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ANUNCIANTES

ENA DEBATE REPUTAÇÃO
Com o tema "Reputação e

Sucesso", a edição 2003 do

ENA (Encontro Nacional de

Anunciantes), realizada sema-

na passada, em São Paulo,

reuniu importantes profissio-

nais de agências, anunciantes

e veículos.

A palestra de abertura foi co-

mandada pela vice-presidente

de assuntos corporativos da

Philip Morris América Lati-

na, Cathy Leiber, e pelo só-

cio-diretor da DPZ, Roberto

Duailibi. Ambos abordaram o

tema "Construindo reputação

em ambientes desafiadores".

Cathy destacou que um dos

grandes esforços da compa-

nhia é manter a reputação de

uma empresa que, pelo pró-

prio produto que comerciali-

za, provoca resistência e anti-

patia das pessoas. Ela ressal-

tou os inúmeros esforços da

empresa na prestação de in-

formações sobre os males

causados pelo tabaco. Disse

que a Philip Morris, que fa-

brica o Marlboro, tem busca-

do implementar ações contra

o cigarro na adolescência e na

infância. De acordo com

Cathy, o foco da empresa são

os fumantes adultos, que são

clientes de outras compa-

nhias.

Já Duailibi, que atende a

Souza Cruz, afirmou que a

busca pelo lucro a qualquer

preço é um dos fatores que

Civita: imparcialidade Dutra: valores intangíveis

Cathy: responsabilidade

acabam com a reputação de

agências e anunciantes. Ele

afirmou que para uma empre-

sa ter prestígio é preciso unir

conhecimento e confiança

por parte dos clientes.

O publicitário citou uma sé-

rie de marcas que atuam em

ambientes hostis e pouco fa-

voráveis. Algumas como a

Taurus e Rossi, pelo próprio

produto. Outras por algumas

situações provocadas pela em-

Duailwi: conhecimento

presa, sejam problemas finan-

ceiros ou brigas internas e ex-

ternas. Citou como exemplo

Varig, BCP, Vésper e Vivo.

Palestras - O evento, promo-

vido pela ABA (Associação

Brasileira de Anunciantes),

também contou com apre-

sentações de casos e sessões

simultâneas, com palestras

de profissionais como Flávia

Moraes, da Philips, José Car-

los Perri, do Bradesco, Ricar-

Andréa Valeria

do Guimarães, da Thymus,

Eraldo Carneiro, da Petro-

bras, Alex Periscinoto, da

SPG Salles, Periscinoto

Guerreiro & Associados, en-

tre outros.
Na palestra de encerramento,

Luiz Carlos Dutra, presidente

da ABA e diretor de Assuntos

Corporativos e Comunicação

da Dow Química, e Roberto

Civita, do Grupo Abril, fala-

ram sobre "Deveres e benefí-

cios dos anunciantes".

Dutra lembrou que fatores

como coerência e princípios

são essenciais para manter a

reputação dos anunciantes.

Atualmente, 75% do valor

das empresas referem-se a va-

lores intangíveis, como ima-

gem de marca, reputação,

percepção de riscos e credibi-

lidade.

Civita, por sua vez, ressaltou

a importância de existir uma

separação entre conteúdo

editorial e publicidade. Para

ele, é importante criar solu-

ções publicitárias novas, mas

sem comprometer a credibili-

dade dos veículos.

Prêmio - Antes da palestra, a

ABA entregou o Libertae -

Prêmio de Contribuição à

Comunicação - para Carlos

Augusto Montenegro (Ibo-

pe), Altino Barros (McCann-

Erickson), Rui Mesquita (O

Estado de S. Paulo) e Miguel

Krigsner (O Boticário).



Biagiotti: novas ferramentas

A diretora de marketing do

McDonald's, Tânia Kulb, falou

no ENA sobre o "Emprego de

valores de produção para cons-

truir reputação na mídia ele-

trônica".

A executiva mostrou uma série

de comerciais da rede de fast

food para ilustrar como bons

valores de produção podem

contribuir para a construção

de imagem da marca. Tânia

contou ainda que o

McDonald's lança 24 comer-

ciais por ano, divididos na di-

vulgação de preço, promoção,

produto e institucional.

Segundo ela, todos os filmes

têm grande valor agregado de

produção, o que permite a reu-

tilização de cenas em muitos

comerciais. Disse que tem ima-

gens utilizadas hoje que foram

captadas há mais de três anos.

A executiva afirmou que as

campanhas da rede sempre

mostram pessoas anônimas e

Tânia: produções criativas

utilizam linguagem simples pa-

ra atrair o consumidor.

Tânia disse ainda que o Brasil

é um dos países onde o

McDonald's tem a imagem

mais forte.

O gerente de publicidade da

Fiat, Luiz Fernando Biagiotti,

por sua vez, abordou "como

planejar e executar mídia para

construir reputação". Biagiotti

também mostrou comerciais

que, segundo ele, ajudaram no

fortalecimento da marca. Além

disso, falou da importância da

utilização de outras ferramen-

tas na comunicação. Ele disse

que é preciso integrar conteú-

do, mídia e marketing para im-

pactar o consumidor de forma

diferenciada.

Biagiotti citou cases como o

patrocínio do Big Brother

Brasil, na Rede Globo, além da

campanha de lançamento do

Fiat Stilo, criada pela Leo

Burnett.



O diretor de Comunicação

e Mídia da Alpargatas, Rui

Porto, e o sócio e diretor de

criação da AlmapBBDO,

Marcello Serpa, destacaram

as campanhas criadas para

Havaianas no ENA 2003.

Segundo Porto, os anúncios

foram fundamentais para a

mudança de imagem do

anunciante, que tinha seu

consumidor mais forte nas

classes baixas e, atualmente,

está presente em todas as ca-

madas sociais. Serpa lem-

brou que um anúncio bem

feito pode ser mais eficaz

que um comercial.

Durante sua apresentação,

Porto contou que a Almap-

Porto: mudança de target

BBDO está criando uma

campanha para divulgar as

Havaianas no exterior O fil-

me vai ser veiculado na

MTV francesa em junho.

Porto conta que a divulga-

Serpa: custo baixo

ção das Havaianas fora do

país estava sendo feita ape-

nas por meio de revistas, re-

lações públicas, assessoria

de imprensa e forte distri-

buição.

MUDANÇA DE HAVAIANAS



PODER DE DESTRUIR
O Serviço de Atendimento ao

Consumidor (SAC) tem o poder

de destruir a imagem da empre-

sa. A afirmação foi feita pela ge-

rente de relações com consumi-

dores da Unilever Bestfoods,

Maria Lúcia Pettinelli, durante

um dos painéis promovido no

ENA 2003. Na ocasião, Maria

Lúcia e Ione Almeida, gerente de

serviços de marketing da Nestlé,

discutiram o tema "O SAC e a

reputação das marcas".

Maria Lúcia lembrou que o prin-

cipal objetivo do SAC é não dei-

xar que a imagem da empresa se-

ja arranhada por qualquer moti-

vo. Disse que o consumidor sabe

que o serviço é um elo entre em-

presa e consumidor.

Ione: interatividade

Ela explicou que a equipe preci-

sa estar preparada para respon-

der questões que vão da política

de responsabilidade social a

queixas sobre propaganda enga-

nosa.

Maria Lúcia: construção

Já Ione mostrou os diversos ca-

nais de comunicação que a Nestlé

mantém com o consumidor:

SAC, internet, newsletter, e e-

mail marketing. A empresa rece-

be 1.700 contatos por ano.


