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NASPÁGINAS–Campanhaspreparadaspelas associaçõesde revistas (E)ede jornaisdosEUA

Empresas participam damaior feira
de alimentos orgânicos do mundo

Novas campanhas da mídia impressa americana tentammostrar
aos anunciantes a atratividade dos veículos diante dos novos meios

Stuart Elliott
THE NEW YORK TIMES
NOVA YORK

A mídia impressa americana,
acossadapela competição cada
vez mais intensa pelos dólares
dapublicidade, tenta reagir.As
associações dos setores de jor-
nais e revistas planejam lançar
campanhas elaboradas e caras
para convencer empresas e
agênciasapensarmelhornamí-
dia impressa como ummeio de
propaganda. Ambos os setores
sofrem com um baixo cresci-
mentoenquantoenfrentamain-
ternet, omarketing via e-mail e
outros rivaismais novos.
A campanha das revistas es-
tá programada para começar
primeiro,nodia27,comumasé-
rie de anúncios chamativos dos
Editores de Revistas dos EUA
criadospelaagênciaMullen, de
Massachusetts. A campanha é
a segunda parte de um esforço
de 3 anos e US$ 40milhões em
nomeda indústria das revistas.
O foco da campanha das re-
vistas serão anúncios de oito
marcaseprodutos,comoasba-
las Altoids, da Kraft Foods; os
cosméticos Cover Girl, da
Procter & Gamble; a linha de
carros Infiniti, da Nissan; e a
varejistaJ.C.Penney.Osanún-
ciossãodesenhadosparapare-
cer terem sido arrancados das
revistasondeaparecem.Otex-
toao ladodosanúncios “rasga-
dos” argumenta que as revis-
tas atraem os leitores com
“idéias que vivem para além
da página”.

A campanha dos jornais co-
meçaem20demarço.AMartin
Agency, de Richmond, Virgí-
nia,estácriandoosanúnciospa-
raaAssociaçãodosJornaisdos
EUA,queesperaqueseusmem-
bros doem espaço publicitário
num valor de até US$ 50 mi-
lhõespara realizar a campanha
neste ano.
A iniciativa dos jornais apos-
ta num tom humorístico para
exporasvirtudesdacomprade
espaço publicitário. Um anún-
cio, por exemplo, declara: “To-

do dia tentamos imprimir algu-
ma coisa com a qual as pessoas
à direita e à esquerda possam
realmente concordar. Chama-
mos isso de ‘propaganda’.” A
campanha afirma que o anún-
cio em jornais, ao contrário do
que ocorre em alguns outros
meios, é “um destino, não uma
distração”.
“Ésurpreendenteelesnãote-
rem tentado algo assim antes”,
disse Lauren Rich Fine, que
acompanhao setorpublicitário
paraoMerrillLynch. “Aindahá

valornapropagandaimpres-
sa,masos anunciantesestão
avaliando o retorno obtido.”
MilesE.Groves,daMGStra-
tegic Research, endossou as
preocupaçõesdeFine.“Ofra-
co desempenho do setor na
entrada de 2006 complica
umaprojeçãoqueeujáconsi-
derava ruim”, afirmou.
Ele previra em dezembro
que os gastos com anúncios
em jornais aumentaria 3,4%
neste ano em relação a
2005. ●
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Manga, caju, açaí, cupuaçu e
melancia.Nomesque os consu-
midoresalemães têmdificulda-
de de pronunciar, mas devem
ficar cada vez mais populares
no país, pelo menos no que de-
pender da delegação de 50 em-
presas brasileiras que partici-
pa apartir de hoje daBiofach, a
maiorfeiradealimentosorgâni-
cos do mundo, emNuremberg.
Entre os latino-americanos, o
Brasil terá a maior delegação
do evento, que vai até o dia 19,
de acordo coma organização.
A fruticultura brasileira es-

tá empeso naBiofach. Entre os
50 expositores do Brasil, 18 es-
tão ligados à produção de fru-
tas e a tudo o que se pode ex-
trair delas, como sucos (natu-
raiseprocessados),polpascon-
geladas, geléias e barras ener-
géticas. Com a boa participa-
ção do segmento, cresce tam-
bém a importância de regiões
doPaís normalmente não asso-
ciadasaoboomdoagronegócio,
especialmente o Rio de Janeiro
eosEstadosdoNordeste, oque
também significa mais espaço
para a agricultura familiar.
Um exemplo dessa tendên-

cia é aEcoOrgânica, cooperati-
vaque reúne 118pequenosagri-
cultoresdePernambucoquefa-
bricamdoces,geléias, frutasse-
cas, condimentos e chásprodu-
zidos sem agrotóxicos. Uma
das ferramentas de marketing
da EcoOrgânica na Europa é o

conceitode“fairtrade”(comér-
cio justo). A cooperativa argu-
menta que, além da produção
100% orgânica, a compra de
seus produtos auxilia a distri-
buiçãoderendanoPaís, evitan-
do o deslocamento de famílias
deagricultoresparaosgrandes
centros urbanos brasileiros.
Uma característica do setor

de orgânicos é a convivência de
empresas de médio e grande
portes – como a Nutrimental,
de São José dos Pinhais (PR) –
com negócios que surgiram de
atividadesfamiliareseagoraco-
meçama se profissionalizar e a
buscar o mercado externo (ca-

so de alguns fabricantes de ca-
chaçaqueestarãopresentesna
feira).Alémdefrutas,barrasde
cereais e cachaça, o Brasil vai
expor produtos como açúcar,
chocolate, café, erva-mate, car-
ne, pescado emel.
Entre os pequenos produto-

respresentesna feira jáépossí-
vel notar um crescente grau de
profissionalização. A maioria
das 50 empresas que represen-
tam o Brasil tem site na inter-
net e alguns prepararammate-
riais em inglês e alemão, facili-
tando a comunicação com em-
presas interessadas em produ-
tos brasileiros.●
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Cooperativa de
118 agricultores de
Pernambuco vai
expor na Biofach
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