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Making of

BAPTISTÃO/AE

McCartney
atrai até
anunciantes

CHILLI BEANS/DIVULGAÇÃO

Após a revelação do rombo
de R$ 2,5 bilhões no Banco
Panamericano, há cerca de
duas semanas, Silvio Santos
tomou a frente da situação,
dizendo-se vítima do escân-
dalo. Na mesma semana, o
empresário decidiu divulgar
um fato relevante nos jornais
informando que o Grupo Sil-
vio Santos iria processar cí-
vel e criminalmente os direto-
res do banco.

Tática. Pela 1ª vez, Chilli Beans aposta em campanha em TV

Mary Jane Credeur
BLOOMBERG NEWS

Um dos funcionários de Peter
Philipp Wingsoe, dono de uma
empresa de marketing de Los An-
geles, esperou recentemente cin-
co dias por uma passagem de
classe executiva num avião da
United Airlines para voltar de Pe-
quim, porque os voos estavam
lotados. “Conseguir um voo tem
sido bastante difícil”, diz Wing-
soe, que faz anualmente cerca de
seis viagens para a Ásia na quali-
dade de sócio-gerente do Enter-
tainment Fusion Group. “Não
há vagas. No ano passado, era
possível avisar a data desejada e
embarcar sem problemas.”

As viagens de Wingsoe o tor-
nam parte do crescimento no trá-
fego aéreo na região da Ásia/Pací-
fico. O aumento de 10,4% nas via-

gens na região até setembro, em
relação ao mesmo período do
ano passado, supera o de 6,7% na
América do Norte e corresponde
a mais do dobro do aumento de
4,4%observadonaEuropa,segun-
do a Associação Internacional de
Transportes Aéreos (IATA).

A grande procura tem levado
companhias de aviação dos Esta-
dos Unidos a expandir os voos
para a Ásia, atraídas pelo cresci-
mento econômico da China – a
economia do país mais populoso
do mundo se expandiu a uma ta-
xa anualizada de 9,6% no último

trimestre, ante o crescimento de
3,1% dos EUA – e pela inaugura-
ção de um aeroporto mais próxi-
mo do centro de Tóquio.

A United Airlines planeja
abrir uma rota de voos Los Ange-
les-Xangai em maio. “A China se-
gue numa situação de grande

prosperidade”, destaca Jim
Compton, diretor-executivo da
United. A American Airlines pla-
neja operar a mesma rota e pode
também abrir rotas para Hong
Kong e Guangzou. No mês que
vem, a Delta vai inaugurar uma
rota de Honolulu, no Havaí, até
Nagoya, no Japão. Segundo o pre-
sidente da empresa, Edward Bas-
tian, voos de Seattle até Pequim
e de Detroit até Hong Kong es-
tão “atraindo bastante movimen-
to” desde sua estreia, em junho.

Lucro. Os voos com destino à
China estiveram entre as baixas
sofridas pelas empresas aéreas
americanas durante a crise finan-
ceira. Mas a volta do lucro para o
setor, que registrou renda líqui-
da de US$ 2,44 bilhões no tercei-
ro trimestre, anuncia o início de
uma nova rodada de expansão,
afirma David Swierenga, presi-
dente da consultoria AeroEcon.
“Quando a receita começa a me-
lhorar, as empresas aéreas ava-
liam a possibilidade de aumen-
tar o número de aeronaves em
serviço porque ganham dinheiro
com isto.”

As companhias americanas,
no entanto, disputam espaço
com as empresas aéreas da re-
gião, entre elas a Singapore Airli-

nes e a Cathay Pacific Airways, a
maior empresa aérea de Hong
Kong. A Singapore aumentou a
frequência de partida de um voo
de classe executiva para Los An-
geles de cinco para sete viagens
semanais e fez o mesmo com o
um voo que percorre a rota Cin-
gapura-Moscou-Houston.

