
●●●Brilho: Show de luzes no cassino Trump Taj Mahal em Atlan-
tic City, nos Estados Unidos, é atração. A rede de cassinos do em-
presário Donald Trump recebeu ontem da Justiça americana per-
missão para sair da concordata pedida em novembro.

O grupo francês da área de bebi-
das Pernod Ricard negocia, em
conjunto com a americana Fortu-
ne Brands, a compra da rival bri-
tânica Allied Domecq. Em comu-
nicado, a própria empresa britâ-
nica confirmou as conversas,
ressaltando que ainda estão em
fase inicial e que não há certeza
de acordo. A Allied Domecq é
dona, entre outras marcas, do
uísque Ballantine’s. A Pernod
Ricard tem em seu portfólio o
uísque Chivas Regal, e a Fortu-
ne, o bourbon Jim Beam.
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Segurança na internet
chega à publicidade

A Volkswagen espera lucrar
com a primeira geração do com-
pacto Fox na Europa, disse o
presidente-executivo da empre-
sa, Bernd Pischetsrieder, duran-
te lançamento do carro no conti-
nente. O Fox, anunciado no
Brasil em outubro de 2003, re-
gistrou vendas de 80 mil unida-
des no ano passado no País. O
carro será apresentado em con-
cessionárias da Alemanha em
29 de abril e no resto da Euro-
pa entre maio e junho. Vai cus-
tar cerca de € 9 mil.

●●●Preparação: Os jurados brasileiros do
Festival Internacional da Publicidade de Cannes
se encontraram ontem no Estado. Querem garan-
tir que o País faça bonito na mais importante com-

petição da publicidade mundial. Nizan Guanaes
(E) está otimista e contagiou a todos, entre os
quais Atila Francucci, Carlos Silvério, Sidney Ri-
beiro e João Daniel Tikhomiroff.

Star Wars, Simpsons
e Hello Kitty à venda
Feira estimula o licenciamento de marcas e personagens

Pernod Ricard negocia
compra da Allied Domecq

Os passageiros obesos poderão
agora comprar um segundo as-
sento a preço reduzido para via-
jar com mais comodidade na Air
France. O passageiro obeso terá
um desconto de 25% a 35% na
compra do segundo assento, se-
gundo a companhia, que afirmou
transportar 5 mil pessoas por ano
com peso acima do normal. A
medida foi comemorada pela as-
sociação francesa de obesos Alle-
gro Fortisimo – que vai continuar
trabalhando para conseguir que
o segundo assento seja gratuito.

Carlos Franco

Batman, Harry Potter, Hello Kit-
ty, Barbie, Star Wars, Simpsons
e as apresentadoras Eliana e Xu-
xa. Ao associar um produto ou
serviço a esses personagens, a
indústria e o varejo procuram
ampliar vendas e encurtar o ca-
minho até o público jovem, em
alguns casos, mais raros, os
adultos. Estimativas da Associa-
ção Brasileira de Licenciamen-
to (Abral) dão conta de que, no
ano passado, a venda de produ-
tos legalmente licenciados mo-
vimentou R$ 2,4 bilhões, o que
teria representado crescimento
de 5% em relação a 2003.

Só que, agora, as donas des-
ses personagens querem mais.
Desde ontem, apresentam suas
novidades na 3.ª Feira de Licen-
ciamento, a Expolic, no Centro
de Convenções do Shopping
Frei Caneca, em São Paulo.
Com taxas sobre o valor de ven-
da ao consumidor que variam
de 2,5% a 12%, as donas de per-
sonagens acabam faturando al-
to num mercado que não pára
de crescer e rendeu em royal-
ties mais de R$ 175 milhões no
ano passado.

A apresentadora Eliana diz
que seus ganhos com licencia-
mento superam a casa dos mi-
lhões de reais – não revela exa-
tamente quanto. Sua marca che-
ga aos mais variados produtos,
entre os quais a boneca Eliana,
da Estrela. Ela chega a superar
Minnie e Mickey, os campeões
de licenciamento da Disney.

Só que a tendência, agora,
diz David Diesendruck, presi-
dente da Redibra – uma das
maiores empresas de licencia-
mento do País –, são filmes que
prometem grande bilheteria.
“Alguns ainda têm a vantagem
da sobrevida em DVD, valendo-
se, assim, de uma movimenta-
ção que também é crescente.”

