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Making of

Delícia de presente

Um computador da Apple, do primeiro modelo cria-
do por Steve Jobs em 1976, foi leiloado no sábado,
na Alemanha, pelo preço recorde de US$ 668 mil

VINTAGE

REPRODUÇÃO

Recém-chegada ao mercado de
pagamento eletrônico de pedá-
gios, a ConectCar estreia nesta
semana uma agressiva campa-
nha de marketing, que inclui co-
merciais de TV e uma estação de
rádio que entra no ar hoje com o
nome da marca. A ConectCar
foi criada no ano passado de
uma joint venture firmada en-
tre duas gigantes, a Odebrecht e
o Grupo Ultra/Ipiranga para
concorrer na venda dos “chips”
que dão aos motoristas a vanta-
gem de não ter de entrar na fila
nas praças de pedágio.

Por 13 anos, a marca Sem Pa-
rar, da STP, prestou esse servi-
ço sozinha no Estado de São
Paulo. Sem competidores, a em-
presa nunca havia feito anún-
cios publicitários. Mas, com o

fim do monopólio, o jogo mu-
dou. A ConectCar já entrou no
mercado com o reforço de mar-
keting da sócia Ipiranga, tradi-
cional anunciante.

A joint venture ganhou autori-
zação para operar em São Paulo
no dia 22 de abril. Desde então,
os tags da empresa passaram a
ser vendidos por 12 mil frentis-
tas, nos 1,3 mil postos da rede
Ipiranga no Estado. Ontem, co-
meçaram a ser veiculados na TV
os comerciais produzidos pela
agência Talent, que já tinha a
conta dos Postos Ipiranga e fi-
cou também com a da Conect-
Car. “Começamos trabalhando

a ideia de que aquele tag faz
tanta coisa, que parece até
um milagre”, diz o diretor de
criação, Alexandre Popovis-
ki. “Foi aí que decidimos vol-
tarcom asfreiras, quejáprota-
gonizaram um comercial dos
Postos Ipiranga no passado.”

Ao mesmo tempo, a empre-
sa vai batizar uma emissora
de rádio com seu nome. A SP
RJ FM 90,7 passará a se cha-
mar Rádio ConectCar SP RJ
FM. O sinal da emissora tem
cobertura de 250 km, em cer-
ca de 20 estradas que ligam
os Estados de São Paulo e Rio
de Janeiro, por onde circu-
lam mais de 800 mil veículos
por dia. “A Rádio ConectCar
vai oferecer jornalismo e en-
tretenimento para o viajante,
com boletins de trânsito a ca-
da 15 minutos e programação
musical”, diz Francisco Lú-
cio Mandarino Moraes, ge-
rente de marketing dos Pos-
tos Ipiranga. A empresa não
informa de quanto será o in-
vestimento./NAIANA OSCAR

Datas comemorativas, como
Dia das Mães e Dia dos Namora-
dos costumam impulsionar a
venda de chocolates. Neste
ano, para virar opção de presen-
te de casais apaixonados, a Ko-

penhagen apelou para o galã Ro-
drigo Santoro. O filme publicitá-
rio que a agência DM9DDB
criou para a marca brinca com a
ideia de que ganhar chocolate é
bom – mais ainda, se o namora-

do a presentear com os doces
fosse Rodrigo Santoro.

A história se passa num set
de filmagem. A produtora de
Rodrigo pergunta a ele para
quem são os chocolates que
traz numa sacola. Ele diz que
é para uma amiga. Mas ela
desconfia, pois entre os cho-
colates está uma caixa em for-
ma de coração. A comprova-
ção surge quando ele recebe
um SMS com a mensagem
“Te espero na banheira”.

A produtora sussurra:
“Que delícia... De amiga!”.
Bem-humorada, a campanha
estreia amanhã em horário
nobre da Rede Globo. O pla-
no de mídia inclui inserções
em canais de entretenimen-
to e notícias, rádio, e-mail e
anúncios em revistas.

ConectCar terá emissora de rádio
para concorrer com Sem Parar

Mídia vira
aliada na
estratégia
de expansão
Empresas conseguem transformar
investimentos em resultados de negócio

Lembrança de Jobs

Fernando Scheller

Um banco que quer se tornar
um dos três maiores do Bra-
sil dentro dos próximos dez
anos, a multinacional que fez
o lançamento mais bem-su-
cedido de sua história em
2012 e uma empresa de TV
por assinatura que cresce
30% ao ano estão entre as
companhias que mais inves-
tem em mídia no Brasil, de
acordo com a edição 2013 do
levantamento Agências &

Anunciantes, do Ibope Moni-
tor, divulgado pelo Meio & Men-
sagem.

Com o crescimento expressi-
vo do investimento feito por
quase todos os dez principais
anunciantes, a pesquisa mostra
que é possível fazer uma rela-
ção entre o investimento em
marketing e o desempenho fi-
nanceiro das companhias.

