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Publicidade

Marili Ribeiro

P
arece conversa
de comadres. Até
que, em meio ao
bate-papo, a apre-
sentadora Angéli-
ca dá a senha: “To-

do mundo que ter cabelos de
Gisele. Então, conta como vo-
cê consegue esse brilho”. Gi-
sele Bündchen, a personalida-
de entrevistada no último sá-
bado no programa da apresen-
tadora da Globo, abre a bolsa,
pega uma nécessaire e tira de
lá o creme da linha Pantene
que usa. Presenteia a amiga e
segue falando das maravilhas
que o produto faz para sua de-
sejada cabeleira. O assunto fi-
ca vários minutos no ar. Tudo
muito natural. Mas tudo pro-
gramado e pago pela Procter
& Gamble.

“Ter cabelos de Gisele” é o

mote da próxima campanha da
gigante de produtos de consumo
no Brasil. A top model é a garota-
propaganda da marca. A conver-
sa descontraída no programa da
Angélica faz parte da nova estra-
tégia de comunicação da P&G
que, aliás, acaba de contratar a
apresentadora como embaixado-
ra da companhia. Não só ela, mas
dois outros apresentadores de
peso – Luciano Huck e Ana Ma-
ria Braga –, além da renovação,
por mais um ano, do contrato
com o apresentador Faustão.

Os quatro novos embaixado-
res da P&G no Brasil serão apre-
sentados hoje aos convidados pa-
ra a segunda edição do P&G Ex-
perience. O evento se desenrola
por três dias, traz mais de mil
convidados de todo o Brasil e é
onde a companhia apresenta
seus lançamentos para o merca-
do nacional. “Apresentamos até
mesmo produtos que ainda não

comercializamos aqui, mas que
um dia na certa virão. É o maior
encontro que fazemos no ano”,
explica Gabriela Onofre, direto-
ra de comunicação corporativa
da P&G do Brasil.

A escolha de quatro comunica-
dores de grande audiência está
diretamente relacionada com as
modernas técnicas de releitura
do velho e bom merchandising.
“Comprar 30 segundos no horá-
rio nobre da televisão, qualquer
um pode comprar, e o impacto
será também quase o mesmo”,

diz Rodrigo Finotti diretor de
marketing da P&G. “Fazer uma
ação de marketing como as que
pretendemos fazer com os nos-
sos embaixadores, onde nos en-
volvemos com o conteúdo, é
uma ginástica. Não só levamos a
Angélica e sua equipe para gra-
var na casa da Gisele nos EUA,
como tivemos de aprovar todo o
roteiro com a emissora. Tudo
tem de sair espontâneo e verda-
deiro para ser eficaz.”.

A entrevista de Gisele, projeto
desenvolvido pela agência de

propaganda Africa, do Grupo
ABC, inaugura a fase dos embai-
xadores da P&G no Brasil e, na
prática, os torna mais do que me-
ros garotos-propaganda. No
meio publicitário, ess e merchan-
dising é batizado de brand con-
tent, porque a menção à marca
surge inserida no conteúdo.

“Temos de dobrar de tama-
nho nos próximos anos e, por is-
so mesmo, temos de ser inovado-
res e explorar novos formatos”,
acrescenta Gabriela. A relevân-
cia que a tática dos embaixado-

res assume fica evidente quan-
do ela passa a responder por
um terço da verba de marke-
ting da P&G. Embora a empre-
sa não revele montante, levan-
tamento do Ibope Monitor
aponta investimentos da or-
dem de R$ 700 milhões no
ano passado. No ano fiscal fe-
chado agora em julho, a P&G
cresceu 24% em relação ao pe-
ríodo anterior. Faturou R$ 3
bilhões no Brasil, comerciali-
zando 24 dos 250 produtos
que vende pelo mundo.

A indústria de jornais no Brasil
precisa achar novos formatos pa-
ra vender conteúdo em canais fo-
ra do tradicional meio impresso.
O mundo ganhou mobilidade e a
circulação de informações está
nos celulares, tablets e outros
equipamentos que o consumi-
dor carrega consigo. Como che-
gar nessa audiência e cobrar por
isso foi o assunto dominante nos

debates que encerraram ontem
o 8.º Seminário Nacional de Cir-
culação da Associação Nacional
de Jornais (ANJ), em São Paulo.

“A audiência não vem apenas
do impresso ou da versão onli-
ne”, ressalta Verônica Barros, di-
retora do Jornal do Commercio,
de Pernambuco, e membro do
comitê do mercado leitor da
ANJ. “Temos de adaptar o con-

teúdo certo, para a plataforma
certa e cobrar por isso. Um exem-
plo é: por que não cobramos para
passar por SMS os leads das re-
portagens que estão sendo pre-
paradas pela redação para a edi-
ção impressa?”

