
Um livro campeão de vendas,
agora com uma feição muito
mais brasileira. Um dos no-
vos capítulos de Administra-
ção de Marketing (776 págs.,
R$ 119,00), de Philip Kotler,
que acaba de chegar à 12ª
edição, chama-se Perspecti-
va Brasileira. Os textos são
de profissionais do meio aca-
dêmico. Outro é Panorama
Brasileiro, e reúne alguns ca-
sos da história recente da
publicidade. Uma outra novi-
dade é a assinatura de Kevin
Lane Keller como co-autor. A
10ª edição, lançada pela Edi-
tora Pearson no ano 2000,
vendeu 120 mil exemplares
apenas no Brasil.

A TAM começou, no fim de
semana, a veicular campanha
para anunciar seus vôos para
NovaYork apartir do dia 10 de
novembro.As peças, criadas
pelaagência Y&R, associam o
Cristo Redentor à Estátua da
Liberdade eo Parque do Ibira-
pueraao Central Park. De hoje
até odia 10 de novembro, a
empresa vai distribuir maçãs,
símboloda cidadeamericana,
aospassageiros de suaponte
aérea ligando São Paulo ao
Rio,Belo Horizonte, Brasília,
Curitiba e Porto Alegre.

Pepsi e Ruffles entram na on-
da da telefonia para criar a
promoção “Se liga no Celu-
lar”, que une a força das duas
marcas da PepsiCo. Desde
ontem até 1º de novembro, os
consumidores que se cadas-
trarem, com a senha na emba-
lagem dos produtos, enviam
uma mensagem de celular de
qualquer operadora para o
número 48000 e passam a
concorrer aos prêmios.

A reforma gráfica e os novos
cadernos e suplementos, co-
mo Link, Casa& e Aliás, que
tornaram o jornal o Estado
mais atraente e com um car-
dápio maior de informações,
levou o veículo a disputar o
prêmio Caboré 2005. A deci-
são está nas mãos dos profis-
sionais do mercado de comu-
nicação cadastrados pelo
Grupo Meio & Mensagem.

q
SEXTA-FEIRA
AGRONEGÓCIOS

A fabricante britânica de bebi-
das Diageo começa a prepa-
rar, no País, o lançamento de
um novo rótulo de Johnnie
Walker, o verde, que fará
companhia aos já tradicio-
nais red, black e blue. O
Green Label é a bebida puro
malte, que encanta consumi-
dores que buscam sensa-
ções mais fortes e encorpa-
das. Em 200 anos, é o quinto
rótulo lançado pela maltaria
mais presente no mercado
global do uísque.

Um novo rótulo para o
uísque Johnnie Walker

TAM voa para Nova
York e distribui maçãs

‘Estadão’ entra no
páreo pelo Caboré

Apropagandachega
aos celulares

q
QUARTA-FEIRA
PROJETOSSOCIAIS

BEBIDAS

Um best-seller.
Agora, de roupa nova
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SEGUNDA-FEIRA
MÍDIAEPUBLICIDADE

Uma acirrada e ensaboada
disputa pelos consumidores
Com o Assim, Assolan tenta o mercado de sabão em pó, enfrentando as líderes Unilever e Procter

FOCO
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CARREIRAS
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TERÇA-FEIRA
MICROEMPRESAS

MÍDIAEPUBLICIDADE

CarlosFranco

O consumidor brasileiro gasta
cerca de R$ 2 bilhões por ano
comsabão empó, o que signifi-
caummercadode400mil tone-
ladas do produto. É um seg-
mento disputado, palmo a pal-
mo, por duas grandesmultina-
cionais: a Unilever, dona das
marcasOmo,Brilhante,Miner-
va,SurfeopopularAla–vendi-
donoNordeste –, e aProcter&
Gamble, comAriel,Ace,Bold e
Pop Poder ODD, também do
segmento popular.
AUnilever édonadeuma fa-
tiade70,8%eaProcter&Gam-
ble, de 13,6%, segundo dados
deagostodo InstitutoACNiel-
sen(osúltimosdivulgados).As
duasempresasenfrentam,ago-
ra, fabricantes nacionais que
decidiram apostar mais forte
na categoria, que surgiu no
País em 1953, como lançamen-
to de Rinso, da Lever, que vi-
rou OMO nos anos 60.
AAssolan,porexemplo,aca-
ba de lançar a marca Assim; a
Bombril – empresa que no pas-
sadovendeuQuanto(quevirou
Bold), ODDFases e Pop para a
Procter & Gamble – lançou a
marcaPronto;eaQuímicaAm-
paro,amarcaTixanYpê.AAm-
parohojeéaterceiramaiordes-