A Caixa Econômica Federal,
que subiu duas posições no ran-
king, com investimento em mí-
dia 58% maior no ano passado,
usa o marketing para correr
atrás de uma meta ambiciosa de-
finida pelo presidente da insti-
tuição financeira, Jorge Here-
da: fazer da Caixa um dos três
maiores bancos do País em de
dez anos. Não é uma tarefa fácil.
Para atingir a meta, ela terá de
desbancar pelo menos um de
três gigantes: Itaú, Banco do
Brasil ou Bradesco.

Por isso, a Caixa se tornou –
de longe – o banco que mais in-
veste em mídia no Brasil (gasta
maisque o dobrodo que BB, Bra-
desco ou Itaú). No ano passado,
a Caixa aproveitou o corte de ju-
ros determinado pelo governo
federal para aumentar sua pre-
sença na mídia em quase 60%.

Com lucro de 17% em 2012, a
empresa vem mês a mês baten-
do recorde de concessão de cré-
dito. “No começo do ano, está-
vamos em R$ 1 bilhão por dia;
agora, já estamos em R$ 1,2 bi-

lhão”, diz Clauir Santos dire-
tor de marketing da Caixa.

Ele lembra ainda que a insti-
tuição captou 3 milhões de
correntistas em 2012.

Outras companhias que
aumentaram o investimen-
to em mídia para fomentar
estratégias são a Vivo – que
passou a ser a única marca

da Telefônica no País – e a opera-
dora de TV por assinatura Sky,
cuja base de assinantes cresceu
mais de 30% em 2012.

No ano passado, a Unilever
foi novamente a segunda em-
presa que mais gastou com com-
pra de mídia no Brasil, ficando
atrás da tradicional líder Casas
Bahia. A empresa aumentou o
investimento 15% em relação a
2011, atingindo a marca de R$
1,146 bilhão. A expansão, mes-
mo já em um patamar alto, refle-
te principalmente a aposta da
empresa no lançamento da li-
nha de tratamento de cabelos
Tresemmé no início de 2012.

A marca de produtos para ca-
belo se tornou o lançamento
mais bem-sucedido da história
da Unilever e, em um ano, con-
quistou a liderança no mercado
premium de xampu e condicio-
nador no País.

Em 2012, o orçamento da
Unilever em marketing ficou
em R$ 3 bilhões. O fatura-
mento somou R$ 13,6 bi-
lhões, alta de 14% em relação
ao ano anterior, contribuin-
do para elevar o avanço da
América Latina para 12,3%.

Agências. Entre as agências
de publicidade, a Young & Ru-
bicam continuou a liderar o
ranking Agências & Anun-
ciantes. Um dos motivos é
justamente a conta da Casas
Bahia. Ogilvy e AlmapBBO
aparecem na segunda e ter-
ceira posições, respectiva-
mente. O maior crescimento
entre 2011 e 2012 entre as dez
principais agências foi o da
PPR, cuja compra de mídia
subiu 52%, o suficiente para
elevá-la da 15.ª para a 7.ª posi-
ção do ranking.

Sortuda. Quem será a amiga de Rodrigo Santoro?
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� Caixa, Vivo e Sky estão entre as que mais aumentaram o investimento em mídia em 2012

MAIORES ANUNCIANTES DO PAÍS
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Um mês após começar a
operação em São Paulo,
empresa dos grupos
Odebrecht e Ultra inicia
campanha de marketing

Salto. A
Sky, que
tem Gisele
Bündchen
em sua
campanha,
é quinta
no ranking

R$ 150 mi
foi o valor total aportado por
Odebrecht e Grupo Ultra na
ConectCar. Parte desse recurso
foi destinado a publicidade, mas
a empresa não informa quanto

● Método
O levantamento cruza informa-
ções de compra de mídia (em
TV, jornal, revista e internet,
entre outros) e aplica a cada
meio os descontos-padrão
comumente concedidos pelos
veículos de comunicação.

● Investimento

Aprendizado, atualização e comparação.

Participar do festival é manter-se evoluindo.

O que representa Cannes Lions em sua carreira?

O Júri é ao mesmo tempo um reconhecimento e uma responsabilidade.

Reconhecimento porque milhares de profissionais do mundo todo 
poderiam estar lá, sentados na sua cadeira ao invés de você.

Responsabilidade porque você precisa ser isento e pensar no 
desenvolvimento do mercado.

Qual é a importância de estar no júri?

A melhor possível: debates importantes, divisores de água e a busca 
por novas maneiras de encantar e ser original.

Qual sua expectativa para os 60 anos do festival?

60 ANOS de 
Cannes Lions

João Livi
Talent

Radio Lions
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Text Box
Anúncio

Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 27 maio 2013, Economia & Negócios, p. B16.




