
Ogrupo japonês Toyotapode
se transformar em2006no
maior fabricantede automó-
veis domundo, superandoa
americanaGeneralMotors.
Fontesda indústria automobi-
lística japonesa, citadas pela
agênciaKyodo, disseramque
aprodução global daToyota
Motor e suas filiais poderia
chegar a 9milhões deunida-
des em2006, superando até
suaspróprias previsões, de
chegar a 8,28milhões apenas
em2008 .De acordo comes-
taprevisão, embora aGene-
ralMotors preveja produzir
9,13milhões de veículos em
2005, suas vendas devem
cair nomercado americano.

KPN e Telefónica negam
estar em negociações

OIESE,aescoladenegóciosda
UniversidadedeNavarra,da
Espanha,conseguiualideran-
çanorankingdosmelhores
cursosdeMBAdomundodes-
teano,preparadopelogrupo
britânicoTheEconomist.Éa
primeiravezqueumaescola
européiaocupaoposto.Com
sedeemBarcelona,oIESEestá
presentenoBrasilpormeiode
umaassociaçãocomoISE(Ins-
titutoSuperiordaEmpresa),de
SãoPaulo.Oscincoprimeiros
colocadosnalistaforamIESE,
Kellogg,Tuck,StanfordeIMD.

Toyota pode superar a
General Motors em 2006

BritânicasBootseAlliance
vão fundir operações

Aoperadora de telecomunica-
çõesholandesaRoyalKPN
negouqueesteja emnegocia-
çõesdevendacomaespanho-
laTelefónica. “Não estamos
conversandocomaTelefóni-
ca enemmesmoestamos em
negociaçõespreliminares”,
disseMarinusPotman, porta-
vozdaKPN.A empresanão
quis comentar reportagemdo
TheWall Street Journalde
queaTelefónica teria entra-
do emcontato comaKPNpa-
ra iniciar negociaçõesdecom-
pradaoperadora holandesa
por cercade€20bilhões. A
Telefónica tambémnegou
queesteja interessada em
comprar aKPN.

IESE lidera rankingdos
melhoresMBAsdomundo

Aredede farmáciasbritânica
BootseadistribuidoraAllian-
ceUnichemanunciaramon-
temquevão fundir suasopera-
ções, criandouma redede
varejodemedicamentos com
cercade3mil pontos-de-ven-
dae receita anual superior a£
13bilhões (US$23bilhões).
Asduasempresasdisseram
quea“fusãode iguais” será
umaplataformaparaaexpan-
sãodamarcaBootsemou-
trospaíses, edevegerar redu-
çõesdecustosde£ 100mi-
lhõesemquatroanos, com
demissãodemil empregados.
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Schwarzenegger foi símbolo de uma época

Embratel incorpora
participação na Net

DECADÊNCIA:Hojeemdia,oartista
americanomaisconhecidonoJa-
pãoprovavelmenteéBobSapp,
umlutadorde2metrosdealturae
155quilosqueoptoupelalutapro-
fissionalnopaíseconquistoupara
siumarendaextracomogaroto-
propaganda.Osjaponesesgostam
dehomensfortes.Quinzeanos
atrás,oúnicograndeastrodosco-
merciaisjaponeseseraArnold
Schwarzenegger.

QuemassistiatelevisãonoJa-
pãonoiníciodosanos1990certa-
mentevaiselembrardeseucomer-

cialdoNissinCupNoodlesemque
eleequilibravaduasgrandescane-
casdoprodutoemváriasposesde
fisiculturismo,entãosorviaoma-
carrãocomaquelesomtípicojapo-
nêseentusiasmo.Elenãofalava
umapalavra.

“ArnoldSchwarzeneggerficou
famosonoJapãoporcausadesse
comercial”,disseTomokoKamigu-
chi,daDentsuCasting&Entertain-
ment.“NinguémnoJapãoteria
conseguidoisso.”Schwarzeneg-
gerteveumacarreiralucrativanos
comerciaisjaponeses.
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Pequenas sãovítimas
dogolpedofalso fiscal
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Astros de Hollywood perdem a vez no Japão
Empresas japonesas descobrem que as propagandas com estrelas locais são mais baratas e mais eficazes

ENTRETENIMENTO

CarlosFranco

ABlockbuster,umdosmaio-
res canais de distribuição e
locaçãode filmesegamesdo
mundo, está investindoR$4
milhõespara iniciarsuaope-
ração de venda pelo compu-
tador no Brasil. A intenção,
diz o vice-presidente da
Blockbuster Brasil, Marcos
Vignal,équeaoperaçãopas-
searesponderporR$20mi-
lhões no primeiro ano, ou o
equivalentea10%doresulta-
do da rede, que conta com
135 lojas no País.
Vignal diz que, além dos
DVDse jogos, a rede vai ofe-
recer pela internet apare-
lhos de televisão convencio-
nal, de tela plana, LCD e de
plasma, além de aparelhos
de DVD, home theater, câ-
meras fotográficas digitais,
games e acessórios de ga-
mes para PC, como volante,
joystick e gamepad.

