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Publicidade

Fernando Scheller

S erá que o fundador da
Playboy vende cerve-
ja? A terceira campa-
nha consecutiva de

carnaval da Devassa terá,
após Paris Hilton e Sandy,
Hugh Hefner como protago-
nista. O desafio da marca da
Schincariol, agora sob gestão
da japonesa Kirin, é fazer as
vendas da marca decolarem.
Depois de um período de “tea-
sers”, a nova campanha es-
treou ontem, no intervalo do
Jornal Nacional.

Segundo dados da consulto-
ria Euromonitor, apesar do ba-
rulho que a Devassa faz em pe-

ças publicitárias associadas ao
camarote do Sambódromo cario-
ca, a marca está na 17.ª posição
no ranking de cervejas do País,
com uma fatia de 0,3%. A Ambev
– dos rótulos Antarctica, Skol e
Brahma – concentra cerca de
70%, segundo dados de merca-
do.

A campanha deste ano traz al-
gumas inovações. Em vez de tra-
zer uma “garota devassa”, Hef-
ner servirá como mestre de ceri-
mônias. Ele elegerá, na Marquês
de Sapucaí, a mulher que melhor
representa os atributos da mar-
ca. São quatro candidatas: Julia-
na Sales, Julia Dykstra, Sunessis
Brito e Camila Macedo. Os inter-
nautas poderão dar suas opi-

niões na página da Devassa no
Facebook. Mas a decisão será do
fundador da Playboy – afinal, foi
ele quem escolheu Marilyn Mon-
roe para estampar o primeiro nú-
mero de sua revista, em 1953.

A escolha de Hefner veio de-
pois de a agência Mood conside-
rar a contratação da cantora co-

lombiana Shakira – que basica-
mente repetiria o estilo dos anos
anteriores – e do apresentador
Silvio Santos, que também faria
o papel de “especialista” em mu-
lheres bonitas. O sócio-presiden-
te da Mood, Augusto Cruz Neto,
diz que a campanha também in-
cluiu três humoristas – Leandro

Hassum, Bento Ribeiro e Helio
de La Peña – para atrair um públi-
co mais amplo.

O maior investimento em mí-
dia da campanha da Devassa foi
uma cota de R$ 20 milhões no
Big Brother Brasil. O cachê de
Hugh Hefner, diz Cruz Neto, fi-
cou abaixo do pago às “devas-

sas” anteriores, mas o empre-
sário exigiu tratamento vip.
Ele virá ao Rio em um jato
equipado com quarto particu-
lar e sua comitiva de 18 pes-
soas ficará hospedada no ho-
tel Copacabana Palace.

Distribuição. Para o consul-
tor em bebidas Adalberto Vi-
viani, por mais que a propa-
ganda da Devassa seja eficien-
te, ela não compensa as defi-
ciências de distribuição e mix
da Schincariol – o que se refle-
te na posição de mercado da
marca. “A imagem da Nova
Schin é popular. E falta uma
estratégia de mix, que dê espa-
ço a marcas Eisenbahn e Ba-
den Baden, além da própria
Devassa, que poderia ser uma
alternativa para o consumi-
dor que rejeita a Nova Schin.”

Segundoo diretorde marke-
ting da Schincariol, Luiz Clau-
dio Taya, o papel da propagan-
da é tornar a marca mais co-
nhecida. “A Devassa existe há
dois anos e cresce conforme
os planos.” Taya afirma que o
trabalho de ponto de venda as-
sociado à campanha será con-
centrado em bares, onde a ren-
tabilidade é mais alta.

Eduardo Cucolo/ BRASÍLIA

O governo federal avalia a legali-
dade da atuação no Brasil de si-
tes jornalísticos com capital es-
trangeiro superior ao limite de
30%, teto permitido pela legisla-
ção para órgãos de comunica-
ção. A discussão, que envolve o
Ministério das Comunicações e
a Advocacia-Geral da União
(AGU), se deve a pedido da Asso-
ciação Brasileira de Emissoras
de Rádio e Televisão (Abert).

