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Compatrocínio daOi, a opera-
dorade telefonia celular do
grupoTelemar, começamama-
nhãosdesfiles do FashionRio.
Sãomuitas as empresas que
pegamcaronano evento para
divulgar suasmarcas e produ-
tos. AMattel, por exemplo, es-
tá investindo pesadopara
transformar oBarbie Fashion
Fever, na área do evento, em
pontode encontro do público.
É comessa estratégia que a
empresabuscamanter atuali-
zadaaboneca lançadanomer-
cadoemmarço de 1959. Além
doempenhonomundo
fashion, aMattel também in-
veste em filmes, desta vezpa-
ra seduzir as crianças.

Inovaçãoéarmade
pequenascervejarias

BEBIDAS

ACervejariaBadenBaden, de
Camposdo Jordão (SP), lança
aCelebrationVerão2006,
umacerveja sazonal de edição
limitada. Aedição deste anoé
umacerveja do tipoweiss, ela-
borada commaltes de cevada
e trigo. Já aEisenbahn, deBlu-
menau (SC), renovouos rótu-
los e iniciou exportações para
osEstadosUnidos. Umprimei-
ro lote já seguiu paraMassa-
chussets. A empresa que fabri-
caoito tipos de cerveja –pil-
sen, dunkel, pale ale,weizenbo-
ck,weizenbier, pilsen orgâni-
ca,weihnachts ale (deNatal) e
kölsch, também lança edições
especiais para disputarmerca-
do comas grandes.

Música embala anúncios que apresentam os novos produtos da empresa

Faber-Castellestádevoltacom‘Aquarela’

Foco

AAdvertisingAge, umaespé-
cie de “bíblia sagrada”domer-
cadopublicitário, que chega
hoje às bancas deNovaYork,
destacao grupo inglêsBBH, o
das “ovelhinhasnegras”, co-
moamelhor redede agências
domundoem2005.A rede
comseis escritórios globais
(Londres, SãoPaulo,NY, Cin-
gapura, Tóquio eXangai) ba-
teu gigantes da propaganda.O
critério foi a somatória da per-
formancede cada escritório
emnovosnegócios, faturamen-
to e criação. A brasileiraNeo-
gamacontribuiu para o resulta-
doe participou da concorrên-
cia quedeu àBBHaconta glo-
bal doOmo, daUnilever.

A experiência de um advoga-
do que se especializou no
atendimento a empresas do
mundo publicitário: agências,
especialmente, mas também
fornecedores e clientes de
agências, são a tônica do li-
vro. O autor deO Publicitário
Legal (308 páginas, R$
50,00), Roberto Schultz, ex-
professor da Escola Superior
de Propaganda eMarketing,
é articulista de sites especiali-
zados em relações públicas,
eventos e propaganda. Lança-
do pela Qualitymark Editora,
o livro é apresentado em seu
subtítulo como “uma coleção
de toques, sem juridiquês,
sobre o Direito da Publicida-
de no Brasil”.

NOVAPAISAGEM-DoSimcaChambordcomBrasíliaao fundo, tão imponentequantooPaláciodoPlanalto, aos lançamentosdamodacomo
aHelanca, os tênis Conga, os lençóis Santista e os eletrodomésticos como as enceradeiras GE, o Brasil da era JK foi época de inovações

COMPORTAMENTO

Começaamanhão
FashionRio2006

NoretrovisordaeraJK,
modernidadeeglamour

MÍDIAEPUBLICIDADE

“Numa folha qualquer eu dese-
nho um sol amarelo/E com cin-
co ou seis retas é fácil fazer um
castelo(...)/Se umpinguinho de
tintacainumpedacinhoazuldo
papel/num instante imagino
uma linda gaivota a voar no

céu...” A música “Aquarela”,
composta por Maurizio Fabri-
zio, Guido Morra, Toquinho e
Vinicius de Moraes, volta esta
semana a ser tocada na nova
campanhadepublicidadedaFa-
ber-Castell,criadapelaagência

de publicidade Full Jazz, de
CristinaCarvalhoPinto, para o
retorno às aulas. Os tons, or-
questrados, são mais moder-
nosevibrantesparaembalaros
lançamentos da linha infantil
Grip e das lapiseiras Poly Su-
per, para o público jovem.
O presidente da Faber-Cas-

