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A edição 2008 da Super 
Casas Bahia começa em 21 
de novembro, no Pavilhão de 
Exposições do Anhembi, em 
São Paulo, com as  tradicionais 
atrações da Disney. Já no Rio 
de Janeiro o início será em 5 
de dezembro, no Riocentro. 
As campanhas para ambas as 
versões foram criadas pela 
Y&R, com produção da Bossa 
Nova Films, e terão 13 filmes 
institucionais e 5 de venda de 
produtos cada uma. No Rio de 
Janeiro, os filmes serão apre-
sentados pelo cantor Evandro 
Mesquita. Em São Paulo, eles 
unem imagens de animação 
e cenas reais. Cerca de 110 
profissionais estão envolvidos 
desde outubro na criação e 
produção das peças.

Já as 800 vagas para o ca-
samento coletivo realizado 
no evento foram esgotadas 
em apenas duas semanas. As 
cerimônias serão realizadas 
em quatro segundas-feiras de 
dezembro, na Praça Central 
da superloja. Os noivos terão 

Varejo

Super Casas Bahia começa no RJ e SP 

O governo federal vai lançar 
em março um kit de divulgação 
do Brasil no exterior. As três 
agências de publicidade que 
atendem o governo — Propeg, 
Matisse e 141 Brasil — já parti-
cipam da concorrência interna 
para saber quem confeccio-
nará o material. Os fôlderes, 
apresentações de governo e 
outros materiais passarão a 
ter a marca do Brasil, que será 
desenvolvida por uma dessas 
agências. O valor que será in-
vestido ainda não está fechado, 
mas o presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva mais uma vez 
será o personagem principal da 
apresentação da ação durante 
seminário que acontecerá em 
março, em Nova York.

As informações são do secre-
tário executivo da Secretaria de 
Comunicação Social (Secom) 
da Presidência da República, 
Ottoni Fernandes Júnior, que 
destacou que a campanha se-
guirá um alto padrão técnico e 
de design para atingir o público-
alvo no exterior. “No primeiro 

semestre de 2009 vamos fazer 
uma pesquisa para saber qual 
a percepção dos investidores 
sobre o País”, informou.

A concorrência para con-
tratação de empresa de comu-
nicação digital, que está em 
andamento — propostas das 
empresas serão entregues dia 
21 de novembro —, também é 
parte dessa programação. Para 
Ottoni, a partir da conclusão 
desse processo o portal bra-
sileiro voltado para o exterior 
começará a ser construído. 

“Neste momento de crise 
econômica mundial, é impor-
tante o Brasil ter uma estratégia 
de comunicação para se manter 
forte lá fora”, declarou.

Ottoni informou também 
que a Secom vai acatar as duas 
sugestões feitas pelo TCU, que 
colocam como importante a 
secretaria passar a auxiliar 
empresas estatais e outros 
órgãos do governo federal nas 
licitações de empresas de rela-
ções públicas. 

Alexandra Bicca, de Brasília

Comunicação pública

Agências preparam divulgação 
da marca Brasil no exterior

Prevista para estrear em 
janeiro, a página reformu-
lada do portal Terra Brasil 
oferecerá aos anunciantes 
novos formatos de publici-
dade. Grande aposta para o 
próximo ano, as inserções 
em vídeos ganham destaque 
no novo projeto Átomo — do 
qual o novo layout faz parte. 
“Nossa idéia é disponibilizar 
formatos inovadores com 
foco em multimídia, o que 
permite mais interatividade 
com os consumidores, melho-
res experiências e, por conse-
qüência, melhores resultados 
para os anunciantes”, diz 
Maurício Palermo, diretor de 
publicidade do Terra. 

Segundo Palermo, as in-
serções poderão ser feitas 
em qualquer vídeo que faça 
parte do conteúdo do Terra 
(não apenas na Terra TV) 
e os anunciantes também 
poderão patrocinar canais 
específicos, como os de no-
tícias e esportes. No Terra 
Shopping — canal de e-com-

merce —, as marcas poderão 
postar vídeos com ofertas e 
demonstração de produtos, 
além de vinhetas de abertura 
e banner expansivo ao lado 
da tela de exibição. O portal 
apresentou ainda ao merca-
do possibilidades de fazer 
publicidade em plataformas 
como iPhone e smartphones, 
replicando, inclusive, o for-
mato vídeo para essas telas. 
“Já estamos em contato com 
o mercado, e alguns contra-
tos para os novos formatos 
estão praticamente fechados 
com empresas varejistas e 
financeiras”, antecipa o di-
retor. “Procuramos sempre 
acompanhar as transforma-
ções das mídias digitais para 
oferecer produtos atuais e 
compatíveis com a deman-
da dos consumidores. Para 
oferecer essas novidades, 
estamos em processo de 
pesquisa e atualização de 
infra-estrutura há cerca de 
um ano”, conta. 

