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O cineasta Fernando Meirel-
les não pára de repetir a pala-
vra “gravando”. Mal estreou no
Brasil seu primeiro longa inter-
nacional, O Jardineiro Fiel, e já
entrou em estúdio para filmar
o comercial de Natal do Shop-
ping Center Norte. Criado pela
Fallon, o comercial que estréia
na próxima semana tem como
tema a tradicional brincadeira
do amigo secreto. Os integran-
tes de uma família tentam se
livrar de um pacote que, por
ser simples, ninguém quer. É
aí que está a surpresa.

Eisenbahn produz
cerveja natalina alemã

Um livro que nasceu da par-
ceria de dois profissionais da
área de marketing: o ameri-
cano Kevin Lane Keller e o
brasileiro Marcos Machado.
A Machado, professor da
Escola Superior de Propa-
ganda e Marketing (ESPM),
coube incluir em Gestão Es-
tratégica de Marcas (312 pá-
ginas, R$ 67,50), da Editora
Pearson, as histórias de em-
presas como a rede de vare-
jo Pão de Açúcar, os bancos
Bradesco e Banco do Brasil
e a Petrobrás, bem como a
de personagens como o joga-
dor de futebol Ronaldo, do
Real Madrid, que está pre-
sente em muitos anúncios.

O gigante grupo mundial da
publicidade WPP define esta
semana o futuro da agência
Y&R Brasil, que tem a conta
das Casas Bahia, entre ou-
tras. Os publicitários Roberto
Justus e Sílvio Matos (foto),
controladores da fatia nacio-
nal da agência, se desenten-
deram e caberá à WPP resol-
ver o problema. Na semana
passada, a Loduca22 tam-
bém anunciou a saída de To-
más Lorente, que entrou para
agência como sócio de Celso
Loducca e saiu para tocar
outros projetos pessoais.

A Cervejaria Eisenbahn, den-
tro da estratégia de conquistar
consumidores com produtos
diferenciados, começa a distri-
buir no próximo mês aEisen-
bahn Weihnachts Ale. É um
produto com aroma de lúpulo e
paladar frutado, com alta fer-
mentaçãoe teor alcoólico de
6,3%,ante a média de 4% das
cervejas tradicionais.A estraté-
gia de marketing está pautada
na produção natalina desse
tipo de cerveja pelos monges
europeus na Idade Média.
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Em 1991, o americano Nicholas
Negroponte,umdosmaisbada-
lados gurus das novas mídias,
sugeriu aNelson Sirotsky, hoje
presidente da Associação Na-
cional de Jornais (ANJ) e um
doscontroladoresdogrupogaú-
choRBS,quevendesseseusjor-
nais impressos, incluindoaZero
Hora, porque este meio de co-
municação estava com os dias
contados. Naquele momento, a
visão de Negroponte era a de
quetodaainformaçãomigraria
paraasplataformasdigitais,co-
mo internet e aparelhos celula-
res e palmtops.
“É óbvio que a sobrevivência
de ummeio está na capacidade
de adequação. Não só não ven-
demos como continuamos in-
vestindo em jornal e, em plena
era da internet, lançamos há
cinco anos oDiário Gaúcho, um
sucesso de circulação”, diz Si-
rotsky,quedecidiunãoseguiro
conselho desse guru.
Aconvergência dosmeiosde
comunicação, com a ampliação
da distribuição da informação
por plataformas digitais e ele-
trônicas, porém, é uma realida-
deinexorávelnaavaliaçãodees-
pecialistas que, como Sirotsky,
participaram na última sema-
na, em São Paulo, da 15ª edição
doMaxiMídia,maior evento da
indústria da comunicação no
País promovido pelo Grupo
Meio&Mensagem.
Para Sirotsky, no entanto, o
futuro passa pelos veículos tra-
dicionais,queaindatêmmerca-
do a explorar, e credibilidade
para fornecer o conteúdo para
as novas plataformas de comu-
nicação, inclusive criando pro-
dutos relacionados à conver-
gência dosmeios.
Amesmavisão temodiretor-
geral da Rede Globo, Octávio
Florisbal, para quem novas mí-
dias, comoasemissorasde tele-
visão fechada e os portais de in-
ternet, só agregam consumido-
res quando têm conteúdo de
qualidadeeadequadoàrealida-
des locais, mesmo que muitos
procurem,paraatenderaosan-
seiosdosconsumidoresacoplar
programação internacional.
Porém o grande desafio da
propagação de novos meios no
Brasil é a renda. Segundo da-
dos de pesquisa das Organiza-
ções Globo, que Florisbal tem