Segundo o ministro das Comu-

nicações, Paulo Bernardo, o go-
verno não vai propor mudanças
na Constituição ou na legislação.
A AGU vai preparar parecer com
base nas regras já existentes para
esclarecer em que casos a empre-
sa deve ser considerada como ór-
gão de comunicação.

Bernardo citou a atuação do si-
te americano The Huffington
Post. “Se uma pessoa diz que vai
montar um jornal eletrônico
aqui, isso é um meio de comuni-
cação, um órgão jornalístico?
Um jornal eletrônico, na minha
opinião, é um jornal. Temos de
ver se tem de ser feita alguma coi-
sa e o que tem de ser feito.”

Se essas empresas forem consi-
deradas órgãos de comunicação,
terão de se enquadrar no limite
de capital estrangeiro para evitar
conflitos com a Constituição.

Em visita ao Brasil em setem-
bro, a executiva chefe do The Huf-
fington Post, Arianna Huffing-
ton, disse que pretende lançar
uma versão brasileira do site em
novembro. Para viabilizar sua en-
trada no País, o veículo terá de
encontrar um parceiro nacional.

O ministro esclareceu que a
polêmica está relacionada a sites
jornalísticos com produção de
conteúdo e contratação de jorna-
listas, e não inclui blogs ou agên-
cias internacionais de notícias.

O ministro esclareceu que o
governo não tem posição sobre o
assunto e que, ao final das discus-
sões, pode-se chegar à conclusão
de que esses veículos não devem
ser equiparados a jornais ou re-
vistas, por exemplo.

“Um jornal eletrônico, não es-
tou dizendo que é, mas tem chei-

ro, cor, aparência, anda como.
Então vamos discutir se o que
tem olho de gato, jeitinho de ga-
to, cheiro de gato, se é gato mes-
mo ou não”, afirmou. Ele disse

ainda que é preciso verificar se,
na prática, será possível impor
alguma restrição à composição
acionária dessas empresas.

Também lembrou que a inter-

net não existia quando foram de-
finidas as regras atuais. Segundo
Bernardo, é possível para uma
empresa com sede no exterior
atuar como site de notícias em
língua portuguesa. “Eu posso
perfeitamente colocar um jornal
eletrônico do outro lado da fron-
teira, contratar gente e fazer o
abastecimento de informação
para o Brasil”, disse, após partici-
par do Seminário Políticas de
(Tele)comunicações + TICs, rea-
lizado ontem em Brasília.

Banda larga. Bernardo tam-
bém afirmou que os cortes no Or-
çamento obrigaram o ministério
a rever regras sobre desoneração
da construção de rede de teleco-
municações, que inclui benefí-
cios fiscais para favorecer inves-
timentos com foco em levar a in-
ternet para a população de baixa
renda. A expectativa é enviar ao
Congresso, em março, a medida
provisória sobre o tema.

Governo avalia legalidade de sites estrangeiros no País

CLEOMIR TAVARES

● Pressionada por protestos e
notícias sobre condições sub-hu-
manas nas fábricas que produ-
zem o iPhone e outros equipa-
mentos, a Apple anunciou a esco-
lha da Fair Labor Association
(FLA) – Associação pelo Traba-
lho Justo – para inspecionar de
forma independente seus forne-
cedores na China, incluindo a Fox-
conn. Mas a escolha foi criticada.
A FLA foi fundada em 1999 por
universidades, organizações sem
fins lucrativos e fabricantes de
calçados e roupas como a Nike.
Críticos dizem que as inspeções
da FLA não deveriam ser qualifi-
cadas de independentes. “Em
parte, a FLA é financiada pelas
companhias”, disse ao ‘New York
Times’ Scott Nova, diretor execu-
tivo do Workers Rights Consor-
tium. / NAYARA FRAGA

REUTERS
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Apple prepara
versão menor
do iPad, diz jornal
Fornecedores disseram ao ‘Wall Street Journal’ que empresa
testa nova versão do aparelho com tela de cerca de oito polegadas

