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Neuromarketing
Estudioso do chamado neuro-
marketing, o autor explica, em
seu novo livro, como fatores às
vezes imperceptíveis influen-
ciam o consumidor na hora da
compra – e sugere que empre-
sas e agências de publicidade
lancem mão desse conhecimen-
to para fazer bons negócios.

Making of

Livros

‘Gracinha’ para Sky
vender pacote barato

GIOVANNI DRAFTFCB/DIVULGAÇÃO

●Discórdia
A razão da
pendenga é o
mecanismo
com sistema
de elásticos
que mantém o
display em pé
após armado

Festa. Zico e Hebe foram orientados por Ricardo John (D)

Briga
emperra
mercado
de displays
Disputa entre fabricantes por patente
na Justiça começa a afastar clientes

Hebe é Hebe. Logo, ninguém es-
tranhou que ela levasse 15 minu-
tos para retirar do corpo as joias
que trazia quando chegou para
fazer as gravações do comercial
que iria protagonizar. O figurino
não precisou de retoques, foi es-
colha dela com peças do próprio
guarda-roupa. Mas o tema da
campanha pedia mais recato nos
acessórios – Hebe iria anunciar
os novos pacotes a preços popu-
lares que a operadora de televi-
são Sky está lançando.

A empresa pretende com a in-
vestida atrair o público emergen-
te, aproveitando a expansão da
televisão paga no País com a as-
censão da nova classe C. A Sky se
notabilizou no mercado de tele-
visão paga por oferecer pacotes
mais completos e mais caros do
que a concorrência. É uma mu-
dança e tanto na sua atual estra-
tégia de marketing.

O filme que tem Hebe e o joga-
dor Zico em cena vai entrar no ar
nas canais de televisão aberta no
próximo fim de semana. E, com

ela por perto, como poderia se
imaginar, a gravação foi uma fes-
ta. “Tudo funcionou. Hebe é in-
crivelmente rápida, fácil de lidar
e domina o teleprompter como
ninguém, afinal, são anos de trei-
no à frente das câmeras”, diz Ri-
cardo John, diretor de criação da
agência de propaganda Giovan-
ni DraftFCB.

Dois filmes irão ao ar em se-
quência. No primeiro, Hebe apa-
rece sentada ao lado de Zico no
sofá. Cada vez que ele abre a bo-
ca, ela interrompe. Zico só conse-
gue avisar que o pacote vai cus-
tar R$ 49,90 – e, mesmo assim,
ela reclama que a fala era dela.
No outro filme, que entra em se-
guida, é Zico quem dispara a fa-
lar, inclusive imitando Hebe ao
sapecar o adjetivo preferencial
dela: “Gracinha”. Hebe, gesticu-
lando o tempo todo, se rende:
“Você está entendendo de televi-
são!” Ele replica: “Se você assi-
nar Sky, vai entender também”.
Nesse momento entra a assina-
tura: “Você merece Sky”. / M.R.
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Há uma disputa jurídica por pa-
tente entre gráficas produtoras
de display de armar, um recurso
muito usado em ações de marke-
ting no varejo. Essa pendenga
que se arrasta há oito anos come-
ça a travar o andamento do pró-
prio negócio no Brasil. O merca-
do de material para ponto de ven-
da é estimado em R$ 2 bilhões ao
ano, mas a parte referente ao mo-
delo da discórdia, o display de
armar, que possui um mecanis-
mo de elásticos que o torna do-
brável e fácil de carregar, respon-
deria por algo em torno de R$
300 milhões.

De um lado está a multinacio-
nal francesa Marin’s, com cerca
de 20 anos de existência e que,
no Brasil, adota a razão social
M.I.B Produtos Gráficos Ltda. A
empresa se diz dona da técnica
de armar dos modelos mais soli-
citados pelos anunciantes e agên-
cias. Briga pelo direito à exclusi-
vidade de comercialização, ado-
tando ações de busca e apreen-
são e medidas judiciais contra as
empresas que produzem dis-
plays semelhantes.

Do lado oposto, estão as gráfi-
cas brasileiras Megabox, com no-

me fantasia Display Flash e 26
anos de mercado, e a Gráfica &
Editora Silfab, com 41 anos de
atuação. Ambas apresentam ar-
gumentos similares. A primeira
diz que tem patente de produto
desenvolvido por ela. A outra ale-
ga que a tecnologia que a Marin’s
diz ser sua, na prática, é de domí-
nio público. Desde 1939, existe
patente nos EUA para mecanis-
mos com elásticos para armar es-
truturas de papelão.