na ponta do lápis, apenas 8 mi-
lhões de brasileiros têm renda
superior a R$ 5 mil e são esses
quesãooalvodavendade iPod,
o aparelho que permite ouvir
músicas baixadas da internet
(MP3); e os mesmos que pos-
suem computadores de banda
larga,hometheater,teladeplas-
ma, palm e laptops.
A partir do próximo ano, diz
Florisbal, esse mesmo público
será alvo dos aparelhos de tele-
visãodigital.Mais:aparelhosce-
lularesquesófaltamandarsozi-
nhos também disputam o mes-
mo filão de consumidores, alvo
prediletodomercadoemergen-
te e tradicional de luxo.
“É preciso umamaior distri-
buição da renda e uma melho-
ria no padrão escolar para que
osnovosmeiosdecomunicação
sepropaguemcommais forçae
é nesse processo educativo que
os meios tradicionais têm ga-
rantido o seu espaço”, acredita
Florisbal. O que significa dizer
queosmeios tradicionais ainda
terão longo fôlego e ummerca-
doaindaaatingir,numarealida-
de que também se aplica a paí-
ses emergentes como Rússia,
ÍndiaeChina.Mesmoqueopre-
ço de inovações como telas de

plasmae iPods caiam, todos es-
ses instrumentos exigem con-
teúdo e o produzido pelo pró-
prio consumidor, para sua rede
deamigos,aindaseráumnicho,
diferente daquele de conteúdo
de massa, que representa tam-
bémainclusãodousuárionaal-
deia global da informação.
A ampliação do leque dos
meios de comunicação, com as
plataformas de distribuição di-
gital, também tem forçado em-
presasdecomunicaçãoaprepa-
rem equipes para prover con-

teúdo.Éummovimentoquevai
prosseguir na opinião de Si-
rotsky. “Hoje, a internet é uma
realidade. Deixou de ser um ni-
cho. Nos EUA, 80% já usam o
meioeessa tendência sepropa-
gada para todos os mercados”,
diz o presidentemundial da re-
de de comunicação FCB, Bren-
danRyan.Osempresáriosdete-
lefonia também tem a mesma

impressão quando o assunto
são aparelhos celulares.
Sóqueummeiodecomunica-
ção tradicional sempre será o
provedor do outro e ambos po-
demconviver emharmonia, se-
gundo especialistas da área de
comunicação como Ryan. E os
antigos não necessariamente
morremparaabrirespaçopara
os novos. O mestre do cinema
italiano Federico Fellini, por
exemplo,erroufeioaodeixarre-
gistrado em “Ginger & Fred”,
queantenasde televisão irãose
digladiar com o cinema. Hoje,
por necessidade de conteúdo,
ao contrário, empresas de tele-
visão a cabo têm financiado
grandes produções cinemato-
gráficascomocompromissode
assegurar entretenimento aos
seus assinantes. É o caso da
Fox,umdosnegóciosdafamília
Murdoch, que tem assegurado
presença na televisão a cabo
em todo o mundo, inclusive no
Brasil pormeio daNet.

TELEFONES
O diretor de Marketing do
Grupo Telemar, Alberto Blan-
co, diz que as empresas de tele-
fonia não pretend
emserprovedorasdeconteú-

do, mas estão, nesta fase ini-
cial, irrigando fornecedores
que possam trazer inova-
çõesparaesteconvergência.
“É o caso dos games, dos jo-
gosqueopúblicomais jovem
quer nos aparelhos e que tí-
nhamos que oferecer para
não perder o assinante”.
Antes que um adversário,
Blanco está convencido de
que os celulares são aliados
da convergência dos meios.
“É um processo em ritmo
acelerado, mas que também
precisa de credibilidade,
quando se trata de análise e
não apenas de uma imagem
comoumgol de umarodada,
que o usuário do telefone
quer ter, em tempo real, na
sua tela.”
Nada, porém, substituirá
a relação de prazer dos ou-
trosmeios, como iraumasa-
ladecinema, ligarorádio,as-
sistir umDVDna televisão e
abrirumjornalpelamanhãe
folhear uma revista nos fins
desemana.Sóque,numpro-
cessorápido, essesmeios es-
tão deixando de ser singula-
res para se tornarem plu-
rais, desafiando a indústria
do setor.●