Mariana Ditolvo

Digital

Terra anuncia seus novos 
formatos de publicidade em vídeo

Após pedir desfiliação do Instituto 
Verificador de Circulação (IVC) no início 
de setembro, os dois jornais da Compa-
nhia Brasileira de Multimídia (CBM), 
Gazeta Mercantil e Jornal do Brasil, 
anunciam que estão contratando a BDO 
Trevisan para auditar sua circulação.

Em comunicado publicado na sema-
na passada, a CBM destaca que, além 
da versão impressa dos dois veículos, 
“num segundo momento também serão 
definidos critérios para mensuração de 
sua presença multimídia, com ênfase 
na internet”.

Na época da desfiliação, a empresa 
alegou que um dos motivos da decisão 
foi a necessidade de diferenciar circu-
lação de audiência. O diretor geral da 
Brasillog (que distribui os dois jornais), 
André Luís Tanure, argumentou que o 
IVC não atendia às necessidades dos 
dois títulos, na medida em que acabava 
comparando publicações “segmentadas” 
como o JB e a Gazeta com jornais de 
caráter mais generalista.

Na ocasião, o IVC preferiu não co-
mentar o assunto, limitando-se a infor-
mar que a circulação média por semana 
do Jornal do Brasil era de 100 mil, 30 mil 
a mais que a da Gazeta Mercantil.

Circulação

Trevisan auditará JB  
e Gazeta Mercantil

• Informação publicada na coluna 
Em Pauta da edição no 1.334, 
inclui erroneamente o nome de 
André Felipe entre os sócios da 
Ag_407. Em novembro de 2007 
ele se desligou da agência, da qual 
era também diretor de criação, e, 
meses depois, assumiu a diretoria 
de marketing e comunicação da 
Trip Editora.
• Diferentemente do grafado na 
coluna Gente da edição no 1.334, 
o nome do sócio-proprietário 
da Hanzo não é Frederico, e sim 
Federico Pisani Massamormile. 

CorreçãoMascote da marca caracterizada para o Natal e novo canal no site da loja: festa no 56o aniversário

direito a 20 convidados, cham-
panhe, bombons e foto oficial. 
Eles terão todas as despesas 
pagas pela empresa.

Na semana passada, as Casas 
Bahia — maior rede varejista do 
País, com 56 mil colaboradores 
e mais de 550 lojas em dez Es-
tados e no Distrito Federal — 
completaram o 56o aniversário. 
Para celebrar, a Y&R criou um 
game interativo que premiará 
com notebooks os três inter-
nautas criadores das festas mais 
acessadas na web. No game, é 

possível criar vídeos de até 20 
segundos, escolher cenários e 
elaborar personagens em 3D. Ao 
finalizar a criação, o internauta 
recebe e-mail com link da festa, 
hospedada na galeria do site da 
companhia, para enviar aos ami-
gos. A promoção será divulgada 
em portais (MSN, Terra, iG e 
YouTube), além de um link pa-
trocinado no Google e peça em 
mídia impressa (jornal). 

O site do game pode ser 
acessado até 7 de dezembro. 
E o resultado sai em 15 de 

dezembro. São dez cenários 
à disposição dos internau-
tas (disco, apê, rave, baile, rua, 
praia, quintal, infantil, rodeio 
e lua), mais de 80 objetos de 
decoração, 11 trilhas musicais 
(disco, axé, country, dance, 
forró, pagode, rock, romântico, 
hip hop, funk, reggae), dez per-
sonagens (cowboy, emo, gala, 
rapper, hippie, nerd, pagodeiro, 
praieira, roqueiro e vovozinha), 
30 figurinos e mais de 40 passos 
de dança.

Também na semana pas-

sada, a rede inaugurou fi-
lial em Paraisópolis, em São 
Paulo. É a primeira loja da 
rede instalada em uma fave-
la. Lá vivem 80 mil pessoas. 
A nova loja tem 2,2 mil metros 
quadrados, estacionamento pró-
prio e ar-condicionado. Há ain-
da posto de serviços Bradesco 
Express. Dos 50 colaboradores, 
27 foram recrutados na própria 
comunidade. As Casas Bahia 
chegaram a receber 1,6 mil 
currículos de moradores locais. 
Em Paraisópolis, cerca de 31% 
dos moradores são jovens. 

Sandra Silva

MM 1335 pg14   14 14/11/2008   18:53:16

Text Box
Anúncio

Text Box
SILVA, Sandra. Super Casas Bahia começa no RJ e SP. Meio & Mensagem, São Paulo, a. 30, n. 1335, p. 14, 17 nov. 2008.




