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● Na maratona de 57 seminários
previstos para prender a atenção
dos nove mil participantes do
festival Cannes Lions já há uma
estrela: o ator e produtor de cine-
ma Robert Redford.

Para um mundo dominado por
jovens midiáticos e conectados,
como é caso do meio publicitário,
é surpreendente o sucesso
de um senhor de 75 anos.
Convidado pelo Yahoo, o
criador do Sundance
Film Festival protagoni-
zou o painel mais concor-
rido até o momento.
Redford é bem humora-
do. Faz piadas com
charme e encan-
tou a audiência

com suas histórias, mesmo aque-
las que já eram conhecidas.

Para a turma do marketing reu-
nida ali, ele deu o seu recado so-
bre gestão de marca. Sócio do
evento dedicado a cinema alter-
nativo, Sundance Festival, ele
lembrou que o sucesso de uma
marca está em manter a sua au-
tenticidade, a qualidade e a con-
fiança do consumidor.

E, como quase todas as celebri-
dades que passam pela plateia
do festival de Cannes, lembrou

que “você tem de
saber quem você

é, e o que serve
ou não para
você”. Nin-
guém, em sã
consciência,

duvida disso.
Agora, ouvir da
boca de Redford

tem lá o seu char-
me. / M.R.

● Se a pequena ATR foi a “micro-
celebridade” do dia no Salão de
Bourget, todas as atenções na
feira francesa seguem voltadas
para Boeing e Airbus, as concor-
rentes que dividem a maior fatia
do mercado mundial. Juntas, as
companhias já anunciaram a ven-
da de mais de 300 unidades de

seus aparelhos – 160 ontem, con-
tra 164 no primeiro dia de festi-
val, na segunda-feira. As duas
vedetes continuam sendo o
Boeing 787 Dreamliner, que faz
sua estreia no salão, e a nova ver-
são do Airbus A320neo, do cons-
trutor europeu.

Além das gigantes, a estreante
chinesa Comac também causa
sensação em Paris com seu mo-
delo C919, apresentado em ma-
quete na França. O avião, contu-
do, não deve voar antes de 2016.
/ A.N.

Cleide Silva
ENVIADA ESPECIAL
GOTEMBURGO, SUÉCIA

Após três anos e meio de pesqui-
sas e desenvolvimento, um gru-
po de 17 empresas e universida-
des europeias, entre as quais Vol-
vo, Volkswagen e Continental,

apresentaram ontem, na Suécia,
sete veículos conceito equipa-
dos com tecnologias cujo princi-
pal objetivo é salvar vidas no
trânsito.

Resultado de um projeto deno-
minado HAVEit (abreviatura pa-
ra a frase em inglês Highly Auto-
mated Vehicles for Intelligent
Transport), criado pela União
Europeia, as novas tecnologias
só devem ser adotadas integral-
mente nos automóveis, cami-
nhões e ônibus num período de
cinco a dez anos, mas mostram
que os motoristas cada vez mais
terão ajuda de máquinas para evi-

tar acidentes.
No futuro, os veículos terão

câmaras para monitorar outros
veículos que trafegam pelas es-
tradas, obstáculos e o próprio
motorista, que será alertado ca-

so se distraia ao volante. O con-
dutor será informado da iminên-
cia de acidentes e, se não for ca-
paz de reagir, o veículo tomará a
iniciativa de parar ou desviar do
obstáculo.

“A ideia não é substituir o pa-
pel do motorista, mas assisti-lo e
ajuda-lo”, disse Francisco Ferrei-
ra, diretor da Comissão Euro-
peia para a área de transportes.
Segundo estudos do grupo, 90%
dos acidentes ocorrem por falha
humana.

As novas tecnologias foram
testadas em quatro automóveis,
dois caminhões e um ônibus, e

inclui também melhor uso dos
veículos híbridos, numa junção
entre benefícios para a seguran-
ça e o meio ambiente.

Mais capacidade. Após reunir-
se ontem com a direção mundial
da Volvo em Gotemburgo, sede
do grupo sueco, o presidente da
empresa na América do Sul, Ro-
ger Alm, confirmou um investi-
mento extra de R$ 80 milhões
para a ampliação da capacidade
produtiva da fábrica de cami-
nhões e ônibus de Curitiba (PR).