MÍDIAEPUBLICIDADE

Convergência desafia grandes
empresas de comunicação
Conteúdo com credibilidade assegura a sobrevivência das mídias tradicionais, como os jornais

Assolan dá prêmios para
tornar Assim mais popular
Empresa quer conquistar 4% do mercado brasileiro de
sabão em pó, que chega a movimentar R$ 2,5 bilhões por ano

Rendaéobstáculopara
propagaçãorápida
dosnovosmeiosem
paísescomooBrasil

AAssolandecidiuinvestirpesa-
do,neste fimdeano,nadivulga-
çãodoseudetergenteempóAs-
sim. Desde o fim de semana, a
empresa começou a veicular
campanha criada pela agência
Africaque temcomomote “As-
sim de prêmios”, que vai distri-
buir milhares de câmeras digi-
tais, aparelhos de DVD e iPods
para quem comprar o produto
no varejo.
OpresidentedaAssolan,Nel-

sonMello,espera,comapromo-
ção, conquistar até dezembro
umafatiade4%domercadobra-
sileiro de sabão em pó. O que
nãoépouco, levando-seemcon-
taqueessemercadodeverepre-
sentavendasesteanodaordem
deR$ 2,5 bilhões.
Mello não esconde: “É o seg-

mento mais importante do se-
tor de higiene e limpeza e onde
vemos chances reais de cresci-
mento”.Paraentrarnessemer-

cado,emjulho,aempresainves-
tiu R$ 25milhões em produção
e reservou outros R$ 25 mi-
lhões para omarketing. “Ainda
estamos construindo nossa ba-
se de vendas, mas o produto já

está presente nas maiores re-
des de supermercados do
País”, garante o executivo.
O presidente da Assolan diz

que, dentro dessa estratégia de
darmais foco ao sabão empó, a

empresa não está deixando
de lado outros produtos, co-
mo a lã de aço, com a qual
ingressou no mercado, en-
frentando Bombril que é si-
nônimodacategoria.Adiver-
sificação da linha de produ-
tos, afirmaMello, é parte do
processo de construção da
marca e permite à Assolan
ampliarofaturamentoaodis-
putarmercadosondeosvalo-
res são mais altos. Foi com
esseobjetivoqueosbebêsde
Assolan trocarama lãdeaço
da cabeça pelas bolas de es-
puma de sabão empó.
Por enfrentar concorren-

tes do peso daUnilever – do-
na de marcas como o líder
Omo, Brilhante, Minerva,
Surf e Ala – e a Procter &
Gamble–comAceeAriel–,a
companhia brasileira, diz
Mello, desenvolveu uma sis-
temática mais simples de
premiação:achouovalebrin-
de ganhou o produto. “Não
será preciso juntar rótulos
ou pagar algo mais para le-
var o prêmio, encontrou ga-
nhou.”
Mello está otimista com a

aceitação do produto, mas
convencido de que, ao ofere-
cerprêmios,essasexpectati-
vas vão se traduzir em ven-
das e contribuir para tornar
oprodutomaisconhecidope-
los consumidores.●C.F.

Conar faz
seminário
por 25 anos

ISCA -NelsonMellodáprêmiosparaatrair consumidoresparaAssim

O inglês Christopher
Graham,daTheAdvertising
Standards Authority (Asa),
doReinoUnido, e oespanhol
José Domingo Goméz Cas-
tallo, da Asociasón para la
AutorregulacióndelaComu-
nicación Comercial (Auto-
Control), da Espanha, parti-
ciparamnaúltimaquinta-fei-
radascomemoraçõesdos 25
anos do Conselho Nacional
de Auto-Regulamentação
(Conar). O evento foimarca-
do por seminário e o lança-
mento do livroConar 25 anos
-ÉticanaPrática,do jornalis-
taAri Schneider.
Para Graham, a auto-re-

gulamentação é fundamen-
tal para preservar a confian-
ça do público e evitar o des-
perdício dos investimentos
publicitários, suporte im-
prescindível para a liberda-
dedeimprensa.Commaisde
40anosdeatuação, aAsa re-
cebe a cada ano 28mil recla-
mações de consumidores in-
gleses. No Brasil, o Conar já
julgou mais de 5 mil proces-
sos.●C.F.
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