Na parte de áudio, os des-
taques serão aparelhos de
MP3, CD player, minisys-
tem, discman e microsys-
tem, além de acessórios pa-
raáudioevídeo.Naseçãode
Informática, mouse óptico,
mouse sem fio e teclado.
Vignaldizque,apesardos
investimentos realizados ao
longo dos anos, a rede ainda
não está presente em todas
as grandes cidades brasilei-
rasetem,agora,achancede
atender consumidores em
todas as cidades. Ele dá um
exemplo: a rede, que possui
42 lojas na cidade do Rio,
não tem nenhuma em cida-
des como Angra dos Reis,
Campos, Macaé e Paraty.
O executivo está conven-
cido de que a Blockbuster
estará entrando nessemer-
cado para disputar forte
comLojasAmericanas,Sub-
marino eSomLivre, que, no
casodavendadeDVDs,ago-
ra está em poder da Video-
lar. “O volume das compras
da Blockbuster, uma rede
global, permite que lança-
mentos cheguem às mãos
do consumidor por um bom
preço.”●

Unilever propõe sabonete
de luxo por R$ 0,85
Multinacional aplica R$ 30 milhões para mudar radicalmente a linha Lux,
que passa a ter novos perfumes e formatos para enfrentar a concorrência

MARKETING

DanielHesselTeich

A Unilever realizou uma mu-
dança radical em um de seus
produtos mais populares, o sa-
boneteLux.Aempresa investiu
R$ 30 milhões para atualizar a
linhadoproduto.Metadedesse
investimento será destinada à
campanha de marketing e co-
municação.Osaboneteteráno-
ve versões, três a mais que a li-
nha anterior. Para fazer os no-
vos sabonetes, a Unilever mu-
dou os perfumes, ingredientes
e atémesmoaapresentação eo
formato das barras.
Para isso, teve de investir

emumanovatecnologiadepro-
dução, o que dá uma aparência
maissofisticadaeartesanalaos
sabonetes. “Nossa idéia foi jun-
tar o que há de melhor e mais
modernonomercadodentrode
uma escala de produção em
massa”, explica Mara Pezzotti,
gerentedeMarketingdaUnile-
ver. “Com isso, conseguimos
oferecer um sabonete de luxo
por R$ 0,85.” O novo Lux tam-
bém deixará de ser embalado
emplástico e virá em caixinhas

de papelão,mais um reforço no
conceito de “democratização
doluxo”quemarcaareformula-
ção da linha Lux.
Por trás das mudanças está

a acirrada disputa do mercado
brasileirode sabonetes, umdos
maiores do mundo, estimado
em 200 mil toneladas anuais.
“O mercado hoje é completa-
mente diferente do que existia
há 10 anos”, diz Mara. A briga
entre fabricantes é muito mais

agressiva,umavezquenãoexis-
te mais barreira tecnológica
que impeça novas empresas de
competirem com produtos se-
melhantes às marcas tradicio-
nais. E a Unilever quer manter
Lux na posição de marca líder,
dona de uma fatia de 32,6% do
mercado.
A Unilever colocou todo o

seu peso de gigante global na
reformulação do sabonete. Do-

nadeumfaturamentobrutode
R$8,6bilhõesnoBrasil, passou
dois anos realizando pesquisas
demercadocom3milconsumi-
doras, contratou consultores
internacionais de tendências
para perfumaria e matérias-
primas e reformulou suas li-
nhasdeprodução.Osestudose
os testes foram realizados no
centro global de desenvolvi-
mento de produtos Lux, na fá-
brica de Valinhos, interior de
São Paulo, a maior do mundo
emproduçãode sabonetes.Co-
moresultado,saiucomsabone-
tesàbasedechocolate eguara-
ná, afinados com amoda inter-
nacional de incorporar gastro-
nomia à cosmética.
Outra novidade é a utiliza-

ção de duas massas diferentes
na mesma barra, o que a torna
mesclada, e de pequenas partí-
culas que promovem um efeito
esfoliante. Dentro da nova pro-
postadaUnilever, ficarampara
trás o velho slogan “sabonete
das estrelas” e as atrizes e mo-
delos que eram garotas-propa-
gandadoproduto .O focodaco-
municação passará a ser o pró-
priosabonete,queganhadevol-
ta amarca Lux Luxo.

