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Uma redução de cerca de 
30% na verba publicitária da 
Petrobras, que investe anual
mente R$ 280 milhões, já está 
causando turbulência nas três 
agências que atendem a estatal. 
A Quê fez demissões na semana 
passada, confirmando 11 cor
tes, enquanto a Heads avalia o 
impacto na redução de investi
mentos. A F/Nazca, que atende 
a parte internacional, apenas 
informou desconhecer a redução 
nos investimentos da Petrobras. 
Ela aguarda o comunicado do 

Agência

Petrobras reduz 30% 
da verba publicitária

cliente antes de qualquer medi
da. Luiz Antônio Vargas, diretor 
de comunicação institucional 
da Petrobras, porém, confirma 
os cortes. 

As cifras serão definidas 
na reunião do conselho de ad
ministração da estatal, no dia 
19, quando será estabelecido 
o orçamento da empresa para 
2009. “Os cortes em publicidade 
deverão estar em torno disso 
mesmo”, disse Vargas ao Meio 
& Mensagem.

O diretor da Petrobras afirma 

que a redução é uma conseqüên
cia direta da crise financeira 
dos EUA, que está afetando os 
negócios da empresa no cenário 
internacional. “O desdobramen
to lá bate aqui e nos obriga a 
uma contenção de custos e uma 
nova disciplina. Com exceção 
dos investimentos na operação, 
estamos suspendendo parte dos 
demais”, afirmou. Estão manti
dos apenas os compromissos de 
mídia já contratados. “É natural 
que o primeiro trimestre do ano 
seja mais devagar. Isso não é 

só com a Petrobras”, observou 
Vargas.

Cláudio Loureiro, presidente 
da Heads, empresa paranaense 
que abriu escritório no Rio de 
Janeiro no início deste ano após 
entrar para o time de agências da 
Petrobras, afirmou que os cortes 
são preocupantes e não descarta 
a hipótese de ter de reduzir par
te da equipe que atende a estatal 
tanto no Rio quanto na matriz, 
em Curitiba. A Heads cuida 
sozinha de toda a comunicação 
regional da estatal. “Ainda vamos 

avaliar o impacto e a necessidade 
de cortes”, disse Loureiro. Até o 
fechamento desta edição, a Quê 
— responsável por patrocínios e 
esportes a motor — não respon
deu às ligações de M&M.

Luiz Vargas não comenta os 
movimentos nas agências. Ele 
afirma que a gestão das parcei
ras é soberana e que “não cabe 
à Petrobras opinar desde que 
seja mantida a estrutura míni
ma para o atendimento exigida 
no edital de licitação”. A última 
campanha institucional, batizada 
de “Nova era”, foi lançada em 
agosto, com investimento de R$ 
35 milhões e participação das 
três agências. Foram sete filmes, 
com 18 versões regionais, além 
de farta mídia impressa enalte
cendo, dentre outros feitos, as 
novas descobertas de petróleo 
na camada de présal — em 
águas entre 5 mil e 7 mil metros 
de profundidade.

Robert Galbraith

A Moto Traxx da Amazô
nia, da China South Group 
(que possui as marcas Moto 
Jialing, Moto Jianshe, Moto 
Dayang e Moto Qingqi), de
flagra nesta semana sua pri
meira campanha publicitá
ria no Brasil. Assinada pela 
curitibana Heads, a ação 
tem como garotapropa
ganda a cantora Ivete San
galo, que assinou contrato 
de dois anos no valor de  
R$ 4 milhões — montante 
que faz parte da verba de 
marketing de R$ 40 milhões 
prevista pela companhia 
para o próximo biênio.

O pano de fundo da ação 
é o casamento entre uma 
das maiores fabricantes 
de motocicleta do mundo 
e uma das maiores estre
las da música brasileira. A 
primeira fase da campanha 
será veiculada em parte do 
Nordeste, CentroOeste e 
Sul e no interior de São Paulo. 
O plano de mídia inclui dois 
filmes de 30 segundos para 
TV aberta e fechada, anúncio 
para revistas, spot de 30 se
gundos para rádio, outdoors 
e peças promocionais.