Os lucros da indústria das em-
presas aéreas na região da Ásia/
Pacífico deverão chegar a US$
5,2 bilhões este ano, mais do que
o dobro do previsto (US$ 2,2 bi-
lhões), segundo a IATA. / TRADU-
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Ásia atrai companhias aéreas americanas

A transmissão do show do can-
tor Paul McCartney em rede
aberta de televisão motivou Cai-
to Maia, presidente da rede vare-
jista de óculos Chilli Beans, a in-

vestir em sua primeira campa-
nha em TV em rede nacional.
Um custo alto para quem tem
verba de marketing pequena e
muita ousadia considerando-se
que a direção ficou a cargo do
cineasta Heitor Dhalia – que, de-
pois de sucessos na telona como
O Cheiro do Ralo, tem sido bas-
tante solicitado no meio publici-
tário.

“Paul McCartney é eclético e
atemporal”, explica Maia. “Com

os Beatles, ele antecipou quase
todas as vertentes do rock que
embalam a galera até hoje. Asso-

ciar nosso nome a isso é uma
oportunidade única.”

A empresa gastou R$ 2,4 mi-

lhões na campanha, concebida
pela agência Fracta. O comer-
cial, que começou a ser veicula-
do na quinta e teve um número
maior de inserções ontem, du-
rante a transmissão ao vivo do
show na TV, fica no ar até hoje.

A proposta da campanha se
desdobrará em peças para pon-
tos de venda e anúncios impres-
sos, além da internet. O trabalho
visual apostou na estética desen-
volvida pelo fotógrafo David La-

Chapelle.
No mercado desde 1997 e co-

mercializando cerca de dois mi-
lhões de óculos por ano, a Chilli
Beans sempre atraiu um público
jovem e modernoso e teve sua
imagem atrelada à música eletrô-
nica. Mas, para seguir expandin-
do seus negócios, precisava am-
pliar horizontes. McCartney pa-
rece que atinge uma ampla e eclé-
tica plateia – é uma boa tacada de
marketing para a marca. / M. R.

PARA LEMBRAR

Rombo pode
abalar imagem
de Silvio Santos?
Uma das figuras mais carismáticas da TV, ele agora tem dois públicos
distintos com os quais lidar: o mercado financeiro e o telespectador

Marili Ribeiro

O ícone da televisão brasileira
Silvio Santos vive um momento
que pode abalar seu vasto currí-
culo de animador de plateias. A
fraude no Banco Panamericano,
que pertence ao Grupo Silvio
Santos e que o obrigou a tomar
um empréstimo de R$ 2,5 bi-
lhões, respinga nos outros negó-
cios e começa a colocar em dis-
cussão uma imagem construída
em décadas de bom desempe-
nho televisivo.

Hoje, Silvio tem dois públicos
bem distintos para alimentar: o
mercado financeiro, ávido por
informações sobre a situação do
Panamericano, e o que lhe garan-
te audiência na televisão e apos-
ta na idoneidade de sua figura
televisiva. Na opinião de Sérgio
Guerreiro, da SPGA Consulto-
ria de Comunicação, as reações
de ambos podem refletir no an-
damento de seus negócios.

A figura do empresário se mis-
tura à do apresentador, dizem
profissionais que cuidam de ges-
tão de imagem corporativa. Por
isso mesmo repercutiu bem a
decisão de pôr o patrimônio do
próprio grupo como garantia pa-
ra obter o empréstimo sem ju-
ros com carência de dez anos do
Fundo Garantidor de Crédito.
“Por outro lado, alguns depoi-
mentos publicados na mídia im-
pressa em tom galhofeiro, co-
mo o dado ao jornal Folha de S.
Paulo, pegaram mal”, diz Guer-
reiro. “Não era o canal e nem a
hora de falar nesse tom. Seria
recomendável uma atitude
mais séria.”

Para quem conhece Silvio de
perto, não há surpresa nessa rea-
ção. É comum ouvir de funcioná-

rios que trabalham com ele que
o patrão é indomável e raramen-
te acolhe opiniões sobre como
deveria conduzir sua persona pú-
blica. Há também constantes re-
latos sobre as reações que reve-
lam a personalidade centraliza-
dora de Silvio. A mais recente de-
las acabou na saída do advogado
Luiz Sandoval, que presidia o
grupo e trabalhava ao lado de Sil-
vio há mais de 40 anos. Confor-
me o próprio advogado contou,
Silvio queria conduzir a crise de
um jeito. Ele argumentou que de-
veria ser de outro. Sem margem
de negociação, se demitiu.