tell no Brasil, Gioji Okuhara
(que, antes, esteve no comando
de Revlon e Danone), diz que o
diferencial dos lançamentos
são“bolinhas”deborracha,que
tornam os produtos antiderra-
pantes, facilitando a escrita.
Comaestratégiademarketing,
a empresa fundada na Alema-
nha em 1761 quer consolidar a
liderança no mercado brasilei-
ro – tem uma fatia de 65% do
mercado de lápis de cor e 50%
dode lápisdegrafite–eabriras
portas para novos produtos.
Com faturamento de € 300

milhões, dosquais 40%resulta-
do da operação no Brasil, que é
base de exportação da produ-
çãoanualde1,6bilhãodelápis,a
empresaabriráumanovafábri-
caemManaus,até junho.Nessa
fábrica, diz Okuhara, a inten-
ção é montar produtos com
componentes importados, a
exemplodas canetas.A empre-
sa também vai entrar mais fir-
menosegmentodebrinquedos,

onde o destaque são massas
coloridas.
A fábrica de Manaus vai

abrir espaçonasduasunida-
desdacidadepaulistadeSão
Carlos, que são abastecidas
por florestas cultivadas em
Minas Gerais – na cidade de
Prata, na região doTriângu-
loMineiro–,paraquesededi-
quem exclusivamente à pro-
dução de lápis.
A linha cosmética, com a

produção de delineadores e
lápisdemaquiagemparaNa-
tura, O Boticário e Avon, en-
tre outras marcas, também
terá atenção especial.
Alémdisso, dentro de um

projeto de diversificação, a
multinacional familiar, hoje
comandada pelo conde ale-
mãoAntonWolfgangvonFa-
ber-Castell, tem se dedicado
à produção de CDs gravá-
veis e disquetes.
Maséalinhaescolarofor-

te da Faber-Castell e onde
Okuhara foca as ações de
marketing. “A volta às aulas
representa mais de dois ter-
ços do faturamento da linha
de lápis de cor, canetas colo-
ridas (hidrocores) e lapisei-
ras.” E para conquistar os
consumidores,aarmaéatec-
nologia. ● C.F.

Ovelhanegraentra
paraa‘bíbliasagrada’

Carlos Franco

“Como pode um peixe vivo/Vi-
ver fora d’água fria/Como po-
de um peixe vivo/Viver fora
d’água fria/Como poderei vi-
ver/Como poderei viver/Sem
atua,sematua/Sematuacom-
panhia?”. Não é só a folclórica
ciranda de roda que aminissé-
rieJK, emexibiçãopelaTVGlo-
bo, trouxedevoltanoiníciodes-
te ano. No retrovisor do perío-
do emque oBrasil foi governa-
do por Juscelino Kubitschek,
estáapropagandadeumperío-
doemqueoPaís, emparticular
Minas Gerais, descobriu a mo-
dernidade dos traços da arqui-
tetura, sem perder o glamour
que cercava os anos 50 e atra-
vessou a primeira metade dos
anos 60.
Nessa fase, naspenteadeiras
– um objeto que, pela acentua-
dadiminuiçãodaáreadosquar-
tos e banheiros, virou peça de
museu–nãopodiamfaltarmar-
cas como Cashmere Bouquet,
Leite de Rosas, Phebo, Koly-
nos, Rastro, Eucalol e Vale
QuantoPesa.NemHipoglóspa-
ra a assadura dos bebês e Bri-
lhantinaGlostoraouGumexpa-
raoscabelosmasculinos.Open-
te Flamengo era outro item
obrigatório de toucador e no
bolso dos paletós.
Os autores daminissérie JK,
Maria Adelaide Amaral e Alci-
des Nogueira, empreenderam
grande pesquisa para manter
intactos esses valores, que ain-
da estão na mente de muitos
brasileiros. São objetos que in-
fluenciaramumpadrãodecom-
portamento,dentroeforadeca-
sa. Nas cenas externas, grava-
das para a cerimônia de posse
presidencial, no Rio, novos le-
treiros foram substituídos, em
estúdio e por efeitos de compu-
tação, pelos antigos, de época,
de bancos e grandes redes de
departamentos que só sobrevi-
vemhojenamemória,comoDu-
cal eMesbla.
Ao vender a idéia do desen-
volvimento, o Plano de Metas
de 50 anos em 5, JK também
estimulou a indústria, sobretu-
do a automobilística, a lançar

