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Anúncio de escola
irrita Casas Bahia
Panamericana faz crítica a propagandas do varejo para atrair
alunos para os seus cursos; campanha foi parar no Conar

POLÊMICA:Conardirá seagressividadedacampanhaéofensiva

Ford pode
fechar cinco
fábricas e
demitir 7,5 mil

DIVULGAÇÃO

PUBLICIDADE

CarlosFranco

As Casas Bahia, por meio da
agênciadepublicidadeY&R,co-
mandada por Roberto Justus,
entraramontemcomrepresen-
tação no Conselho Nacional de
Auto-Regulamentação Publici-
tária (Conar)pedindo a imedia-
ta suspensãode filmepublicitá-
rio da Escola Panamericana de
Arte, criado pela Loducca22 e
consideradoofensivoàscampa-
nhasveiculadaspelalíderdova-
rejo brasileiro. Até às 19 horas,
aLoducca22nãohaviarecebido
nenhumcomunicadodoConar.
Numaaçãoinéditanomerca-
do, a Escola Panamericana não
assina o comercial de televisão,
mas convida os interessados a
entrar em site da internet para
saber do que se trata (www.
maiscriatividade.com.br).
RobertoJustusdisseaoEsta-
do que considerou a campanha
ofensiva e depreciativa, além
de incitar à violência. “Tudo é
idêntico à nossa estratégia de
comunicação – a roupa e as co-
res,asofertaseasplacas.Enão
posso admitir que o que é feito
de formapensada eestratégica
para um cliente seja ridiculari-
zado dessa forma grosseira. É
umdesrespeitoaoanunciantee
tambémaosprofissionaisdami-
nha agência”, disse o publicitá-
rio que comanda aY&Re tema
conta das CasasBahia.
O comercial da Panamerica-
na, que faz uso de produção si-
milar ao das Casas Bahia, mos-

tra um jovem gritando tanto
quanto o garoto-propaganda
dalíderdovarejo.“Compreago-
ra, compre já, compre mesmo,
ninguém é mais barato, nin-
guém vende mais, etc..”. De re-
pente, uma pessoa entra no ce-
nário e dá um soco no garoto-
propaganda.Nessemesmo ins-
tante,pessoas invademolocale
começamadestruir o cenário e
umadelaschegapertodacâme-
raecolaumadesivonatelacom
o endereço da internet.
Celso Loducca ficou feliz
com o resultado e, ao mesmo
tempo, surpreso. “Em nenhum
momento foi nosso alvo um
anunciante específico do vare-
jo. Esse filme é o primeiro de
uma série, que inclui também

as campanhas políticas e,
posteriormente, as vendas
deprodutosmilagrososdoti-
po emagreça em cinco dias.
Éummovimentoeummani-
festo em torno das lingua-
gens,comaintençãodeinfor-
marqueépossível fazerpro-
paganda de melhor qualida-
de”. Loducca diz que as ce-
nas consideradas agressivas
buscaram respaldo em pro-
gramascomooPânico,suces-
soentreos jovens,quesãoal-
vodaPanamericana.Onúme-
ro de visitantes do site a que
remete a propaganda che-
goua 17.400apenasontem, o
queé expressivoparaumco-
mercial que começou a ser
veiculado no dia anterior.●

AUTOMÓVEIS

NOVAYORK

A fabricante de automóveis
americanaFordMotor deve fe-
char cinco fábricas naAmérica
doNorte, segundo informações
doTheWallStreetJournal.Essa
unidades empregam cerca de
7,5 mil pessoas, ou 6% do total
da força de trabalho da compa-
nhia na região.
Citando duas pessoas próxi-
masaosestudosquevêmsendo
feitos pela empresa, o jornal
afirmouqueaForddeve fechar
divisões de montagem em St.
Louis,AtlantaeSt.Paul,nosEs-
tadosUnidos, assim como uma
fábrica de peças para motores
emWindsor, noCanadá, e uma
unidadedemontagemdecami-
nhões emCuautitlan,México.
Osplanosde fechamentodas
fábricas,porém,aindaestavam
sendoformuladoseestavamsu-
jeitosaalterações,acrescentou
a publicação. A Ford, que en-
frenta profunda crise financei-
ra,prometeurevelarreestrutu-
ração radical em suas opera-
çõesnaAméricadoNortenoco-
meço do ano que vem.
A companhia registrou pre-
juízodeUS$284milhõesnoter-
ceiro trimestre. Na terça-feira,
a Ford divulgou queda de 18%
nas vendas, o terceiro mês se-
guido de recuo, e reduziu suas
projeçõesparaoquartotrimes-
tredeste anoeprimeirodopró-
ximo.Emnovembro,aempresa
anunciouplanosde cortar4mil
naAmérica doNorte.
A General Motors, maior
montadoraamericana,quetam-
bém atravessa grave crise,
anunciou no mês passado o fe-
chamento de nove fábricas e a
demissão de 30 mil pessoas na
América doNorte. ● Reuters
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 3 dez. 2005. Economia, p. B16.