‘Truculência’. As duas gráficas
brasileiras reclamam do que con-
sideram “truculência” da Ma-
rin’s, que, segundo elas, intimi-
da seus clientes com ameaças de
processos se eles comprarem
produtos delas. Para as gráficas,
com essa atitude a empresa fran-
cesa estaria apenas atrasando o
desenvolvimento do segmento
no País, já que agências e anun-
ciantes desistem de usar o recur-
so para não ter de enfrentar de-
mandas jurídicas.

“Já perdi encomendas de tra-
balhos para empresas como
Procter & Gamble e, agora em
maio, a montadora Scania prefe-
riu suspender a ação com esses
displays por causa da interven-
ção da Marin’s”, conta Eduardo

Peres, diretor comercial da Sil-
fab. “Nós temos 11 processos
contra eles e um deles é justa-
mente por perdas e danos.”

As queixas de Chung Kwo
Tzuo, dono da Display Flash,
não são diferentes. “Se eles me
sufocarem no Brasil, como vêm
tentando, vão barrar a expansão
do meu negócio para fora”, diz.
“A Marin’s já ameaçou retirar
meus produtos em exposições e
feiras de material promocional,
como na Alemanha e Chicago,
mas não conseguiu. Isso sim é

que é concorrência desleal.”
Tzuo alega que desenvolveu

uma técnica para seu produto e,
em 2006, entrou com pedido de
patente no Instituto Nacional
da Propriedade Industrial (IN-
PI). O registro foi concedido em
abril de 2010, mas foi contestado
e anulado a pedido da empresa
francesa. Entretanto, em 4 de ou-
tubro, a patente foi confirmada
em primeira instância. A Marin’s
recorreu.

Procurada, a Marin’s respon-
deu por meio de seu advogado,
Érico Theodorovitz, da Lamac-
chia Advogados. Ele informa
que, desde 2008, a empresa não
entra com ações de busca e
apreensão. “Nunca houve qual-
quer prática, por parte da Ma-
rin’s, que resultasse em força, ou
mesmo concorrência desleal.
Exercício legal do direito não po-
de ser confundido com força in-
justificada, e a Marin’s reitera
que nunca lançou mão de expe-

dientes de força, como tenta ca-
luniar a Display Flash”.

O advogado argumenta que a
empresa, para se defender de pi-
rataria, usa dos recursos jurídi-
cos ao seu alcance e conta com
laudos periciais a seu favor, sen-
do cinco contra a Silfab e três
contra a Display Flash. Todos
produzidos por dois peritos no-
meados por juiz. Theodorovitz
afirma que a patente da Display
Flash ofende a patente da Ma-
rin’s e, por isso mesmo, existe a
discussão judicial ainda sem de-
cisão definitiva. Ele também con-
sidera infundada a argumenta-
ção de que o mecanismo paten-
teado pela Marin’s seja de domí-
nio público.

Potencial. A tentativa de manu-
tenção da exclusividade se justi-
fica pelo potencial de expansão
do segmento. Nos EUA, ações
em pontos de venda movimen-
tam cerca de US$ 26 bilhões por

ano. No Brasil, há muito a ser fei-
to. Na opinião de Rui Piranda,
diretor da agência de publicida-
de Giovanni +Draftfcb, o consu-
midor sai de casa com marcas na
cabeça e muda de opinião por-
que é convencido pelo vende-
dor, porque experimentou o ou-
tro e gostou, porque tinha uma
promoção imperdível, ou por-
que o display era incrível e cha-
mativo. “Por trás desses ‘por-
quês’ há um negócio, hoje chama-
do de shopper marketing, que
vai explodir nos próximos cinco
anos”, diz Piranda.

Essa percepção deveria atrair
empresas, mas só tem afastado.
Pelos cálculos de Peres, da Sil-
fab, a Marin’s, ao garantir merca-
do com sua patente, assegura
também um valor de venda que é
entre duas a três vezes superior
ao dos concorrentes brasileiros.
Para ele, isso alimenta toda a dis-
cussão jurídica que a empresa
francesa mantém em vigor.

FOTOS: ERNESTO RODRIGUES/AE

R
E

P
R

O
D

U
Ç

Ã
O

Sem dono. Chung Kwo Tzuo, da marca Display Flash, briga há quatro anos pelo direito de comercializar display de armar

Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 8 nov. 2010, Negócios, p. N8.




