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Aagência Propegacabade
criar campanha paraoMinisté-
rio daSaúde emquemostra
umcoração napraia paradi-
fundir oProgramaPratique
Saúde. Tem jingle em forma
de reggae que convida osba-
nhistas a tomaremmuita água
eausar protetor solar. “Esse é
o recado docoração.”A idéia é
veicular a campanhanas cinco
regiõesdoPaís,mesmoaque-
las ondeapraia é sóumamira-
gem,mas o calor é intenso.

LIVRO

AagênciaNBSencerrou2005
comfaturamentodeR$165
milhões,umcrescimentode
18%emcomparaçãoa2004.
OssóciosPedroFeyer, José
Blanco,JurandirCraveiroeAn-
dréLimacomemoramoresulta-
doeachegadadenovascon-
tas,comoBob’s,Coca-ColaBra-
sil (Nestea),Coca-ColaMéxico
(águaCiel),RedeTelecine,Va-
rigeOi Internet,quesesoma-
ramaTelemar,CanalGNTe
RaspadinhadoRio.

Propeglevacoração
paraaspraias

ATalent reforça campanha da
TVporassinaturaNet, queper-
mite ao consumidor comprar,
por valor único, dois serviços:
ode canais de televisãoe cone-
xãocoma internet (Virtua).
Numapraia, umrapaz corre
emdireçãoaumamoça, ao
somdemúsica romântica,
quandose aproximamele diz
“AssineiNet eNetVirtua jun-
tos e paguei só...”. É coisa que
sóquem temNet, diz a campa-
nha, pode entender.

O autor, Paulo Tamanaha, pu-
blicitário, é professor licencia-
dodaEscola Superior dePro-
pagandaeMarketing, a ESPM,
mas também trabalhou como
planejador demídia de empre-
sasdo porte daGessy Lever,
DPZPropagandaeBanco
Real. Atuou, durante alguns
anos, comogerente demarke-
ting daRádioEldorado. Em
PlanejamentodeMídia –Teo-
ria e experiência (256págs.,
R$53,00), omais recente lan-
çamentodaEditoraPearson
(www.pearson.com.br), ele
reúne relatos de sua experiên-
cia profissional.Muitas histó-
rias domercadobrasileiro.

RESULTADO

Experiências com
planosdemídia

Foco

NBSbrindanúmeros
enovosclientesVarejo recebe hoje 25% de todo

investimento publicitário do País

ENTRETENIMENTO

Ponto-de-venda
setornoua
principalmídia

POP–ApresentadoraAnaMariaBraga foi escolhidacomogarota-propagandapor ter forteapelopopular

OpublicitárioÁtila Francucci,
quedeixouaJWT, deveanun-
ciar esta semanaa suaagên-
cia. As apostasdão conta de
quedeverá levar a conta da
cervejaSchincariol, hoje em
poderdaFischer.Amexicana
Femsa, que comprouaKaiser,
aindanão seposicionou sobre
apublicidadedos seusprodu-
tos.APublicis está veiculando
asações damarcaBavaria, e a
Giovanni, FCBasdaKaiser.O
verãopromete serquente nes-
sedisputadomercado.

TalentreforçaNet
emclimaromântico

Carlos Franco

A Johnson&Johnson inicia no
dia 13 de março uma de suas
maiorescampanhasdemarke-
ting no Brasil, capitaneada pe-
la agência de publicidade Mc-
Cann-Erickson e pela agência
de promoção Sight Momen-
tum, que têm trabalhado dia e
noite nas ações da campanha.
Durante três meses, a empre-
sa vai patrocinar e atrelar as
suas marcas a AnaMaria Bra-
ga, apresentadora da TV Glo-
bo, escolhida para convencer
as classesC,DeEdaeficiência
dos produtos Johnson&John-
son, tradicionalmente volta-
dos às classes A e B.
O investimento na campa-
nha será deR$30milhões e vai
percorrer outras mídias, além
do programa da apresentado-
ra. Mais: em três meses, a em-
presa promete distribuir R$ 1
milhãoemprêmiosparaoscon-
sumidores, expresso por uma
casa com carro na garagem
sorteada todas as sextas-fei-
ras a partir dadata de início da
promoção. A idéia é levar 60
consumidores para o progra-
ma da apresentadora. Um de-
les sairá de lá com casa e carro
na garagem.

A diretora de marketing da
Johnson & Johnson, Maria
Eduarda Kertesz, justifica a
ação: “Os consumidores das
classes A e B já têm conheci-
mento dos nossos produtos,
têm cada vez menos filhos e a
maioria das mulheres já faz
uso de produtos de higiene e
limpeza, como absorventes.
Por isso, pretendemos aumen-

tar as vendas dirigindo os pro-
dutos às classes C, D e E.”
Noanopassado,numinvesti-
mento de R$ 25 milhões, a em-
presafechouacordocomarede
SBT. Os resultados foram ven-
das 15% maiores do que em
2004. A Johnson&Johnson,
apenas com sua divisão de pro-
dutos voltados ao consumidor,
sem contabilizar vendas indus-

triais e medicamentos, regis-
trou faturamento de R$ 1,4 bi-
lhãoem2005.Nomundo,ocres-
cimento foi de 6,7%, com recei-
ta deUS$ 50,5 bilhões.
Maria Eduarda está conven-
cida de que foi a opção de uma
comunicação voltada para as
classes C, D e E que permitiu à
empresacrescer, evai repetir a
fórmula.Comomote“Johnson&

