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A Pancrom, uma das maiores gráficas do País, acaba de lançar seu calendário 2006. As reflexões 
e questionamentos sobre "Amanhã" serviram como inspiração para 12 publicitários brasileiros 
criar as imagens especiais para ilustrar os meses do ano nesta terceira edição do calendário, que 
homenageia 12 grandes agências de publicidade que são clientes da gráfica. Neste ano, os 
diretores de arte criaram temas homenageando 12 dos seus principais clientes.  
 
Ao longo dos últimos três anos, o calendário em tamanho gigante, sempre envolvendo a 
participação de publicitários e agências - público-alvo da Pancrom - tornou-se uma das mais 
cobiçadas peças de marketing de fim de ano. E com suas memoráveis festas de entrega, que 
neste ano, por exemplo, reuniu mais de 1,2 mil pessoas, o calendário se transformou em uma 
peça chave de reconhecimento e fortalecimento da marca Pancrom, tanto dentro como fora dos 
mercados em que atua.  
 
"O objetivo do calendário é homenagear o publicitário brasileiro já que grande parte das 
atividades da Pancrom são feitas na área de propaganda", ressalta Klaus Murrins, terceira geração 
à frente do empreendimento. O lançamento do calendário é apenas uma das grandes iniciativas 
da Pancrom neste ano e faz parte da verba de marketing e tecnologia da companhia que termina 
2005 com um investimento em torno R$ 10 milhões, além de cerca de € 3 milhões em 
equipamentos.  
 
Em 2004, a gráfica registrou um crescimento de 20% no faturamento em relação ao período 
anterior e, com uma produção mensal média de 800 toneladas, prevê crescimento em torno de 
15% no faturamento deste ano. "A gráfica tem como filosofia oferecer todos os recursos 
necessários à viabilização de idéias criativas", diz Homero Villela de Andrade Filho, diretor da 
empresa.  
 
Com direção de arte de Valdir Bianchi, da Giovanni,FCB, calendário reuniu trabalhos de 
publicitários da DPZ, McCann-Erickson, Giovanni, FCB, Duda Mendonça, F/Nazca S&S, 
AlmapBBDO, Publicis Brasil, Fischer América, Lowe, NeogamaBBH, 141 Worldwide e Lew,Lara. Os 
criativos trabalharam sem briefing, tendo em mente apenas o tema "Amanhã" e área de atuação 
de clientes.  
 
Pirelli lança "The Cal"  
 
Outro consagrado calendário, o da Pirelli, também acaba de ser lançado em Paris. Na edição 
2006, o "The Cal" traz como pano de fundo a Riviera Francesa, onde seis mulheres foram 
fotografadas pela dupla Mert Alas e Marcus Piggott. Entre as mulheres estão Jennifer Lopez, 
Gisele Bündchen, Guinevere Van Seenus, Kate Moss, Karen Elson e Natalia Vodianova.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 24 nov. 2005, Comunicação, p. C-6. 