Modelos. Os profissionais das
empresas jornalísticas reunidos
no evento avaliaram as experiên-

cias de cobrança de conteúdo di-
gital que já vêm sendo realizadas
no exterior. E, embora a realida-
de aqui seja diferente da dos mer-
cados consolidados, como o
americano e o europeu – já que,
nos mercados emergentes, a cir-
culação dos jornais tem crescido
–, os modelos de cobrança digi-
tal empreendidos por eles ser-
vem de referência.

A situação atual começa a
avançar com opções de cobran-
ça por conteúdos digitais consi-
derados de alto valor jornalísti-
co, gerando receitas com a mu-
dança de hábito dos leitores. O
diretor da locadora de filmes on-
line NetMovies, Daniel Topel,
foi ao seminário explicar porque
o modelo de captação de assinan-
tes via internet adotado por sua
empresa foi tão bem-sucedido.
Ele destacou que “o mundo digi-
tal pede das empresas a oferta de
comodidade, liberdade e flexibi-

lidade, bem como preço compe-
titivos”. Na NetMovies, isso é
oferecido via parcerias e ofertas
para atrair visitas ao sites.

Na opinião da maioria dos re-
presentantes dos principais jor-
nais do País, não há dúvida de
que o momento positivo, diante
da aumento de circulação dos
jornais brasileiros, torna ainda
mais relevante o desafio de ele-
var a rentabilidade dos conteú-
dos em todos os canais, mas espe-
cialmente os digitais, nos próxi-
mos cinco anos. / M.R.

Jornais buscam avanço em novas plataformas

● O BMG encerrou o segundo
trimestre com prejuízo de R$ 26
milhões, queda de 111% em rela-
ção ao lucro de R$ 201 milhões
do mesmo período do ano passa-
do. No semestre, o lucro caiu
94% e ficou em R$ 21,7 milhões,
de acordo com o balanço divulga-
do ontem. O retorno sobre o patri-
mônio líquido anualizado do se-
gundo trimestre ficou negativo
em 4,4%, ante 44,6% do mesmo
período de 2010.

A carteira de crédito total do
banco, que é focado em crédito
consignado, encerrou junho em
R$ 25,5 bilhões, alta de 16,1%
ante o mesmo período do ano
passado. A taxa de inadimplên-
cia, de 1,9%, ficou estável na com-
paração com o primeiro trimes-
tre de 2011. Quando se considera
somente a carteira própria (sem
as cessões), o saldo ficou em R$
9,2 bilhões e a expansão foi de
19%. As captações totais do ban-
co somaram R$ 25 bilhões, ex-
pansão de 23% ante o segundo
trimestre do ano passado.

A tomada de recursos por
meio de emissão de CDB e DPGE
(depósito a prazo com garantia
especial do governo) cresceu
30%, somando R$ 6,2 bilhões. As
emissões externas cresceram
60% e as cessões de carteira tive-
ram redução do ritmo de expan-
são, para 15%. Os ativos do ban-
co fecharam junho em R$ 12,2
bilhões, alta de 12,6%. / A.S.J.
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DIVULGAÇÃO

BMG recebe aporte de R$ 1,5 bilhão
Desse total, R$ 800 milhões seriam do Fundo Garantidor de Crédito e os outros R$ 700 milhões, aportados pelos controladores do banco

Banco tem prejuízo
de R$ 26 milhões
no 2º trimestre

Altamiro Silva Junior
Leandro Modé

O banco mineiro BMG será ca-
pitalizado em R$ 1,5 bilhão,
principalmente para cobrir o
rombo do Banco Schahin, com-
prado em abril. Desse total, R$
800 milhões entraram no capi-
tal no último dia 11. Os outros
R$ 700 milhões devem entrar
em setembro, segundo o dire-
tor financeiro e de relações
com investidores do banco, Ri-
cardo Gelbaum.

De acordo com fontes de mer-
cado, do total dos aportes, R$
800 milhões vieram do Fundo
Garantidor de Crédito (FGC),
que intermediou a negociação
com o Schahin. O restante viria
dos acionistas do BMG – contro-
lado pela família Pentagna Gui-
marães. Gelbaum não confirma
o investimento do FGC, e o fun-
do não comentou a informação.
O empréstimo teria sido acerta-
do em abril, na compra do Banco
Schahin, um negócio de R$ 230
milhões.