A Redibra, por exemplo, já
começa a trabalhar o licencia-
mento de Star Wars (Lucasfilm/
Fox ), enquanto outros concor-
rentes correm para emplacar
Batman (Warner), Madagascar
(Dreamworks), Feiticeira
(Sony ), Harry Potter (Warner)
e King Kong (Universal).

O crescimento da base de ce-

lulares, diz Diesendruck,
também tem impulsionado o
licenciamento de persona-
gens, sobretudo os que dão
origem a jogos ou mesmo os
que funcionam como prote-
tores de tela. A japonesa San-
rio também comemora os
bons resultados da Hello Kit-
ty, um dos sucessos dos últi-
mos 12 meses, ao lado de
Bob Esponja (Nickelodeon)
e Homem Aranha (Marvel/
Sony). Já os clássicos da Dis-
ney, Warner, Mattel (Bar-
bie) e Maurício de Sousa
(Mônica) continuam em car-
taz em vários produtos, ga-
rantindo uma associação de
bons resultados.●

Nanoite,novaopçãodepatrocínio
BoateLotuscrioucotasnovalor totaldeR$2,2milhões;emtroca,dáao investidordireitoderealizareventosparapúblicoclasseA

A espanhola Telefónica Móviles
anunciou que investirá € 75 mi-
lhões na unificação de sua ima-
gem sob o nome Movistar. A unifi-
cação atinge a Espanha e 12 paí-
ses latino-americanos. Apenas no
Brasil e no Marrocos serão manti-
dos os nomes locais (Vivo e Medi-
tel). A operação se dá dois meses
após o grupo ter completado a
compra de 10 operadoras móveis
da americana Bellsouth na Améri-
ca Latina, que fez com que a Tele-
fónica operasse com marcas dife-
rentes em vários países.

Expectativa positiva da
VW para o Fox na Europa

Air France dá desconto
para passageiros obesos
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OperaçõesdaTelefónica
terãoamarcaMovistar
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LARGADA - Produtos atrelados à Star Wars estão à venda nos EUA
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Ana Paula Lacerda

Em frente a cada caixa da boate
Lotus, há um pequeno logotipo
do provedor IG. Os funcioná-
rios da casa vestem roupas da
Puma, e em frente aos elevado-
res está sendo montada uma vi-
trine que, ao mesmo tempo que
é decorativa, exibirá o produto
de um futuro patrocinador.

Estes são alguns dos discre-
tos – porém valiosos – patroci-
nadores da Lotus em São Pau-
lo. Enquanto na Lotus original,
em Nova York, a empresa tem
uma administração mais tradi-
cional, no Brasil foi criado um
sistema de gestão que inclui co-
tas de patrocínio e diversos exe-
cutivos para áreas específicas.

O diretor comercial da Lo-
tus, Ricardo de Oliveira, conta
que está sendo discutida a capta-
ção de mais R$ 2,2 milhões em
patrocínio para a Lotus. Olivei-
ra não revela quais empresas es-
tão interessadas nas cotas, po-
rém diz que existem negocia-
ções em andamento com empre-
sas de telefonia, higiene pes-
soal e montadoras. Serão seis
cotas, duas com valor mínimo
de R$ 600 mil (que dará direito
a organizar um salão vip dentro
da boate) e quatro com mínimo
de R$ 250 mil. Ao adquirir uma

cota, o patrocinador pode tam-
bém realizar um evento por ano
no local e montar uma lista de
convidados. “Toda empresa es-
tá interessada em relacionamen-
to e aproximação com seu públi-
co e com os formadores de opi-
nião. Aqui elas têm a oportuni-
dade de fazer isso,” argumenta
o diretor comercial.

Desde a abertura, em novem-
bro do ano passado, a casa con-
ta com o patrocínio de seis em-
presas: IG, Flying Horse, G5
Blindadora, Puma, Diageo, Itai-
pava e Souza Cruz. Essas em-
presas adquiriram cotas no total
de R$ 2 milhões. A publicidade
delas dentro da Lotus, no entan-
to, é discreta. Não há cartazes
ou banners, muito menos isopo-
res descascados. “O logotipo
do IG, por exemplo, está no bal-
cão e no nosso cartão de consu-
mo,” exemplifica Oliveira. Na
entrada, uma parede com peque-
nas janelas de vidro mostra os
produtos dos patrocinadores.
Com o jogo de luzes e acessó-
rios, parecem parte da decora-
ção.