se mercado, com uma fatia de
5,7%. Pronto, da Bombril, quer
conquistar ainda este ano 10%
do mercado do Nordeste. Os
planosdaAssolansãomais for-
tes e o investimento, pesado.
Adiferença é que, desta vez,
a disputa pela preferência do
consumidor estámenosagres-
siva. Não se vêem as brigas
que existiam, por exemplo,
quando do lançamento de
Ariel, em 1988, ou nos anos 80,
entre o Quanto da Bombril e o
próprio Omo, numa sucessão
de testes de quem lavava mais
branco. A grande novidade es-
te ano são os bebês ensaboa-
dos de Assim, que trocaram a
lã de aço Assolan da cabeça
por bolhas de sabão.
A Assolan, que investiu R$
25 milhões numa fábrica para

lançar Assim, vai gastar ou-
tros R$ 25 milhões até dezem-
bro, numa campanha que co-
meçou a ser veiculada no mês
passado, com o intuito de ver
esgotarnasgôndolassuacapa-
cidademensal deprodução, de
6mil toneladas.
O publicitário Nizan Gua-
naes, da agência Africa, está
convencido de que os bebês
vão conquistar as consumido-
ras, tanto quemanteve amúsi-
ca que os embalava com novos
produtos e trouxe de volta, na
última semana, o mascote da
Assolan – a embalagem movi-
mentada – para fixar a lã de
aço, com a música do cantor
Latino Festa no apê. Os bebês
ficam, agora, com Assim, a
grandecartadadaempresaes-
te ano, num mercado promis-
sor e em fase de crescimento.
Já aBombril centra todas as
suas ações no Nordeste, com
preço e material de ponto-de-
venda, para oferecer o Pronto.
Ypê, por sua vez, tenta colar o
jinglequefezsucessoparaven-
der detergentes líquidos no sa-
bão em pó, que Suzana Vieira
promete fazermaravilhas.
Essemovimento das empre-
sasbrasileirasnãochegaaaba-
larnemaUnilever nemaProc-
ter & Gamble que, no momen-
to, dá força a embalagens do

produto em plástico, o que
tambémdeverá terefeitono
preço. Mais: Ariel, que che-
gou ao mercado verde, tal
qual é vendido nos Estados
Unidos, onde é líder absolu-
to,ganhoupartículasazuis e
foi azulando, para atender a
exigência dos brasileiros,
quevinculamoprodutoàan-
tiga e alvejante pedra anil.
AUnilever, dizFábioPra-
do, diretor da área deHigie-
ne e Limpeza no Brasil, está
posicionandocomconsistên-
cia suas marcas, nesse mo-
mento que ele traduz como
degrandecompetição.Aem-
presa investiu R$ 30 mi-
lhões em promoção capita-
neada pelo jogadorRonaldi-
nho Gaúcho, que distribuiu,
apartirdemarço,exclusiva-
mente nos Estados de São
Paulo,RiodeJaneiro,Minas
Gerais, Espírito Santo e Pa-
raná, as Omoballs, uma sé-
rie exclusiva de bolas auto-
grafadas pelo jogador.
Nesse fim de ano, adian-
ta,aUnilevercontinuaráre-
forçando o conceito de “que
se sujar faz bem”, que mar-
ca a comunicação de OMO,
que tem uma fatia de 40%
das vendas, em valor. Já o
sabão em pó Minerva, diz
Prado,está sesituandonum
segmentodecuidadosespe-
ciais com a roupa, com per-
fumes e amaciantes. Por
sua vez, Brilhante, que co-
meçou como sabão em pe-
dra, e emmarço de 1997 ga-
nhouversãoempó, temhoje
uma fatia de 12,5%. “É um
produto intermediário en-
tre o OMO e a nossa marca
maispopular,oSurf,queho-
je tem 8,8% do mercado”. A
outramarca é oAla, com fa-
tia de 2,6%, e que é vendido
noNordeste, onde tem fatia
de 20%.
Nizan Guanaes promete
continuarexplorandoolúdi-
co e acha que omomento do
mercadonãoédeguerra. “A
Assolan é antiguerra. Para
nós isso é desperdício de
tempo e de dinheiro.” Quan-
to ao nome Assim, que lem-
braoslogandeAce,daProc-
ter & Gamble (“Ace todo
branco fosse assim”), Gua-
naes rebate: “Se fosse para
eucopiaroslogandealguém
seria para copiar o do líder.
E não do segundo lugar.”●