DONO DA PLAYBOY
ESCALADO PARA
VENDER CERVEJA
Hugh Hefner substitui Paris Hilton e Sandy e vira
garoto-propaganda da Devassa, da Schincariol

Fornecedores
serão auditados
por associação

Palavra final. Internauta vai opinar, mas dono da Playboy escolherá a ‘devassa’ vencedora

Competição. A Apple estuda oferecer alternativa a concorrentes menores do iPad

Avaliação. Governo aguarda parecer da AGU, diz Bernardo

NOVA YORK

A Apple prepara um versão me-
nor do iPad, segundo o ‘The
Wall Street Journal’. A empre-
sa está selecionando fornece-
dores na Ásia para testar um
tablet com tela de cerca de 8
polegadas. Lançado no ano
passado, o iPad 2 tem uma tela
de 9,7 polegadas.

A ideia é ampliar a oferta da
empresa e oferecer alternativas
a concorrentes como o Galaxy
Tab, da Samsung, e ao Kindle Fi-
re, da Amazon, de telas menores.
O jornal cita executivos de forne-
cedores da Apple, que preferi-
ram não ser nomeados.

A resolução da tela menor de-
ve ser similar à do iPad 2. Entre
os fabricantes de tela que traba-
lham com a Apple estão a AU Op-
tronics, de Taiwan, e a LG Dis-
play, da Coreia do Sul. Segundo
fornecedores, ainda não está de-
finido se a Apple lançará real-
mente o produto. A fabricante
do iPad preferiu não comentar o
assunto.

Já o iPad 3 deve ser lançado na
primeira semana de março, se-
gundo fontes de mercado. O no-
vo aparelho terá uma tela de ta-
manho similar ao atual, com
uma resolução melhor. A cone-
xão será de telefonia celular de
quarta geração (4G), tecnologia

que já está funcionando nas ope-
radoras americanas AT&T e Veri-
zon Wireless.

A rede 4G da Verizon, maior
operadora do mercado america-

no, cobre mais de 200 milhões
de pessoas, enquanto a rede da
AT&T, a segunda maior, está dis-
ponível para mais de 70 milhões
de pessoas.

“O Galaxy Note, da Samsung,
com 5,3 polegadas, e o Kindle Fi-
re, da Amazon, com 7 polegadas,
têm vendido bem”, disse ao Wall
Street Journal a analista Diana
Wu, da Capital Securities, em
Taipei. “Isso significa que os con-
sumidores querem um tablet me-
nor que as 9,7 polegadas do iPad.
As características do iPad são
bastante boas, mas o preço será
um fator importante no merca-
do de massa, especialmente em
grandes mercados emergentes,
como a China e a Índia.”

Participação. Segundo a con-
sultoria IDC, o iPad ficou com
61,5% do mercado mundial de ta-
blets no terceiro trimestre de
2011, abaixo dos 68,3% do trimes-
tre anterior.

O iPad 2 foi lançado em 2 de
março do ano passado. Os dois
modelos do tablet da Apple ven-
deram 40,5 milhões de unidades
em 2011. O Galaxy Tab, da Sam-
sung, existe em três versões: 7
polegadas, 8,9 polegadas e 10 po-
legadas. Com tela de 7 polega-
das, o Kindle Fire, da Amazon,
custa US$ 199 nos Estados Uni-
dos, comparados aos US$ 499 do

iPad mais barato.
Steve Jobs, cofundador da

Apple que morreu no ano passa-
do, chegou a criticar tablets de
tela menor, dizendo que eram

“grandes demais para competir
com um smartphone e peque-
nos demais para competir com o
iPad”. Em outubro de 2010, Jobs
sugeriu que os fabricantes de ta-

blets com tela de 7 polegadas in-
cluíssem “lixas para que os usuá-
rios pudessem lixar os dedos” pa-
ra usar o teclado virtual. /
AGÊNCIAS INTERNACIONAIS

Análise vai verificar
se está sendo cumprido
o teto de 30% de capital
estrangeiro nos
órgãos de comunicação
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 15 fev. 2011, Economia & Negócios , p. B14.