Mas Oliveira diz que a busca
por patrocínio não significa que
a casa esteja necessitando de di-
nheiro rápido. “Não temos um
prazo para fechar as cotas de pa-
trocínio, porque o movimento é
muito bom.” Segundo ele, a ca-
sa lota todas as noites desde

que abriu. “E, quando enche, fe-
chamos a porta. Mesmo que o
Donald Trump queira entrar,
ele fica de fora.” Para entrar, é
preciso ter nome na lista e pa-
gar uma entrada de R$ 60 (ho-
mens) ou R$ 30 (mulheres).
Sem contar o valor gasto com

petiscos e bebidas.

FESTAS
Para as empresas que não po-
dem arcar com o valor de uma
cota, a boate tem a opção de pa-
trocínio de eventos. “Se a empre-
sa tem alguma ligação com o pú-

blico da casa, estudamos a possi-
bilidade de realizar alguma festa
ou evento em que ela seja a patro-
cinadora”, explica Fábio Quei-
roz, executivo de Eventos. “Há
uma boa procura. Já estamos ne-
gociando festas para setembro e
outubro.” Ele diz que o valor pa-

ra fazer uma festa na Lotus parte
de R$ 30 mil, aos quais são acres-
centados o fornecimento ou não
de bebidas e outras variáveis.

Já está confirmada a noite
Fashion DJ, que a cada edição
será patrocinada por uma em-
presa de moda. “Estamos fe-
chando com a Miss Sixty e a
Doc Dog, e temos várias outras
interessadas”, diz Queiroz.
“Normalmente, as empresas de
moda não podem arcar com o
custo de uma cota, mas promo-
ver uma festa é acessível. Cada
camarote ficará sob responsabi-
lidade de uma agência de mode-
los e as grifes poderão divulgar
suas marcas,” diz Oliveira.

A estrutura toda é organizada
por uma equipe de executivos.
“Temos responsáveis pelas
áreas de Comunicação, Contas,
Eventos e outras áreas. É um ti-
po de gestão raríssimo em ca-
sas noturnas”, conta o diretor
comercial – ele próprio com
uma passagem de 6 anos como
gerente comercial da Visa. “As-
sim, cada um sabe exatamente
quem está responsável por cada
coisa, e temos reuniões freqüen-
tes para trocarmos idéias.” O
grande desafio, para Oliveira, é
manter o clima de exclusivida-
de que a casa criou. “A Lotus
se tornou um objeto de desejo e
estamos buscando a melhor for-
ma de capitalizar tudo isto.”●

Clarissa Oliveira

O Movimento Internet Segura
(MIS), programa desenhado
pela Câmara Brasileira de Co-
mércio Eletrônico (Câmara-e.
Net) para promover a seguran-
ça na rede mundial de compu-
tadores, anunciou um investi-
mento de R$ 2 milhões em es-
tratégias publicitárias. A ini-
ciativa, que envolve anúncios
em mídia impressa e digital,
deve ajudar a levar aos inter-
nautas informações sobre co-
mo evitar fraudes e roubos de

dados por meios eletrônicos.
Segundo a entidade, a cam-

panha foi encomendada à agên-
cia AWG Comunicação -
Working Group e terá o slo-
gan “Pratique Internet Segu-
ra”. A campanha se soma a um
site criado pelo MIS no final
do ano passado, onde estão dis-
poníveis os mais variados ti-
pos de informação sobre pre-
venção de fraudes eletrônicas.

De acordo com dados levan-
tados pelo Grupo de Trabalho
Anti-Phising (APWG, na sigla
em inglês), o Brasil é atual-

mente o 4.º país com mais si-
tes de phising, que utilizam
e-mails falsos para pescar in-
formações como dados bancá-
rios, senhas e números de car-
tão de crédito de internautas.
Ainda segundo o levantamen-
to, a ocorrência desse tipo de
ataque vem crescendo cerca
de 25% ao mês no País.

Criado em setembro do ano
passado, sob coordenação da
Câmara-e.Net, o MIS tem
apoio de grandes empresas
que realizam negócios na rede,
como American Express, Ban-
co do Brasil, Extra.com.br, Mi-
crosoft, Redecard, Submarino
e Visanet. Além disso, a enti-
dade tem apoio de varejistas
como Americanas.com, Somli-
vre.com, Livraria Saraiva, Ma-
gazine Luiza e Shoptime.●

EM TEMPO
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