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Com Copa e eleições, brasileiro
estará mais conectado; agências
miram classe média emergente

Maeli Prado
mprado@brasileconomico.com.br

O mercado brasileiro está em
mutação, e as empresas têm
uma oportunidade única de
construir laços com o consumi-
dor “entrante”, da classe média
emergente, que começa agora a
incluir determinados produtos

em sua lista de compras. A ex-
pectativa é de que os investi-
mentos em publicidade cresçam
12% em 2010, aponta Luiz Lara,
presidente da Associação Brasi-
leira das Agências de Publicida-
de (Abap) e da agência de publi-
cidade Lew´Lara\TBWA.

Quais as perspectivas das
agências para 2010?
Este é um ano midiático, de
Copa do Mundo e de eleições.
Grandes eventos fazem com que

as pessoas se antenem no que
está acontecendo, acessando
muito portais de internet, ven-
do televisão, ouvindo rádio,
lendo jornal. Os investimentos
em mídia devem crescer até
12% neste ano. Os destaques
nestes primeiros meses de 2010,
quando há se observou cresci-
mento de dois dígitos, são bebi-
das, automóveis, beleza, varejo
e telecomunicações. As empre-
sas também voltam a investir
em publicidade institucional.

Como as agências olham para
o consumidor emergente?
São pessoas que chegam que-
rendo consumir mais, e cabe a
nós construirmos a relação de-
las com as marcas. É uma gran-
de oportunidade para as empre-
sas, pois é um vínculo que em
alguns casos começa a ser esta-
belecido agora. E uma chance
para marcas ganharem mercado
de outras marcas e marcas em-
preendedoras darem um salto.
O mercado está em mutação. ■

Em ano “midiático”, publicidade cresce 12%
ENTREVISTA LUIZ LARA Presidente da Abap e da Lew’Lara\TBWA

Murillo Constantino

O surgimento da Bimmer é a prova de que o boom do mercado de luxo pode ser observado em absolutamente todas as áreas.
Há cinco meses, a administradora de empresas Rosemeire Candeo, 44 anos, apostou as fichas na abertura de uma oficina mecânica
para poucos na Vila Olímpia, zona sul de São Paulo. Para começar, todas as paredes são brancas, até as do banheiro dos mecânicos.

O negócio é totalmente sustentável. E os carros — a oficina é focada nos importados- são filmados o tempo todo. Assim o cliente
pode entrar no site da empresa e, através de uma senha, acompanhar o serviço. “Essa ideia veio do fato de que esses carros são verdadeiros
xodós dos donos”, diz ela, que, ao lado do marido, sempre trabalhou com revendas de veículos e que já pensa em abrir filiais do novo negócio.

OFICINA DE LUXO

Cachorro “nazista” incomoda criadores
Um pôster que mostra um meigo cachorrinho com um bigode, referência
ao ditador Adolf Hitler, provoca polêmica na Grã-Bretanha. A ação, que
compara as exigências de raça pura dos criadores de cães ao nazismo,
é da Pessoas Pelo Tratamento Ético dos Animais, Peta, na sigla em inglês,
em uma campanha para encorajar as pessoas a adotarem animais em
abrigos em vez de comprá-los. “Raça superior? Errado para as pessoas.
Errado para os cachorros. Boicote os criadores. Adote”, diz o cartaz.

● A resposta não demorou.
O Kennel Club, que representa
os criadores britânicos, tentou
tirar o pôster de circulação, mas
o pedido foi negado pelo órgão
regulador do mercado publicitário
no país, que não considerou
ofensivo o teor do anúncio.

PEDIDO NEGADO
Divulgação

“Nestes
primeiros
meses, os
destaques
estão sendo
bebidas,
carros, beleza
e varejo”

Divulgação

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 26 mar. 2010, Primeiro Caderno, p. 11.
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