No primeiro filme a ir ao 
ar Ivete apresenta as motos 
da empresa como sua nova 
paixão. Remetendo a um dos 
bordões dos seus shows, a 
cantora finaliza a produção 
com a frase “Tire o pé do 
chão, suba numa Traxx”. Já 

a assinatura da campanha 
é “É mais que moto. É uma 
Traxx”. “O filme é bonito e 
dinâmico e pretende mostrar 
que a empresa não está aqui 
no Brasil para brincar”, apon
ta o diretor comercial e de 

marketing Rogério Scialo.
O segundo comercial des

taca três benefícios ofereci
dos pela marca: seguro grátis 
de um ano inclusive contra 
colisões, assistência 24 horas 
por um ano e garantia total 
de dois anos. Paralelamente, 

a marca está divulgando nos 
pontosdevenda a parceria 
com a BV Financeira para 
financiamentos de até 48 
vezes sem entrada. “Esta
mos oferecendo condições 
inéditas no País, como o 
seguro que inclui colisão. 
Nosso objetivo é enfrentar 
essa queda do mercado em 
função da crise e recuperar 
a curva de crescimento”, diz 
Scialo. A empresa espera 
encerrar o ano com 35 mil 
unidades comercializadas.

A segunda fase da cam
panha, prevista para feve
reiro, terá foco no varejo e 
abrangerá o Rio de Janeiro. A 

terceira e última fase, progra
mada para o segundo semes
tre de 2009, quando a monta
dora pretende ter inaugurado 
revendas em todas as regiões 
do País, será nacional. 

Fernando Murad

Na semana passada chegou às 
livrarias — do mundo e do Brasil — a 
nova obra de J.K. Rowling, a autora 
da saga Harry Potter. Os Contos de 
Beedle, o Bardo (editora Rocco) en
volvem histórias de fadas e feiticeiros 
mencionados no último volume da 
série (Harry Potter 
e as Relíquias da 
Morte). Acreditase 
que o lançamen
to não provocará o 
mesmo estardalha
ço mercadológico 
das aventuras do 
jovem bruxo (fo
ram mais de 400 
milhões de exem
plares vendidos no 
planeta). Mesmo 
assim, houve inten
sa movimentação 
de fãs e livrarias 
em torno da obra, 
publicada em 23 
idiomas.

Por aqui, a Rocco lançou Os Con
tos com uma tiragem inicial de 250 
mil exemplares. A editora apostou em 
busdoor no Rio de Janeiro e em São 
Paulo, na atualização de seu site e em 
email marketing para uma base com 
mais de 60 mil fãs de Harry Potter no 
Brasil. Em diversas livrarias do País 
foram montados eventos com fãs, 
celebrando a chegada do último livro 
de Rowling. 

O lançamento pode ajudar nas 

vendas dos produtos licenciados de 
Harry Potter, uma das franquias mais 
bemsucedidas do cinema. Apesar de 
a estréia do sexto filme (O Enigma 
do Príncipe) ter sido adiada para ju
lho, produtos começam a surgir nas 
prateleiras. “Os processos de licen

ciamento são ini
ciados muito antes. 
Quando veio a no
tícia do adiamento, 
combinamos com 
algumas empresas 
adiar os lançamen
tos. Mas nem todos 
puderam esperar. 
Quem comercializa 
mochilas importa
das, por exemplo, 
tinha feito suas en
comendas”, conta 
Marcos Bandeira 
de Mello, diretor da 
Warner Consumer 
Products no Brasil.

Também deve 
chegar ao mercado material escolar. 
Com isso, em 2009 os produtos licen
ciados Harry Potter terão, na prática, 
duas “voltas às aulas”. A estimativa é 
que as vendas desses artigos tenham 
um aumento de 150% sobre o obtido 
em 2008, em que os fãs não tiveram 
estréia nos cinemas. Em comparação 
ao ano em que houve lançamento de 
filme da saga (2007), esperase um 
crescimento de 75%.  

Lena Castellón

Campanha

Traxx estréia na mídia 
com Ivete Sangalo

mercado

A febre está de volta?

A cantora brinca com o bordão de 
seus shows: “Tire o pé do chão”
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O novo livro da autora de Harry Potter 
foi lançado na semana passada em 23 
idiomas, inclusive o português
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