Johnson – A Vida Inteira
Mais Você”, a expectativa é
ampliaro lequedaquelesque
fazem opção por produtos
da marca. Como estímulo,
MariaEduardaprometelan-
çamentosapreçosbaixos,co-
moossabonetesJohnsonpa-
raadultosaR$0,68.Teráain-
da, pela primeira vez na his-
tória da companhia que che-
gou ao País em 1933, um
quiosquedeprodutosnoPou-
patempo de Santo Amaro,
emSãoPaulo.
A motivação da multina-
cional americana, fundada
em1886,éarespostadasclas-
ses C, D e E a seus produtos.
Pesquisa encomendada ao
Instituto Ipsos, depois da
promoção com o Roda a Ro-
da, de Sílvio Santos, revelou
queasrespostaspositivasso-
breaqualidadedosprodutos
da marca passou de 61% pa-
ra70%,saltandode35%para
47%nas classes C eD, com a
afirmaçãodequepoderiapa-
garpelosprodutospassando
de 38% para 50%. “Uma de
nossasestratégiasdemarke-
ting é reduzir o preço de al-
guns produtos ou lançar no-
vos para atingir esse públi-
co”, dizMaria Eduarda. ●
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Johnson&Johnsonfazofensiva
parachegaràsclassesC,DeE

BEBIDAS

Empresa investe R$ 30milhões em campanha capitaneada por Ana Maria Braga
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O investimento direto da
Johnson&Johnson em cam-
panha de publicidade para
conquistarasclassesC,DeE
éumanovidadenoatualcená-
riodapublicidadedebensde
consumo no Brasil. Isso por-
que as redes de distribuição
hoje concentram os maiores
investimentos da indústria,
pois o ponto-de-venda se
transformou, como no caso
dos supermercados, em mí-
dia paraprodutos e serviços.
É o chamado marketing

cooperado, que permitiu,
por exemplo, às Casas Bahia
saltar nos últimos dois anos
para a primeira posição no
ranking de anunciantes do
País, passando a Unilever,
uma das maiores indústrias
de bens de consumo do País.

Sediada em São Caetano do
Sul(SP)ecomandadapelafa-
míliaKlein,asCasasBahiain-
vestiram mais de R$ 2,5 bi-
lhõesem2005,segundooIbo-
pe/Monitor. Esse valor é ra-
teadoentrefornecedorestra-
dicionais, especialmente os
do setor eletroeletrônico.
E é por isso que o varejo

hoje responde por uma fatia
demaisde25%de todoobolo
publicitáriodoPaís,encorpa-
do por concorrentes das Ca-
sasBahia, comoLojasMara-
braz,Magazine Luiza, Ponto
Frio, Kolumbus e Colombo,
entre outros. E vitaminado
por redes de supermercados
e hipermercados como os
grupos Pão de Açúcar, Wal-
Mart e Carrefour.

As redes de supermerca-
dos CompreBem e Sendas,
do grupo Pão deAçúcar, por
exemplo,recorreramaosfor-
necedores para o lançamen-
to de duas revistas mensais,
uma para cada rede. Só que
essasrevistas,contaadireto-
ra demarketing do Compre-
Bem e Sendas, Alexandra
Jakob dos Santos, se torna-
ram tão importantes que ho-
je têm orçamento próprio.
Omesmo não ocorre com

os famosos tablóides em que
os produtos que aparecem
pagampelo espaço. “A revis-
ta se tornou um ótimo meio
decomunicaçãocomosclien-
tes da rede, presta um servi-
çoe ajudaa torná-lo fiel”, diz.
“Não poderíamos depender
apenas dos fornecedores.” A
doCompreBemtemtiragem
de 1,2 milhão de exemplares
mensais, e 50% do conteúdo
é editorial, com o restante
preenchido com ofertas.
Em comum, o foco dessas

ações são as classes C, D eE.
Masseráquenãodáparaino-
varnalinguagem?TomásLo-
rente, vice-presidente de
CriaçãodaY&R,agênciaque
temacontadasCasasBahia,
diz que não e explica: “São
campanhasqueexigemrapi-
dez e umamensagemdireta,
como pedem as ofertas. Na-
da de rebuscamentos.”
Alexandra vai até mais

longe: “Oconsumidor debai-
xa renda não gosta de nada
minimalista, gosta é de loja
cheia e muitas ofertas. A lin-
guagem tem de ser repetiti-
va,para ficarnasuacabeça.”
Portanto, o garoto dasCasas
Bahia irá continuar berran-
do para apregoar suas ofer-
tas e Ana Maria Braga dará
conselhos “É isso que dá cer-
to”, diz Alexandra. Mas há
quemdiscorde. ● C.F.
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Revista da rede
CompreBemsai
com 1,2milhão
de exemplares
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 6 fev. 2006. Economia, p. B12.