produtos que se tornariam íco-
nes de gerações de brasileiros.
Entre eles, as Lambretas, que
abriramespaçoparaa juventu-
de, até os clássicos Simca
Chambord e JK FNM-Alfa Ro-
meo, alémdoAeroWillys. Isso,
semfalarnoscarrosmaispopu-
lares dos anos 60, como Volks,
Gordini,DKWeVemaguete.Já
a indústriadeeletroeletrônicos
apresentavainovaçõesquemui-
tos hoje desconhecem, comoas
enceradeiras GE, para “deixar
o chão do seu lar brilhando”. O
que temaver comopapel quea
mulher desempenhava, de do-
na de casa, em sua maioria ou,
nomáximo, professora.
O publicitário Lula Vieira,
quecomandaaagênciaVSPro-
pagandaeéumdosmaioresco-
lecionadoresdepropagandano
País, não resistiu e adquiriu
umacoleçãocompletadarevis-

taO Cruzeiro, um dos símbolos
das décadas de 50 e 60, para
avaliaraevoluçãodacomunica-
ção e dos costumes. E lançar
umolharcríticosobreapublici-
dadedaeraJK:“Foiomomento
emqueoPaís,nostrilhosdamo-
dernidade,descobriueletroele-

trônicos, inovações têxteis, au-
tomobilísticas e deprodutos de
beleza”,diz,referindo-seacam-
panhas como a do fio Helanca,
que prometia roupas de banho
mais confortáveis.
Sóque,nessaépoca,sóseusa-
vammaiôs, tanto femininos co-

mo masculinos, com muito pa-
noeaté cinto.Mais: o fioHelan-
caeramaisduroque seusuces-
sor, o elastano (a marca mais
conhecidaéaLycra), oquehoje
transmitiria uma clara sensa-
ção de desconforto.
TodasasinovaçõesdaeraJK
foram embaladas pelo som da
bossa nova, um estilo musical
que acabaria, em composição
deJucaChaves,virandocodino-
me de JK, “o presidente bossa
nova”.Vieiradizqueoestilomu-
sical foi perfeito para acompa-
nharomomento,comosprimei-
rosgrandeslançamentosimobi-
liários e a descoberta da classe
média, com seus aparelhos do-
mésticos, os carros e as via-
gens. “Na porta do Simca
Chambord estava o símbolo de
Brasília, era a classe média
abraçando omoderno.”
Nos jingles, entre os desta-

ques está o dos cobertores
Parahyba (“Tá na hora de
dormir, não espere mamãe
mandar”) e o da Varig (“Es-
trela brasileira no céu
azul”). Só que chique nessa
época era viajar nas asas da
Panair. “Para a propaganda
foi ummomento rico, único.
Uma busca pela aliança en-
tre o glamour e o moderno,
maséumapáginavirada,co-
moo salão de bailes daPam-
pulha.”
Afinal, hoje para namorar
nãosãonecessáriasas famo-
sas matinês dançantes, nem
meninas envoltas em casa-
quinhos de Banlon e saias
plissadas e meninos de ter-
nosquadriculados.“Éumalí-
vio saber que aquele terno
Clube 1, da Ducal, de xadrez
vermelho e calça amarela,
nãovoltamais”, dizVieira. ●

Kaiserusa
atéa internet
paraatrair
consumidores

Qualodireitoda
publicidade?

Propaganda deu fôlego a antigos ícones de consumo, como o Simca Chambord
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PRÊMIO

MODA

A Kaiser estréia amanhã a
suacampanhadeverão, com
quatro comerciais (em for-
ma de rápidos videoclipes) e
peças impressas, que vão re-
forçaromote“Vida”.Comor-
çamento de marketing para
o ano de R$ 180 milhões, a
Kaiser também prepara
ações nas praias, o chamado
teste cego, eno programade
televisão Pânico, com o qual
manterá parceria.
Criadapelaagênciadepu-

blicidade Giovanni, FCB, as
peças exploram “os melho-
res momentos da vida”, sem
os tradicionais estereótipos
da categoria de cerveja: mu-
lheres com pouca roupa, pa-
gode e futebol.
A empresa tambémabriu

espaçonainternet(www.kai-
ser.com.br) para projeto in-
terativocriadopelaEuroRS-
CG4D. “O podcast e o video-
cast são formas democráti-
casdeexpressão.Oconsumi-
dor pode assistir e ouvir o
quequiser emontar suapro-
gramaçãodamaneiraquede-
sejar no site”, diz Marcello
Ursini, gerente corporativo
deMarketing damarca Kai-
ser. ● C.F.

LIVRO

A bossa nova
embalou as festas
onde desfilavam
saias plissadas
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