
Emtodasociedade, emqual-
querépoca, existemassun-
toscuja divulgação requer
maisdoquenotas informati-
vasounotícias imediatas.
São temasqueexigemapro-
fundamento,meticulosidade
eprecisão. Éaíqueentra em
cenaumtipoespecial de jor-
nalismo.Esseéoassuntode
Jornalismo Investigativo–O
fatopor trásdanotícia (200
págs.,R$36,10), da jornalis-
taCleofeMonteirodeSequei-
ra, lançado recentemente
pelaSummusEditorial.O
livroé resultadodapesquisa
dedoutorado realizadapela
autoraem2004naUniversi-
dadedeSãoPaulo.

Pelaprimeiravez,oGrupo
Votorantimvai veicularuma
campanhadepublicidadena
televisãoparaumproduto
específico,ocimento.Criada
pelaagênciadepublicidade
Neogama,acampanha joga
luzsobreaatuaçãodaempre-
saevalorizaoprocessode
produçãodo insumoqueestá
presenteemtodasascasas.
Oqueogrupocomandado
pela famíliaErmíriodeMo-
raesquerémelhorara ima-
gemdocimento,alvodecons-
tantescríticaspelopreço.

AAmBevdecidiuexpandira
campanhadaSkol,quemon-
toupraiasartificiaisnointerior
deSãoPaulonoanopassado.
Destavez,alémdeRibeirão
PretoeSãoJosédoRioPreto,
oeventovaiacontecerpela
primeiravezemCampinas,
BaurueUberlândia.Aexpecta-
tivadepúblicototaldoPraia
Skoléde100milpessoas,ani-
madoporbandascomoJota
QuesteCharlieBrownJr.
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Osfamososbebêsdamarca
deprodutosde limpezaAsso-
lanperderamoscabelosde
lãdeaçoeganharamoutros,
deespuma.A intençãoda
agênciadepublicidadeAfri-
caé fixara imagemdosgaro-
tos-propagandacomosabão
empóAssim.Nessacampa-
nha,quecomeçouaserveicu-
ladaemjornais, amarcado
novoproduto tambémse
afastadaAssolan,numacla-
ra intençãodo fabricantede
fixara imagemdoAssim.

Bebês de Assolan com
cabelos de espuma

CampanhadaVotorantim
buscamelhorar imagem

AmBev vai levar ‘praias’
ao interior do País
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FOCOMarcas muito valiosas também
podem estar ao alcance da mão
Coca-Cola, Bombril e Bic têm o mesmo poder de imagem que os quase inatingíveis Rolls-Royce
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Dicionário decifra o ‘economês’
Paulo Sandroni traduz termos teóricos para o leitor comum

JorgeJ.Okubaro

Expressões e conceitos empre-
gados demodo corriqueiro por
especialistas, com significado
muitoespecífico,àsvezessoam
engraçados,quandonãoincom-
preensíveis, para pessoas fora
domeio especializado. Leitores
de jornais e revistasmuitas ve-
zes se deparam com palavras
ou expressões que parecem fo-
radolugar.Colchãodeliquidez,
por exemplo. Seria aquele col-
chão de água, que se amolda às
curvas do corpo e, dessemodo,
torna o sono mais agradável?
Certamente não, pois a expres-
sãosurgecomfreqüêncianono-
ticiário sobre a situaçãodas re-
servas internacionais do País.
“Colchão de liquidez”, como

explicaoeconomistaPauloSan-
droni,emseurecém-lançadoDi-
cionário de Economia do Século
XXI(EditoraRecord),é“adeno-
minação de uma reserva (em
reais) estratégica de proteção
do Tesouro Nacional para en-
frentarsituaçõesdealtavolatili-
dade no mercado financeiro”.
“Volatilidade”, por sua vez, é a
“medida da intensidade e fre-
qüênciadas flutuaçõesdospre-
ços de um ativo financeiro ou

dos índices nas bolsas”.
Desde que se formou na

USP, o economista Paulo San-
dronivemsededicando,dema-
neira intermitente, a tornar
compreensíveis para o cidadão
comumas expressões que seus
colegas de profissão empre-
gamcomnaturalidade.Chegou
a manter, por um certo tempo,
umacolunaemjornaldiário,pa-
raexplicarcomodeterminados
fatos econômicos, de interesse

aparentemente localizado, afe-
tavam a vida das pessoas. Em
1985, lançou um Dicionário de
Economia que, como dizia na
época, tinha o objetivo de fun-
cionarcomoumguiaparaoslei-
tores da coleção Os Economis-
tas, daEditora Abril.
Esse Dicionário foi crescen-

do, tevevárias revisõeseacrés-
cimos,mudoudenomeedeedi-
tora, e agora chega às livrarias
emsuamaisrecenteversão.Es-

tão lá,explicadosdemaneira
compreensível para o leitor
comum, os conceitos teóri-
cos utilizados pelos econo-
mistas, siglas e histórico das
principais organizações na-
cionais e internacionais liga-
dasàáreaeconômica,biogra-
fias dos grandes economis-
tas da história e dos princi-
pais economistas brasilei-
ros, inclusive contemporâ-
neos,eatémesmoumaexpli-
cação detalhada dos planos
econômicos que o País en-
frentou a partir de 1986.
Sempre se poderá apon-