O FGC – entidade criada pelos
bancos com objetivo de garantir
parte dos depósitos em caso de
quebra de alguma instituição –
intermediou as negociações,
pois o Schahin estava descapitali-
zado e tinha Índice de Basileia
abaixo do mínimo exigido pelo
Banco Central (BC), de 11%. Es-
se indicador mede quanto o ban-
co pode emprestar sem compro-
meter seu capital próprio.

O Estado apurou que o novo
aporte já estava acertado desde
que a negociação com o Schahin
foi finalizada – uma negociação,
aliás, que só saiu, segundo uma
fonte que acompanhou as con-
versas, “aos 48 minutos do se-

gundo tempo”. Até o último mo-
mento, os ex-controladores do
Schahin dificultaram a venda.

Um exemplo: brigaram para
manter o controle do prédio on-
de funciona a sede do banco, na
Vila Mariana, na zona sul de São
Paulo. “O negócio quase emper-
rou por causa de um edifício de

alguns milhões de reais, valor ir-
risório diante do tamanho do ne-
gócio”, disse uma fonte.

Com a capitalização no BMG,
o banco mineiro fará uma inje-
ção de recursos no Schahin, se-
gundo Gelbaum. O aumento de
capital vai elevar o Índice de Basi-
leia do BMG, que fechou julho

em 13,6%, para algo entre 14% e
15%. Para o Schahin, o executivo
preferiu não dar previsões.

Expansão. Dentro de suas aqui-
sições recentes, o BMG com-
prou também 50 lojas do banco
carioca Morada, que está sob in-
tervenção do BC desde abril. Se-
gundo Gelbaum, essa aquisição
foi possível porque a rede de lo-
jas não pertence ao banco, mas a
outra empresa dos controlado-
res do Morada. Junto com as ne-
gociações do Schahin, o BMG
chegou a negociar também a
compra dos ativos do Morada,
mas as conversas não evoluíram.

O BMG também comprou, em
julho, a Cifra Financeira, além
de ter assumido, no mesmo mês,

o comando da GE Financeira e
da GE Promotora, compradas
em setembro de 2010. Com as
aquisições, o BMG destaca que
terá aumento em sua rede de dis-
tribuição. Da GE, vieram 54 lo-
jas. Da Cifra, foram mais 200. In-
cluindo a rede própria e corres-
pondentes, o BMG tem agora 3,4
mil pontos de venda.

Sobre a queda dos ganhos do
BMG, que passou de lucro de R$
201 milhões no segundo trimes-
tre de 2010 para prejuízo de R$
26 milhões em igual período des-
te ano (ver ao lado), Gelbaum afir-
mou que uma série de fatores
contribuiu para o resultado.

Entre eles, o ambiente mais
competitivo no mercado de cré-
dito consignado, com os bancos
grandes reforçando apostas no
segmento, o aumento dos juros
e a estratégia do banco de redu-
zir a cessão de carteiras. “Este
ano está sendo um ano de ajus-
tes para o banco”, disse.

A redução no ritmo de cessões
de carteiras de crédito ocorre
porque, a partir de janeiro de
2012, entram em vigor novas re-
gras do BC para o segmento.
Com a mudança, a receita de ces-
são passará a ser diferida ao lon-
go do tempo, sendo reconhecida
no balanço à medida que os crédi-
tos forem vencendo. Nas nor-
mas atuais, nas cessões com coo-
brigação (o banco que cede a car-
teira fica com parte do risco até o
vencimento), o valor captado
com a transferência dos ativos é
contabilizado de imediato no ba-
lanço como receita. Isso engor-
da os lucros dos bancos que ce-
dem carteiras. Mesmo assim, as
cessões são a principal fonte de
captação do BMG, representan-
do cerca de 61% dos recursos.

P&G VAI
ATRÁS DO
MARKETING
‘NATURAL’
Um terço da verba de publicidade será dedicada
a ações de conteúdo inseridas em programas

Expansão. Além do Schahin, mineiros do BMG compraram recentemente lojas do Morada

Conversa. Entrevista de Gisele Bündchen no programa da apresentadora Angélica era parte da estratégia da P&G

● Ativos

R$ 230 mi
foi o valor pago, no fim
de abril, pelo BMG para
ficar com o controle
do Banco Schahin, que não
tinha capital suficiente para
se manter funcionando

R$ 12,2 bi
eram os ativos totais do
banco no final do segundo
trimestre, um crescimento
de 12,6% na comparação
com o mesmo período do
ano passado
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 31 ago. 2011, Economia&Negocios, p. B16.




