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O legislativo precisa dar 
ouvidos à sociedade brasileira 
e aprovar uma regulamentação 
para a publicidade de cervejas. 
A afirmação foi feita na semana 
passada, no Senado, pelo coor-
denador da Unidade de Pesquisa 
em Álcool e Drogas da Faculdade 
de Medicina da Universidade de 
São Paulo (USP), Ronaldo La-
ranjeira. Ele foi um dos convida-
dos de um debate realizado pela 
Comissão de Ciência, Tecnolo-
gia, Inovação, Comunicação e 
Informática e pela Subcomissão 
de Promoção, Acompanhamen-
to e Defesa da Saúde, ligada à 
Comissão de Assuntos Sociais 
do Senado.

Laranjeira acredita que a me-
lhor maneira de assegurar regras 
que protejam as crianças e ado-
lescentes de um possível impacto 
desse tipo de propaganda seja a 
proibição a partir de dispositivos 

Regulamentação

Senado faz debate sobre 
publicidade de bebida

semelhantes aos previstos na lei 
que suspendeu a publicidade do 
tabaco. Para ela, a discussão em 
torno desse tema não pode se res-
tringir a empresários e ao Conselho 
Nacional de Auto-regulamentação 
Publicitária (Conar).

“Se o Conar e a indústria do 
tabaco tivessem sido ouvidos 
quando se discutia a proibição 
da publicidade de cigarros, 
possivelmente hoje o Brasil não 
teria uma das legislações mais 
avançadas do mundo”, afirmou 
Laranjeira, que sustenta que a 
propaganda tem efeito sobre o 
consumo de bebidas alcoólicas 
por crianças e adolescentes.

O presidente do Conar, Gilber-
to Leifert, reafirmou a importân-
cia da auto-regulamentação para 
a atividade publicitária. Segundo 
ele, o conselho — que conta com 
ampla participação da sociedade 
civil — é encarregado de esta-

belecer parâmetros éticos para 
o exercício da atividade. Leifert 
ressaltou que a crença de que a 
restrição de horário à publicidade  
pode determinar a redução do 
consumo não é verdadeira. 

De acordo com Leifert, em 
países como a Inglaterra, além 
das preocupações com a saúde 
pública, as discussões giram em 
torno dos novos meios de aborda-
gens dos públicos consumidores, 
como celulares e internet. Ele 
disse que o projeto proposto in-
duz a uma conclusão equivocada, 
pois os parlamentares estão acre-
ditando que o fim da publicidade 
de cerveja na TV resultará na 
redução do consumo do produto 
por jovens e adolescentes.

“A venda e o consumo de 
bebidas alcoólicas por menores 
é que é proibida. Nesse caso, o 
Estado deve exercer poder de 
polícia, bem como no caso da 

combinação álcool e direção. 
O que acontece é que o Estado 
não fiscaliza e agora busca uma 
solução com uma proposta sim-
plista”, afirmou.

Ana Paula Dutra Massera, 
advogada da Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (Anvisa), 
argumentou que a proposta de 
regulamentação do governo faz 
parte de uma série de medidas 
que visa a redução do consumo 
de bebidas pelos jovens. 

Para Milton Seligman, repre-
sentante do Sindicato Nacio-
nal da Indústria de Cerveja, a 
auto-regulamentação já exerce 
papel importante. Por isso, a 
imposição de regras pelo Estado 
pode ser interpretada como uma 
interferência direta na atividade 
publicitária. 

Neste ano, o Palácio do Pla-
nalto encaminhou ao Congresso 
Nacional o Projeto de Lei no 
2733/2008. Pelo novo texto — 
que ainda precisa ser aprovado 
por deputados e senadores —, 
toda bebida potável com con-
centração de álcool igual ou 
superior a 0,5° Gay-Lussac (GL) 
entra para a lista dos produtos 
com restrição de horário para 
veiculação de publicidade. 

Alexandra Bicca

Pegando carona no sucesso 
paulista, a Starbucks Coffee 
inaugurou sua primeira loja 
carioca na semana passada. 
Apesar da crise econômica 
mundial, a rede com sede nos 
EUA afirma manter seu plano 
de expansão e espera abrir 
cinco lojas no Rio em 2009. A 
nova unidade será a 18a do País 
e aporta no Shopping Leblon, 
onde a unidade “combina bem 
com o jeito carioca”, como 
acredita Ricardo Carvalheira, 
presidente da Starbucks Cof-
fee Brasil.

Buck Hendrix, presidente da 
Starbucks Coffee da América 
Latina, explica que a crise foi 
mais presente nos EUA e Rei-
no Unido, onde a rede possui 
mais de 6 mil unidades. “Já 
estamos em crise há quase um 
ano e meio. Na América Latina 
temos 350 lojas e não sofremos 
tanto, mas nossa marca é forte e 

Franquia

Rede Starbucks abre 
loja no Rio de Janeiro 

conseguiremos passar por isso”, 
acredita. Hendrix também diz 
que o Brasil está se compor-
tando bem e aposta no sucesso 
da rede. “Aqui, a marca ainda é 
nova, e os consumidores bus-
cam a experiência diferenciada 
que oferecemos.” Só neste ano, 
a companhia anunciou o fecha-
mento de 600 lojas nos Estados 
Unidos, além do corte de quase 
13 mil empregos.