tar esta ou aquela omissão –
desapareceu, por exemplo, o
verbete sobre o economista
Octávio Gouvêa de Bulhões,
co-responsável pela reorga-
nizaçãodaeconomiabrasilei-
ra no início do governo mili-
tar, que aparecia emedições
anteriores–,maséumaobra
de consulta importante.
Com905páginas, tornou-se,
mais que alentado, umdicio-
nário aindamais interessan-
teparaos leitoresdasseções
econômicas dos jornais e re-
vistas, estudantes de econo-
mia, jornalistas e atémesmo
economistas profissionais. ●

CarlosFranco

O que leva marcas a terem
uma forçamaior que os produ-
tos a que estão atreladas?Wa-
shington Olivetto, da W/Bra-
sil,queajudouaconstruirmar-
cascomoBombril,dizqueafor-
ça delas está em duas situa-
ções diametralmente opostas:
“Aquelas que, pelo volume,
têmumapresençamuitogran-
denavidadosconsumidorese,
asoutras,quesãosonhodecon-
sumo, realizado por poucos”,
mas que habitam o universo
das aspirações, a exemplo de
umaFerrari, umaMercedes ou
umRolls-Royce.
Algumas marcas costumam
extrapolar, e muito, o valor dos
produtos, como Gillette, a lâmi-
na de barbear; Bombril, a lã de
aço; Bic, as canetas; Maizena, o
amido de milho; Havaianas, as
sandálias de borracha; Hell-
man’s, a maionese; Sadia, o pe-
ru;Coca-Cola,orefrigerante;Le-
vi’s, o jeans. E, nestes casos,
abrem espaço para conquistar
novosconsumidores,mantendo
fiéis aqueles para os quais são
sinônimodequalidadeereferên-
cia como categoria de produto.
Éocaso,porexemplo,dopol-

vilhoantissépticoGranado,que
chegouaserusadopeloimpera-
dor D. Pedro II e é referência
dessa categoria, mesmo anun-
ciando pouco. A Assolan, que
agora diversifica a sua linha de
produtos, como lançamentodo
sabão em pó Assim, não demo-
rou a perceber que, por mais
que investisse em marketing,
Bombrilaindacontinuariasinô-
nimodelãdeaço–temhoje80%
do mercado, mesmo tendo en-
frentado sucessivas crises.
ParaFrancescPetit,daagên-

ciadepublicidadeDPZ,aconso-
lidação de uma marca exige
mais que elevados recursos em
publicidade. “Requer sobretu-
doaqualidadedoproduto”.Um
produtodequalidade, dizPetit,
consegue fixara imagem,ainda
que sem investir empropagan-
da ou sem ser parte integrante
da marca a ser anunciada. Ele
cita o exemplo dos equipamen-
tosparabicicletasCampangno-
lo, que são garantia para ciclis-
tas profissionais dequalidade e
desempenho.
“Hoje,existemdezenas, cen-

tenas, milhares de empresas

oferecendo serviço de bran-
ding, de construção demarcas,
quenadaentendemdonegócio,
nem sequer têm conhecimento
de que umamarca é umprodu-
to e este produto é que precisa
ter qualidade paraque amarca
dure, caso contrário será só
mais uma marca de passagem,
de estação.”
Outro exemplo de marca

que extrapolou – e por largas
passadas – o valor do produto
são as sandálias Havaianas,
que Petit acha que poderiam
ser Baianas, “pois hoje a Bahia
dá de dez a zero no Havaí, que
era um sonho de consumo do
períododoamericanwayof life,
quandoforamlançadas”.Opro-
duto, as sandálias, convencem
pela sua simplicidade. Hoje, es-
sas sandálias ingressaramcom
opé direito nomundo fashion e
no mercado externo. Contam,
paraisso,comotrabalhodefixa-
ção da marca pela agência Al-
map/BBDO, que tem procura-
do emprestar ao produto da
São Paulo Alpargatas, empre-

sa controlada pelo Grupo Ca-
margo Corrêa, algo mais que a
simplicidade:odesejodoconsu-
midor emusar asHavaianas.
Olivetto diz que, em produ-

tos de baixo valor, como sandá-
lias, é preciso trabalhar a mar-
ca, vendendo as suas qualida-
des, semfocarmuitonopúblico
que vai usá-la. Ele fala do pro-

cesso de desenvolvimento que
temfeitoparaRider,daGrende-
ne. “Comoassandálias sãousa-
das pelo consumidor de classe
média alta nas piscinas e no la-
zer, pelos consumidoresdebai-
xa renda no dia-a-dia e para os
demais baixa renda ainda ape-
nas nos fins de semana, em to-
das as ocasiões, o foco da cam-
panha foi o compromisso da

marca com tudo o que é popu-
lar, mas que faz parte do gosto
de todos.”
O publicitário que comanda

aW/Brasilencontrouemnovas
leituras de sucesso da música
popularbrasileiraocaminhopa-
ra apresentar Rider. Da banda
mineira Skank, com o sucesso
de Gilberto Gil Vamos fugir, ao
atual Além do Horizonte, de
Erasmo e Roberto Carlos, re-
gravadopor JotaQuest,Olivet-
to acredita ter encontradouma
soluçãoparatornaramarcapo-
pular, sem perder nenhum dos
seus nichos de consumo.
Luiz Lara, da agência Lew,