O projeto estava em estudo há
vários meses e foi aprovado uma

semana após o anúncio de que a
unidade brasileira será responsá-
vel pela produção de ônibus hí-
bridos. No início do ano, a Volvo
também havia informado que
vai nacionalizar a produção de
caixas de câmbio automáticas e
construir um centro de logística.
Juntos, esses projetos vão consu-
mir cerca de R$ 200 milhões até
o fim de 2012.

“Estamos nos preparando pa-
ra o futuro”, disse Alm, que apos-
ta na continuidade do crescimen-
to do mercado brasileiro.

Andrei Netto
CORRESPONDENTE / PARIS

O construtor aeronáutico fran-
co-italiano ATR anunciou on-
tem, durante o Salão de Bourget,
na França, a venda de 10 aerona-
ves regionais para a companhia
aérea brasileira Azul. A compra,
avaliada em US$ 227 milhões,
confirma 50% das opções de
aquisição que já haviam sido sela-
das entre as duas empresas em
2010. As aeronaves, todas do mo-
delo ATR 72-600, se somarão às
20 já adquiridas pela Azul quan-
do do salão Farnborough Air-
show, na Inglaterra.

A entrega das 30 aeronaves
compradas está prevista para co-
meçar no mês de outubro. Até lá,
a companhia brasileira vai conti-
nuar voando com aviões usados
da marca, que fazem as rotas em

direção ao interior de São Paulo
e de Minas Gerais.

Os aviões da ATR, turboélices
de médio porte, vêm ganhando
mercado entre companhias aé-
reas que realizam rotas de curta
e média duração. Em sua configu-
ração básica, a aeronave dispõe
de 68 a 74 lugares e tem alcance
máximo – ou autonomia – de 1,85
mil quilômetros. Segundo a
ATR, os modelos que chegarão
ao País a partir de outubro são os

últimos lançamentos da empre-
sa, com cabine redesenhada, me-
lhor performance dos motores e
maior capacidade de transporte
de carga útil.

Confiança. Em comunicado,
David Neeleman, presidente do
Conselho de Administração da
Azul Linhas Aéreas, afirmou que
a aquisição das aeronaves “refor-
ça a confiança no produto, assim
como os vínculos com a ATR”.

Além da Azul, a Trip Linhas
Aéreas também opera com o mo-
delo no Brasil. Ao todo, 50 unida-
des dos aviões do construtor eu-
ropeu estão em operação no
País, além de outros 70 na Améri-
ca Latina. O continente é respon-
sável por 20% do carnê de enco-
mendas da empresa. Para a ATR,
o negócio é uma oportunidade
de aprofundar sua presença no
Brasil e no continente.

“Temos outros dois clientes
potenciais no Brasil”, confiden-
ciou ao Estado o diretor comer-
cial do fabricante, Jacques Des-
barats, com os quais negocia pa-
cotes de no mínimo 10 aerona-
ves. “Com um cliente podere-
mos fechar acordo rapidamente,
com outro é um negócio de lon-
go prazo.”

Para o presidente executivo
da ATR, Filippo Bagnato, é possí-
vel dobrar em curto prazo o nú-
mero total de aviões em opera-
ção no Brasil, país que classifica
como “um dos mercados mais di-
nâmicos do mundo”.

Embora importante, os negó-
cios com a Azul e com compa-
nhias brasileiras foram apenas
uma parte dos acordos anuncia-
dos ontem. A empresa confir-
mou a venda de um total de 78
aparelhos, além de outras 32 op-
ções de compra, no curso de
2011. O valor total dos pedidos
chega a US$ 2,4 bilhões.

Indústria europeia apresenta protótipos de carro seguro

Azul anuncia compra de mais
10 aviões regionais da ATR
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Brasil chega
a 34 Leões
no Festival
de Cannes
Na França, publicitários trocam o conceito
do ‘engajamento’ pelo da ‘cocriação’
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Marili Ribeiro
ENVIADA ESPECIAL / CANNES

Com praticamente metade do
Festival realizado – já foram
revelados os resultados de
seis categorias das 13 em dispu-
ta –, o Brasil obteve até o mo-
mento 34 Leões no Cannes
Lions Festival Internacional
de Criatividade.

Às dez estatuetas anuncia-
das na segunda-feira, as agências
brasileiras acrescentaram on-
tem mais 17 Leões na categoria
Outdoor, três em Rádio e quatro
Leões em planejamento de mí-
dia, ou Media Lions.