“Percebemos que nesse
momentodebanalizaçãodas
celebridades não fazia mais
sentidousaresseapelodees-
trelas de cinema e TV”, diz
Mara.Naúltimagrandecam-
panha da marca, em 2003, a
estreladavez foi a topmodel
Gisele Bündchen.
Nanova campanha publi-

citária,queestáemfase final
de produção, a idéia é mos-
trar que existe um tipo de
Luxparacadaestadodeespí-
ritodamulher,apostandona
importância que o banho
tem para a mulher brasilei-
ra, independentemente de
classe social.
Nanovacampanha,aUni-

lever enfrentará odesafio de
colocar a linha Lux no mes-
mopatamardosaboneteDo-
ve e do xampu Seda, que ga-
nharam campanhas publici-
táriasbem-humoradaseino-
vadoras. O primeiro teve a
ousadia de exibir jovens gor-
dinhasdecalcinhaesutiãpa-
ra vender a idéia de que se
tratadeumprodutoparamu-
lheres normais. Já o segun-
do, adotou o slogan “o amor
despenteia”. ●

EMBALAGEM–A nova linha Lux virá em caixinhas de papelão, dentro do conceito de ‘democratização do luxo’,dizMaraPezzotti

Blockbuster
investe para
vender filme
pela internet

‘Sabonetedasestrelas’
viraslogandopassado
edálugaràvalorização
damulherbrasileira

PUBLICIDADE

BruceWallace
Los Angeles Times
TÓQUIO

BradPitt fez.GeorgeClooney e
Meg Ryan também. Bill Mur-
ray fingiu fazer. E, lá atrás,
quandoeraumheróidaaçãono
celulóide, Arnold Schwarzene-
gger foi muito, mas muito bom
mesmo, em fazer isso. Mas, ho-
je em dia, nenhum deles faz
mais. Um segredo interno de
Hollywood,oscomerciaisdete-
levisão japoneses eram antes
acertados com uma piscada e
uma sacudida de cabeça. Mon-
tes de dinheiro eram pagos aos
astros para fazer propaganda
dequalquercoisa,desdeuísque
a cigarros, de carros a café –
desde que ninguém contasse
aos fãs na terra natal deles.
Você sabia que Dennis Ho-
pper fez um de produtos de ba-
nho? Quanto você imagina que
LeonardoDiCaprio ganhou pa-
raanunciaraqueleveículoutili-
tárioesportivo?Masaépocade
ver, por exemplo, Harrison

Ford entornando uma cerveja
Kirin talvez tenha acabado. Os
astros americanos não desapa-
receramcompletamentedoce-
nário publicitário japonês, mas
seu número caiu drasticamen-
te desde o auge na década de
90, quandoMickey Rourke era
considerado lucrativo.
“Hábemmenosagora”,disse
Al Soithe, cujo site Japander.
comoferece umcompêndio em
vídeodoscomerciais japoneses
protagonizados por atores oci-
dentais. Soithe diz que existe
uma escassez de novos anún-
cios para acrescentar ao arqui-
vo, que está cheio de clipes da
década de 90 deHollywood.
Analistas têmváriasexplica-
ções para esse declínio. Agora
queaexuberância irracionalda
bolha de economia do Japão é
uma lembrança distante, os or-
çamentos para anúncios enco-
lheram na melhor das hipóte-
ses para ametade do seu tama-
nhoanterior.OsastrosdeHolly-
wood que ainda têm esperança
de lucrarUS$3milhõesporum
trabalho de uma tarde tentan-
donão deturpar umaúnica fra-

seemjaponêsestãoencontran-
do poucos clientes.
As agências de publicidade
japonesas começaram a usar
atores ocidentais em grande
quantidade na década de 1960,
quandoHollywoodrepresenta-
va a marca característica da
culturaamericana.Masalguns
analistas apontaram que a in-
ternet a a globalização torna-

ram a cultura pop americana
muito mais acessível para os
consumidores japoneses e, em
conseqüência, menos exótica.
As agências japonesas cada
vez mais estão se voltando pa-
ra talentos domésticos mais
acessíveis, especialmente mo-
delos de moda. Celebridades
do mundo dos esportes, sejam
domésticas, como o jogador de

beisebolIchiroSuzuki,oues-
trangeiras, como o jogador
de futebol Zinedine Zidane,
também têm tomado um
grande naco do negócio de
propaganda.
Outras empresas japone-
sastêmoptadoporusarfigu-
ras animadas oumesmoani-
mais de verdade. Uma pes-
quisaconduzidanaregiãode
Tóquio mostra que Que-
chan, um cão Chihuahua
cujodonoestásemprefazen-
do empréstimos (a 28 cents)
para comprar presentes pa-
ra seu adorado amigo, tem
tidomaisimpactosobreaau-
diência este ano do quemui-
tos astros de duas pernas.
“A marca Hollywood não
é mais a melhor, e os astros
de Hollywood não são mais
suficientemente eficazes”,
disse Yukio Mori, presiden-
tedaSystratCorp.,umacon-
sultoria demarketing e pro-
moções de Tóquio. “Os con-
sumidores estão preferindo
cantores ou artistas conhe-
cidos, em vez de astros do
cinema estrangeiro”. ●

Idéiaéque10%da
operaçãonoPaís,
deR$200milhões,
venhadoe-commerce
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