Lara, está convencido de que
uma marca, para conseguir se
fixar, precisa passar, além de
qualidade e confiança, os seus
valores. Responsável pelas es-
tratégias, entre outros, da ope-
radora de celulares TIM, Ban-
coReal (conta quedivide coma
Talent) e Natura, Lara diz que
fixar valores de respeito ao
meio ambiente, a liberdade de
movimentoeocompromissode

estar semprepresentena vi-
da de jovens e idosos “tam-
bém se traduz em fortaleci-
mento damarca”.
ParaLara,ocasodaNatu-

ra é exemplar. “Umaempre-
sa de venda direta, que sou-
betrabalharoconceitodede-
senvolvimento sustentável,
ganhou a simpatia do consu-
midore,aoingressarnomer-
cado de capitais, suas ações
deram sucessivos saltos”. E
completa: “Um conceito, co-
mo o ‘Viver sem fronteiras’,
daTIM,muitasvezes éoque
fazcomqueamarcasedesta-
que na paisagem, principal-
mente em cenários de forte
concorrência.”
ParaOlivetto ePetit, o se-

gredo está no produto. É o
caso da caneta Bic, do Rolls-
Royce e daMaizena. E, prin-
cipalmente, da Coca-Cola,
considerada a marca mais
valiosa do mundo atrelada a
um produto a que todos têm
acesso. “É issoque faz adife-
rença”, diz Olivetto.●

Concorrência faz dono
do ShopTour voltar ao ar

MÍDIAEPUBLICIDADE

1- 1001 UTILIDADES - A marca resiste às crises; 2- ASAS NOS PÉS - Havaianas conquistam o mundo; 3- BELEZA - O inacessível
Rolls-Royce; 4- BIC - Uma caneta universal; 5- COCA-COLA - A mais valiosa; 6-MINGAU - Maizena, em todos os lares

Obratrazexplicação
detalhadados
planoseconômicos
brasileirosdesde1986

ParaOlivettoePetit,
forçadamarcaestána
qualidadeeeficáciado
produtoouserviço
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Nas emissoras de televisão, há
uma fortedisputa entre ospro-
gramasde ofertas, comoShop-
Tour, Shoptime e MixTV. Um
cenário que acabou por trazer
de volta ao ar o empresário
Luiz Galebe, que criou o Shop-
Tour em 1987. Hoje, o progra-
ma de Galebe, que foi pioneiro
neste formato de publicidade
noBrasil, lutapara fixara iden-
tidade de sua rede própria de
televisão, o canal 46 (UHF),
que é 15 naNet, 10 na TVA e 23
naTVAlphaville.
OShopTour,queeraveicula-

do inicialmente na TV Record,
foi há 11 anos para o Canal 16
(UHF) – o 23 na Net –, de onde
saiu fazendomuito barulho es-
te ano. Na Justiça, Galebe acu-
sa o controlador do Canal 16,
João Carlos Di Gênio, de pla-
giar sua fórmulanoMixTV, ca-
nal que tem ainda a vantagem
de oferecer a anunciantes o
acesso aos alunos das redes de
ensinoObjetivo eUnip, contro-
lada pela família Di Gênio.
AMixTVse defende da acu-

sação de plágio dizendo que
sua programação é diferente e
quea fórmuladevarejona tele-
visãoéamesmaemtodoomun-
do. Portanto, não teria por quê

pagar royalties a Galebe. Ao
voltar à tela, Galebe não es-
conde que o seu objetivo é o
de criar a mesmamovimen-
tação de 11 anos atrás, quan-
do estreou no canal da famí-
liaDiGênio e conseguiupro-
vocar filas em lojas anun-
ciantesevenderestoquesen-
calhados com promoções
via televisão.

ESTÍMULO
Na última sexta-feira, os as-
sessoresdeGalebecontabili-
zavam uma primeira vitó-
ria. Ao voltar ao ar, o apre-
sentador estimulou a venda
de dois mil pares de sandá-
lias da Meggashop, que só
vende produtos da São Pau-
lo Alpargatas. Nesse retor-
no, o empresário optou por
dois formatos de programa.
No A Cara do Dono, preten-
de surpreender o anuncian-
te chegando de improviso,
sem avisar e negociando na
frente das câmeras, até bai-
xar o preço da mercadoria.
JánoOutlet, agendaagrava-
ção e apresenta os produtos
na loja, com a intenção de
que se formem filas para
comprar os produtos. ● C.F.
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 5 set. 2005. Economia, p. B12.




