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A agência de propaganda Loducca veicula
um anúncio para mostrar a curiosa adoção
da campanha publicitária criada para
a Ambev, em março, na prova de dissertação
do processo seletivo 2010 da Universidade
Mackenzie, em São Paulo. O projeto Cyan,
lançado no dia 22 de março (Dia Mundial
da Água), foi baseado no conceito de que
apenas “Quem vê água enxerga seu valor”,
e tingiu todas as primeiras páginas dos
jornais brasileiros de azul. A iniciativa foi
produzida em parceria com a ONG WWF
para preservação de bacias; movimento
Menos 1 Litro, para estimular economia
de água; e com o desenvolvimento e adoção
do certificado Water Footprint pela Ambev.

ANÚNCIO DA SEMANA

NYT convida público a criar nova marca
O jornal The New York Times convidou os consumidores a criarem
logomarcas de empresas americanas adaptadas ao símbolo do
coração da frase I Love New York (Eu amo Nova York). As propostas
mais criativas serão publicadas em um blog. A campanha foi inspirada
na propaganda da companhia aérea Jet Blue, que recentecemente
conseguiu autorização do departamento de turismo local para usuar
o mais famoso ícone da cidade americana em sua marca corporativa.
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Agências de publicidade
brasileiras. Quem dá mais?
Não é preciso ser gênio para perceber que o mercado brasileiro de
agências de publicidade é um importante atrativo internacional
neste momento. As mesmas razões que movem empresas estrangei-
ras a investirem e buscarem aquisições aqui no Brasil, em vários
segmentos, move também os grandes grupos de comunicação como
WPP, Publicis, Interpublic e Omnicom a disputarem agências em
nosso país. A fragilidade da economia nos grandes mercados histó-
ricos, como Europa e Estados Unidos, tem tido impacto direto sobre
os negócios de comunicação e os Brics, principalmente o Brasil nes-
te particular, é a bola da vez podendo ajudar de maneira importante
os números globais desses grupos. E por que o Brasil dentre os emer-
gentes? Porque nossa indústria de comunicação está no mesmo pa-
tamar de qualidade técnica e desenvolvimento dos mercados histo-
ricamente globalizantes. A Rússia não está. A Índia não está e a Chi-
na, apesar de seu descomunal poder de escala, ainda é um bebê na
arte da comunicação, tendo sua cultura e estrutura política conflitos
mais do que filosóficos com os princípios que movem a sociedade de
consumo do qual a publicidade é mola propulsora.

Dito isso, é importante notar que há poucas oportunidades de
aquisição ainda disponíveis entre as 20 maiores agências do

ranking Ibope/Monitor, que mede
compra de mídia. A maioria das
agências nessa seleta lista já está —
com poucas exceções — associada
a algum parceiro internacional, o
que torna qualquer chance de
aquisição dentro desse clube dos
20, uma tacada difícil, mas por isso
mesmo capaz de alavancar qual-
quer fusão de duas dessas agên-
cias, inúmeras posições para cima,
mudando a dinâmica do jogo para
as redes internacionais.

Mas nem só de agência de publi-
cidade vive o mercado de comuni-
cação brasileiro. As oportunidades

com empresas de outras disciplinas como internet, relações-públi-
cas e marketing direto, por exemplo, são mais abundantes. Isso sem
falar menina dos olhos da comunicação neste momento: o marke-
ting esportivo, que com a Copa e a Olimpíada no Brasil começam a
ser vistas como ferramentas-chave para as marcas.

No meu caso, a experiência com sócios internacionais é feliz. O
relacionamento é excelente e hoje somos a segunda maior agência
da rede em termos de faturamento já considerando aí o fato da BBH
inglesa ser minoritária na Neogama e nossa moeda ser o real, que
mesmo valorizado, vale entre 3 e 4 vezes menos que a libra esterlina.
Na verdade, dentro da conjuntura atual, a Neogama é hoje financei-
ramente muito importante para a BBH. No Brasil, fechamos 2009
entre as 10 maiores com previsão de crescer em faturamento por
volta de 25% este ano. Por tudo isso, acho que as investidas e os in-
vestimentos em empresas de comunicação no Brasil vão se intensi-
ficar. O tabuleiro está só começando a ser mexido. ■

A indústria
de comunicação
brasileira está no
mesmo patamar de
qualidade técnica
e desenvolvimento
de mercados
como Estados
Unidos e Europa
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam convidados os senhores acionistas do Makro Atacadista S.A. a se reunir em 
Assembleia Geral Extraordinária, que será realizada no dia 30 de setembro de 2010, às 
10:00 horas, na sede social da Companhia, situada na Rua Carlos Lisdegno Carlucci, nº 519, 
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para deliberar acerca da incorporação da 
empresa Posto Via 11 Ltda. pelo Makro Atacadista S/A. Os acionistas, seus representantes 
legais ou procuradores, para participarem da Assembleia ora convocada, deverão observar 
as disposições previstas no artigo 126 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada. São Paulo, 22 
de setembro de 2010. Dennis Casey - Presidente do Conselho de Administração. (23,24,27)

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 23 set. 2010, Primeiro Caderno, p. 37.


	B1_Parte1
	B1_Parte2
	B2
	P_32




