
Uma fábrica de eventos e marketing

●●● A Sony anunciou ter vendi-
do 500 mil unidades de seu video-
game PlayStation portátil (PSP)
nos dois primeiros dias de venda
nos Estados Unidos. O PSP foi
lançado no país em 24 de março,
a um preço de US$ 249. O video-
game foi lançado no Japão no fi-
nal do ano passado, e até agora já
foram vendidos no país mais de
1 milhão de unidades. O lança-
mento na Europa foi adiado para
que a empresa tivesse condições
de atender à demanda nos EUA.

●●● A Mandrakesoft, empresa
francesa de Linux que comprou a
brasileiraConectiva, anunciou on-
tem que passa a se chamar Man-
driva e seuprincipal produto Man-
drivaLinux. Nascida da junção do
nome das duas empresas, a marca
será adotada em todo o mundo.
No Brasil, pelo menos por en-
quanto, a Conectiva não muda de
nome. A Mandriva pagou US$
2,3 milhões em ações pela empre-
sa brasileira, em fevereiro.

●●● A Telecom Italia tem co-
mo objetivo aumentar o lucro
operacional em 7% a 9% ao
ano entre 2005 e 2007 depois
de unir-se com a divisão de te-
lefonia móvel TIM e de se con-
centrar na expansão de banda
larga e serviços de TV digital.
Em comunicado, o principal
grupo de telefonia da Itália in-
formou que depois da fusão
com a TIM de € 1,5 bilhão, pre-
tende investir € 14 bilhões no
período de três anos.

NEGÓCIO: A Coca-Cola investiu
no ano passado R$ 550 milhões
no País, com a maior fatia dirigi-
da à publicidade. Este ano, a mul-
tinacional vai investir R$ 600 mi-
lhões e, é claro, a maior parte vai
para a divulgação dos produtos,
em que o acordo com a Micro-
soft/MSN é apenas um detalhe.
A empresa fundada em 1886 é
hoje uma das mais poderosas
organizações de marketing do
mundo, que investe bilhões para
que a marca continue a ser um
ícone global de consumo. Tanto
que delegou a terceiros a produ-
ção se concentrando no xarope
e na publicidade.

Patrocinadora oficial das Olimpía-
das, da Copa do Mundo, dos
Jogos Pan-americanos, a Coca-
Cola também é uma verdadeira
fábrica de eventos, daqueles pa-
ra atingir consumidores jovens
como o Coca-Cola Vibezone e
mesmo adultos como os festi-
vais de música de Viena e Buda-
peste. A empresa, presente em
200 países, revela que, a cada 10
segundos, 126 mil pessoas ao
redor do mu ndo consomem um
produto seu. Mais: criou o Papai
Noel como o conhecemos hoje,
de roupa vermelha – antes era
verde, como os dólares que ilus-
tram seu balanço. C.F.

http://link.estadao.com.br

MSN com a cara da Coca-Cola
Microsoft fecha acordo com fabricante de refrigerantes para lançar Messenger 7.0, que terá propaganda

PUBLICIDADE
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A Coca-Cola anuncia hoje um
acordo com o MSN Messenger,
o portal de comunicação instantâ-
nea da Microsoft, que pela pri-
meira vez contará com publicida-
de. O acordo vale para os Esta-
dos Unidos e o Brasil, respectiva-
mente o primeiro e o terceiro
mercado mundial dessa fabrican-
te de refrigerantes sediada em
Atlanta, na Geórgia, com fatura-
mento de US$ 21,9 bilhões no
ano passado, dos quais R$ 7,4 bi-
lhões no Brasil.

No caso do MSN Messenger,
os Estados Unidos são o primei-
ro mercado e o Brasil, o segun-
do, com 6,4 milhões de internau-
tas residenciais fazendo uso des-
se portal, que oferece comunica-
ção instantânea aos usuários de
computadores plugados na inter-
net. O diretor do MSN para o
Brasil e a América Latina,
Oswaldo Barbosa de Oliveira,
diz que a publicidade não irá afe-
tar a comunicação livre dos usuá-
rios, “ao contrário, funcionará
de forma a facilitar e a interagir
com esses usuários”.

Segundo Oliveira, o acordo
com a Coca-Cola é uma expe-
riência pioneira, que poderá re-
sultar em novos investimentos
pelo MSN nos serviços que aju-
dam no relacionamento entre as
pessoas, ao mesmo tempo e de
diferentes partes do mundo. Ele
estima que, diariamente, mais de
4 milhões de brasileiros façam
uso desse portal, acessado por
155 milhões ao redor do mundo.

O acordo com a Coca-Cola pa-
ra o lançamento hoje da versão fi-
nal do MSN Messenger 7.0 pre-
vê que, durante três meses, tanto
nos Estados Unidos como no
Brasil, a fabricante de refrigeran-
tes será o único anunciante.

Criados pela AgênciaClick,
os ícones de Coca-Cola poderão

ser usados pelos usuários com
apenas um click. Um dos desta-
ques é a latinha, que irá rir, ficar
emburrada e até chorar, podendo
substituir as tradicionais cari-
nhas dos bate-papos.

Nem o MSN, nem a Coca-Co-
la revelam o valor do investi-
mento, mas o presidente da
AgênciaClick, Pedro Cabral,
acredita que a experiência, casa-
da com outras mídias, poderá
ser ferramenta importante para
aumentar a participação da inter-
net no bolo publicitário. No Bra-
sil, esse bolo é de R$ 23 bilhões
e a internet ainda não chega a
abocanhar 2% do total. ●
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SENTIMENTOS - Nos ícones da MSN, a latinha de Coca-Cola vai rir, ficar emburrada e até chorar

Consumidor
está mais
crítico com
propaganda
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O consumidor está mais crítico
eexigente comrelaçãoàpropa-
ganda. Esta é uma das conclu-
sões da 2.ª pesquisa encomen-
dada pela Associação Brasilei-
radePropaganda (ABP)ao Ibo-
pe.Comparado ao levantamen-
to de 2002, a parcela dos entre-
vistados que analisa como “óti-
ma ou boa” a propaganda no
País recuou de 44% para 34%.
Subiram as avaliações “regu-
lar” (36% para 39%) e “ruim
ou péssima” (14% para 20%).

“Há um processo de cons-
cientização da população com
relação a várias áreas; não seria
diferente com relação à publici-
dade”, dizopresidentedaABP,
ArmandoStrozemberg.“OBra-
sil está mudando e quem não
perceber essa evoluçãovai ficar
no meio do caminho”, reforça
Carlos Augusto Montenegro,
presidentedo Ibope.

A pesquisa, feita no segun-
do semestre de 2004 com 2
mil entrevistas em 140 municí-
pios, constatou leve recuo no
quesito ética e transparência
(antes era citado por 68% dos
entrevistados, caiu para 64%).
Embora não cite exemplos, sa-
be-se que a questão da autenti-
cidade dos depoimentos foi
posta em xeque quando o can-
tor Zeca Pagodinho, logo de-
pois de aparecer na campanha
da Schincariol, estrelou filme
da Brahma, cantando “não lar-
go meu amor, voltei”.●
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