Carolina Maeso, diretora de 
marketing da Starbucks, diz 
que a alta do dólar atrapalha, 
mas não impede o crescimento 
brasileiro. A rede possui 90% de 
seus fornecedores nacionaliza-
dos. Apenas os grãos de café se 
dividem entre locais e importa-
dos. “Nosso marketing é dentro 
das lojas com nossos partners 
e clientes fiéis”, diz Carolina. A 
Starbucks é atendida pela agên-
cia Hola, de São Paulo.  

Carla Said Lima 

Os efeitos da crise financeira 
mundial, que vêm causando de-
missões e gerando instabilidade 
em diversos setores da economia, 
parece não ter atingido a perfu-
mada atmosfera de O Boticário. A 
rede de perfumaria e cosméticos 
anunciou, na semana passada, 
que não fará nenhuma redução 
em seus investimentos de marke-
ting para o próximo ano e apro-
veitou para fazer o lançamento 
oficial de sua campanha de Natal, 
criada pela AlmapBBDO.

Com a expectativa de encerrar 
2008 com um crescimento 18% 
superior em relação ao obtido em 
2007 (índice maior do que os 16% 
projetados no início do exercício), 
o grupo nacional não pretende 
baixar o patamar dos R$ 104 
milhões investidos em marketing, 
comunicação e desenvolvimento 
dos últimos 12 meses. “Acredita-
mos que nosso setor, o de bens 
de consumo não-duráveis, não 
será tão afetado. Por isso, conti-
nuaremos nos preocupando em 

Negócios

O Boticário aposta na beleza do Natal

fazer uma comunicação de qua-
lidade e planejar os lançamentos 
e produtos de maneira a atender 
todas as fatias de nossos clientes”, 
explica a diretora de marketing de 
O Boticário, Andréa Mota.

Apesar do otimismo, o grande 
teste para a rede acontecerá ago-
ra, no mês de dezembro, período 
de pico de faturamento anual da 
empresa. De acordo com Andréa, 
o faturamento de O Boticário na 
época do Natal é superior à soma 
do montante obtido nos Dias das 
Mães e Dia dos Namorados, dois 
períodos também considerados 
bastante expressivos em termos 
de vendas. 

A executiva também frisa que 
grande parte dos investimentos 
para o ano que vem será deter-
minada a partir dos resultados 
do Natal. Para 2009, o grande 
objetivo da marca é manter o 
mesmo posicionamento de co-
municação deste ano, quando 
adotou o conceito “Acredite 
na beleza” e repaginou mais de 

50% do total das 2.640 lojas que 
possui em todo o Brasil. 

Pé de feijão
Para mostrar suas opções de 

presentes de Natal, o grupo inves-
tiu R$ 10 milhões na criação de 
uma ação que aproveita o conceito 
posicionado neste ano. Criado pela 
AlmapBBDO, o filme é uma anima-
ção baseada na fábula de João e o 
Pé de Feijão, que busca traduzir a 
magia e o encantamento do espíri-
to natalino através da figura de um 
garotinho, que ao escalar uma ár-
vore de Natal, acaba entrando para 
um mundo mágico de gigantes, 
no qual ele descobre a mágica dos 
produtos O Boticário. O comercial 
estreou em rede nacional, na TV 
aberta, neste último domingo, 7.

Além do filme, a agência tam-
bém preparou anúncios de mídia 
impressa, inserções na internet e 
todo o padrão da comunicação de 
ponto-de-venda, que estará presen-
te em todas as unidades da rede. 

Bárbara Sacchitiello

Chega ao mercado paranaense 
a agência Valente — nome escolhi-
do para representar o desejo de 
transformar marcas pequenas em 
grandes potências. O projeto per-
tence às sócias Juliana Quadros e 
Lidianne Hupfer, que inicialmente 
atendem o mercado curitibano. 

Apesar de recém-criada, a 
agência é, na verdade, uma reno-
vação da antiga Uhta, que perdeu 
parte dos sócios em decorrência 
de divergências de idéias. Assim, a 
Valente surge com algumas contas, 
como a farmácia Dr. Waldemiro 
Pereira Homeopatia, a importadora 
Enkar e a academia Olimpic Gym.  
“Toda essa mudança vai além da 
alteração no quadro de sócios; é 
uma virada de foco”, garante Li-
dianne. Ela explica que a principal 
missão da Valente será procurar 
ferramentas novas, que possam 
atingir os mais diversos clientes de 
cada anunciante. “Queremos saber 
quais são todas as pessoas com 
quem estamos falando. Ao distri-
buir, você multiplica”, sintetiza.

Adriano Conter

Agências

Valente estréia no 
Estado do Paraná
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