BOLA –Unilever investiuR$30milhõesnacampanhadasOmoballs, capitaneadaporRonaldinhoGaúcho

BOLHAS –Sabão na cabeça das crianças é amarca do Assim

SUCESSO–Ala temuma fatiademercadode20%naregiãoNordeste

OPÇÃO–ShowsnaAvenidaPaulistavãodecoraisarodasdepagode

Itaú, aos 60 anos, aposta
no marketing comunitário
Banco prepara festa em 30 cidades e promete invadir a Avenida
Paulista com shows que realçam a diversidade cultural do País

AcampanhadoAssim
custaráR$25milhõese
trarádevoltaosbebês,
comcabelodeespuma

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

OBancoItaúchegaaos60anos
este mês investindo pesado no
marketing de relacionamento,
em campanha desenhada pela
agênciaAfricaequevaimobili-
zar 15 mil pessoas, em 30 cida-
de, durante todo omês. O vice-
presidente do banco, Antonio
Matias, diz que, diferentemen-
te de quando completou 50
anos e marcou a data com um
megashow de Caetano Veloso
na esquina das avenidas São
JoãocomIpiranga,emSãoPau-
lo, desta vez a idéia é realizar
várioseventosao longodomês.
Durante quatro domingos,

diz Matias, o banco vai ofere-
cer ao paulistano o “Domingo
Alegre” na Avenida Paulista,
cartão-postal da cidade deSão
Paulo, com espetáculos varia-
dos,quevãodesdeaapresenta-
ção de corais no vão doMasp a
rodasdepagode, forró, samba,
techno, reggae e outros ritmos

espalhados em palcos móveis.
Além disso, o Instituto Cultu-
ral Itaú, que fica na Avenida
Paulista, centralizará ciclos de
palestras sobre responsabili-
dade socioambiental, que tem

início hoje.No total, serão qua-
tro painéis, sempre das 11 às 13
horas, todas as segundas-fei-
ras domês.
Já o ciclo Itaú Musical, que

começa dia 17, prevê cinco

apresentações simultâneas
no horário de almoço, tam-
bém na Avenida Paulista. A
mesma programação, com
foconadiversidade, diz a di-
retora de Comunicação e
Marketing do Banco Itaú,
Cristiane Magalhães, se re-
petirá em, pelo menos 30
grandes cidades, sempre
aos domingos. “Foi a forma
que encontramos de envol-
ver todosos funcionários ea
comunidade, projetando o
futurocomfoconaresponsa-
bilidadesocial e ambiental.”
O que não significa, pon-

tuaCristiane, queopassado
tenha sido deixado de lado.
Ao contrário, o banco inau-
gura hoje em sua sede, em
São Paulo, uma mostra no
espaço Memória, em que
resgataatrajetóriadeAlfre-
doEgydiodeSouzaAranha,
fundadorda instituição, avô
daherdeiraMilúVillelae tio
de Olavo Egydio Setubal.
Com 14 milhões de clien-

tes,dizMatias, o Itaúprocu-
ra, com o mote “Comemo-
re”, chamar tambémaaten-
ção para o consumo respon-
sável de crédito. “Umbanco
moderno tem de ter uma
posturamoderna e transpa-
rente para completar ou-
tros 60 anos”, diz Matias,
que comandaas comemora-
ções. ● C.F.

Skol amplia
o conceito do
desce redondo
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Após sete anos, aSkol come-
çou neste fim de semana um
novoposicionamentodomo-
te “Desce Redondo”, criado
pelo publicitário Fábio Fer-
nandes, da F/Nazca. A idéia
de Fernandes, agora, é mos-
trar situações em que, com
Skol, tudo fica redondo, am-
pliando a idéia para além da
cerveja. Para isso, lançou
mão do conceito “Como se-
riamcertascoisasquefazem
parte da vida das pessoas se
fossem inventadas por
Skol?”. A resposta, é claro,
seria “redondas”. E redon-
do,nestecaso,extrapolaoes-
paço geométrico, para coi-
sas agradáveis, sensuais e
bem-humoradas.
Líderdomercadobrasilei-

ro de cerveja, a marca Skol,
que globalmente pertence à
dinarmaquesaCarlsberg, foi
lançada na Europa em 1964.
Chegou ao Brasil em 1967.
Foi aprimeira cerveja em la-
ta e a primeira em garrafas
long neck. Com inovações,
superou as vendas da Brah-
ma e daAntarctica. ● C.F.
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 3 out. 2005. Economia, p. B10. 