Hoje, será a vez de conhecer os
resultados oficiais em anúncios
impressos, ou Press Lions. Este
ano, o Brasil deve ficar com 19
Leões, segundo especulações,
bem mais do que os dez obtidos
em 2010. Se isso for confirmado,
o Brasil já se aproximará do em-
pate com o desempenho do ano

passado, 59 estatuetas.
Serão revelados também os ga-

nhadores em anúncios online,
ou Cyber Lions. Na lista prelimi-
nar, o Brasil emplacou apenas
dois trabalhos, e um deles deve
ganhar um Leão. Em design, há
boa perspectiva, porque os brasi-
leiros têm nove chances.

Cocriação. No ano passado, a
palavra de ordem entre os publi-
citários em Cannes era “engaja-
mento”. Mas, neste ano, todos
concordam que a “onda” da co-
criação deve ficar um bom tem-
po em cartaz. A comunicação
nascida com a era digital, que dá
condições ao consumidor de dar
palpites online, é um fenômeno
ainda pouco explorado. Mas mui-
tas empresas já entenderam que
devem absorvê-los em suas práti-
cas de marketing.

Por isso mesmo, vários dos tra-
balhos em competição no festi-
val – entre os quase 29 mil inscri-
tos – apelam para a tática de tra-
zer o consumidor para mais per-
to da marca, indo buscá-lo nas
redes sociais, onde eles dão opi-
niões e fazem críticas. A cocria-
ção envolve o consumidor com o
produto.

Um dos exemplos de cocria-
ção, apresentado em grande esti-
lo em Cannes, veio justamente
do Brasil. Apresentado na princi-
pal sala do Palais des Festivals

pelo diretor de marketing da
Fiat no Brasil, João Ciaco, e os
sócios da agência ClickIsobar,
Abel Reis e Pedro Cabral, o proje-
to do carro do futuro “Fiat Mio”
arrancou calorosos aplausos.

Mais do que surpresa por uma
fábrica de carros, normalmente
tão conservadora em sua produ-
ção de mensagens publicitárias,
encarar a ousadia, o que mais sur-
preendeu era a questão da confi-
dencialidade de seus novos pro-
jetos. O carro conceito Fiat Mio,
criado a partir da contribuição
de 11 mil ideias sugeridas por
mais de 17 mil usuários registra-
dos, de 160 países diferentes, te-
ve sua especificação técnica pu-
blicada mundialmente. Ou seja,
qualquer fábrica na China pode
produzi-lo.

O diretor da agência Innocean
Worldwide, Jay Kim, que atende
à Hyundai-Kia Motors na Co-
reia, não escondeu sua surpresa.
Fotografou toda a apresentação
da agência Click e ponderou:
“Como inovação de marketing é

uma ideia sem precedentes no
setor automobilístico. Mas em-
presas precisam de retorno. Co-
mo viabilizar esse projeto econo-
micamente se não há controle
das informações? A concorrên-
cia vai copiar e lançar antes!”

Muitos publicitários consulta-
dos após a apresentação têm dú-
vidas em relação à ação. Acham
que, por enquanto, o projeto de
cocriação da Fiat é apenas uma
ação de marketing. A montadora
não pretende produzir o carro.
O diretor Ciaco anunciou ape-
nas que o próximo passo do pro-
jeto será fazer do Fiat Mio um
objeto de entretenimento. Os
consumidores serão convidados
agora a dizer o que gostariam de
ter no interior do carro ideal.

Robert Redford
encanta plateia
do festival

Airbus e Boeing
vendem mais de
300 unidades

A REPÓRTER VIAJOU

A CONVITE DO PROGRAMA

HAVEIT

Colaboração popular. O diretor de marketing da Fiat no Brasil, João Batista Ciaco, apresenta em Cannes o projeto ‘Fiat Mio’

Planos. Bagnato, da ATR, quer dobrar presença no País

Estadão no iPad:
ouça a repórter
Marili Ribeiro, que
está em Cannes

● ProjetoProjeto HAVEit prevê a
produção de veículos
que avisam sobre perigos
e até param ou desviam
de obstáculos
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Cannes Lions
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Fabricante europeia, que
também fornece
aeronaves para a Trip,
negocia com mais duas
empresas no Brasil

FRANCISCO FERREIRA
DIRETOR DA COMISSÃO EUROPEIA
PARA A ÁREA DE TRANSPORTES
“A ideia não é substituir o papel
do motorista, mas assisti-lo e
ajudá-lo.”

Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 14 jun. 2011, Economia & Negócios, p. B14.




