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CRIATIVIDADE

RUY BARATA NETO

O festival de música SWU
(abreviação do inglês para a
frase “Começa com você”) ter-
minou na última segunda-fei-
ra (11) com dez propostas de
realização do projeto em ou-
tros países. Os contatos feitos
nos bastidores do evento so-
mam-se a interesses maiores
de internacionalização do
Grupo Totalcom, holding de
publicidade brasileira que deve
obter receitas superiores aos
US$ 100 milhões este ano, se-
gundo o presidente do conse-
lho de administração, Eduardo
Fischer, dono de 95% do capi-
tal do grupo. “Criamos uma
plataforma com a meta de ser
global, mas ainda estamos ta-
teando as possibilidades de
desdobramentos”, afirma.

A Argentina pode ser o des-

tino mais próximo para expor-
tação da plataforma, já que é
onde o grupo deve aumentar a
sua presença em breve. O em-
presário diz que irá anunciar,
nos próximos dias, a aquisição
de uma nova agência de publi-
cidade no país — trata-se da
terceira operação ao lado da
agência Fischer Argentina e
Smash (especializada em even-
tos e ações promocionais).
“Vamos esperar a agitação do
SWU passar para fazer o anún-
cio”, afirma Fischer.

O empresário avança na in-
tenção de formar uma holding
de propaganda globalizada,
mas de capital 100% nacional.
É o que o diferenciaria de rivais
como o Grupo ABC, de Nizan
Guanais, que já tem sociedade
com a rede DDB, controlada

pelo grupo Omnicom — dono
da BBDO e TDWA.

Para valorizar suas operações
no Brasil, Fischer também quer
adquirir pelo menos três opera-
ções na área de propaganda an-
tes do ano se encerrar. Com
isso, destaca sua holding frente
às propostas de grupos estran-
geiros interessados em adquirir
negócios no Brasil, a exemplo da
sociedade feita entre a holding
francesa Publicis com o Grupo
brasileiro Talent. Fischer con-
firma que é constantemente
procurado por investidores in-
ternacionais e não descarta uma
associação. Ele diz que a con-
juntura econômica torna difícil
manter operações sem socieda-
des estrangeiras, mas ceder aos
negócios não deverá ser fácil.
“Sou uma noiva difícil”, diz. ■

Grupo Totalcom aproveita evento de música para ampliar negócios no exterior

Após o festival, as compras

Rede Globo vende seis
patrocínios para F1

A Rede Globo aumentou para
seis o número de patrocínios
das transmissões da Fórmula 1
para a temporada de 2011.
A emissora negociou com a Tim
que colocará sua marca nas
corridas ao lado de Mastercard,
Petrobras, Renault, Santander
e Schincariol (as empresas
renovaram os contratos). Além
do novo patrocinador, a Globo
também confirmou previsão
em realizar no ano que vem
uma nova prova do campeonato
na Índia. A última corrida do
torneio também será no Brasil.

Carolina Dieckman faz
propaganda do Clear
A atriz Carolina Dieckmann foi
escolhida para estrelar a nova
campanha da marca de xampus
Clear, da Unilever. No filme,
no ar a partir de hoje, a atriz
visita o Clear Paris Institute
e recebe a orientação de uma
dermatologista. A campanha
reforça a experiência do Clear em
cuidar dos cabelos das mulheres,
combatendo a caspa e cuidando
dos fios da raiz às pontas. Clear
é líder em anticaspas com 51%
do mercado – seis vezes mais
que o segundo colocado –
e a terceira marca do mercado
total de xampus, com 8,7%
de participação.

Evandro Monteiro

CRESCIMENTO REGIONAL DOS GASTOS EM PROPAGANDA

A América Latina teve o melhor resultado no primeiro semestre
de 2010 comparado com o mesmo período do ano passado 

Os gastos totais somaram

US$ 238 bilhões

Fonte: Nielsen
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■ O excesso de liquidez internacional e a crescente entrada
de dólares no mercado brasileiro estáo se refletindo no mercado
de publicidade latino-americano. Um estudo global da Nielsen
demonstra que os gastos em publicidade na América Latina
foram 44,5% maiores neste primeiro semestre de 2010 quando
comparados ao mesmo período do ano anterior. A alta foi
puxada pelo Brasil (50,2%) e México (40%). O resultado
foi superior aos gastos globais, que aumentaram apenas 12,8%
no período, movimentando US$ 238 bilhões. Segundo o estudo,
o resultado mais modesto foi dos Estados Unidos, de alta
de 3,8%. Mas esse pequeno aumento mostra melhoria na
confiança do consumidor nos primeiros seis meses deste ano,
já que o investimento em propaganda está atrelado aos índices
de consumo. No país, o segmento que puxou os resultados foi
o setor automotivo, registrando alta de 26%, chegando a
US$ 4,4 bilhões. “As vendas de veículos estão se recuperando
e é isso que está impulsionando os gastos com publicidade para
2010”, afirma Sallie Hirsch, da unidade automotiva da Nielsen.
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João Miguel Júnior

“Criamos uma
plataforma com a
meta de ser global,
mas ainda estamos
tateando as
possibilidades de
desdobramentos

Eduardo Fischer,
dono do Grupo Totalcom

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 14 out. 2010, Primeiro Caderno, p. 34.
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