O modelo que Guerreiro cita
como exemplo a ser seguido é o
do presidente mundial da Toyo-
ta no episódio em que pediu des-
culpas públicas e quase chorou,
após admitir erro na condução
da incrível sequência de recalls
de modelos da marca. “As ven-
das da montadora caíram e já se
recuperaram, porque a imagem
da empresa não foi afetada de
forma irreversível, e acabou até
reforçada pela atitude corajosa

do reconhecimento da culpa do
presidente da Toyota”, explica
Guerreiro.

No mundo inteiro, executi-
vos, empresários e estrelas do
show business envolvidos em
escândalos ou perdas financei-
ras têm recorrido a pedidos pú-
blicos de desculpa para tentar
atenuar prejuízos de imagem.
Mas, para alguns analistas do
meio, o pedido de perdão virou
moda e também pode se desgas-
tar. Mais do que isso, eles acredi-
tam que a crise do Grupo Silvio
Santos ainda não atingiu esse
grau de seriedade, já que não se
sabe a extensão do estrago.

“A tática de criar situações pa-
ra desanuviar o clima em torno
dos desdobramentos revelados
sobre o rombo no banco, como,
por exemplo, não suspender o
lançamento do livro da mulher
(Íris Abravanel), foi bem apro-
veitada. Deu oportunidade para
ela dar o recado de que o marido
é ‘um homem de palavra e sem-
pre foi cumpridor de suas res-
ponsabilidades’”, diz Guerreiro

Há, no momento, uma roma-
ria de artistas do quadro de pro-
gramação do SBT falando loas
sobre a lealdade e integridade de
Silvio. Mas não só. No meio pu-
blicitário também é comum o
discurso de que o SBT é uma
emissora parceira.

Sensibilidade. O publicitário e
consultor Luis Grottera, que tra-
balhou na área de marketing do
SBT por mais de três anos na dé-
cada de 80, gosta de contar uma
história que revela a sensibilida-
de do seu ex-patrão para lidar
com o público. “A audiência dele
tinha caído. Preocupado, me pe-
diu um estudo para descobrir as

razões. Encomendei uma discus-
são em grupo. Ele assistia a tudo
na sala ao lado e antecipava to-
das as respostas que seriam da-
das pelos consumidores que par-
ticipavam da pesquisa. Nunca vi
nada igual”, relembra ele.

A conclusão do trabalho indi-
cava que a produção do progra-
ma havia melhorado, assim co-
mo iluminação e atrações. Com
isso, Silvio também estava se so-
fisticando. “Concluí que a au-
diência queria que o Silvio fosse
do jeito que ele é, assim como o

presidente Lula, que fala de im-
proviso, às vezes comete desli-
zes, mas a plateia segue aplaudin-
do. Até hoje Silvio diz que, com
seu público, é do jeito que ele é.”

O homem que joga dinheiro
como se fosse aviãozinho para
uma plateia majoritariamente fe-
minina embasou o crescimento
de seu patrimônio na simpatia
do camelô, atividade com que co-
meçou a vida. Mas também apos-
tou que sua espontaneidade no
trato transferia credibilidade pa-
ra os seus negócios, como o cre-

diário do Baú da Felicidade, a pri-
meira de uma lista que hoje so-
ma 44 empresas.

Silvio já tentou ser presiden-
te. Viu que o mundo político não
era para ele. Nesse período, sua
imagem foi arranhada, mas não
o tirou do ranking dos dez maio-
res nomes da televisão brasilei-
ra. Parece mesmo que ele se di-
verte quando está no ar diante
de seu auditório. Uma imagem
que cultiva e vale milhões. Logo,
é melhor mesmo não correr o ris-
co de vê-la ameaçada.

41%
é o aumento de receita obtida
pela United no último trimestre,
ante igual período de 2009, com
cada passageiro transportado por
1,6km sobre o Pacífico

10%
é o aumento estimado pelas
companhias americanas nas
vendas de passagens para voos
com destino ao exterior, ante 1%
para rotas domésticas

Crescimento econômico
da região leva empresas
a ampliar a oferta de voos
com destino a Pequim,
Tóquio e Hong Kong
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Planos. United, que já voa para Pequim (acima), planeja abrir uma rota para Xangai em maio

● Oportunidade
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Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 22 nov. 2010, Negócios, p. N8.




