consolidação de negócios
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