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Hoje, numdosmais esperados
showdoano, oda banda irlan-
desaU2, aPullman,marca vin-
culadaaoGrupoBimbo, pro-
moveumaação especial na
áreaPãoEmotion, no espaço
VIPdoPãodeAçúcar.Osmais
de 10mil convidados vão rece-
ber lanchesnaturais prepara-
dos comoPãoCenoura Light,
o primeiro lançamentodamar-
caeste ano.Desenvolvido ex-
clusivamente paraomercado
brasileiro, o produto chega es-
ta semana aomercado.

Na Bahia, empresas buscam aumentar visibilidade

A Corporate Run, corrida em-
presarial idealizada pelo pu-
blicitário Anuar Tacach, da
Y&R, e a GU Sports, marca
americana de carboidrato em
gel, produto bastante consu-
mido por esportistas, acabam
de lançar, em parceria, a pro-
moção “GU–Corporate Run
pode levar você à Maratona
de Paris 2006”. O consumi-
dor terá de comprar seis uni-
dades do gel e preencher um
cupom até o dia 12 demarço
para o sorteio no dia 17.

OYázigi anuncia investimento
de R$ 7milhões, a partir des-
ta semana, na segunda etapa
da campanha “Apreender é
bem legal”, criada pela agên-
cia de publicidadeMcCann-
Erickson, para conquistar o
público “teenager”, crianças e
adolescentes. Os persona-
gens animados que, na primei-
ra etapa da campanha, o públi-
co deu nome, agora sãoMari
Girl, Faísca e Pudim, que pro-
metemaprontar para provar
que é bom falar inglês.

ATVRecord optoupor uma
estratégia agressiva para
atrair público para a sua es-
tréia no disputadohorário da
novela das8danoite. Vai sor-
tear carros e umacasa nos 15
primeiros capítulos deCida-
dãoBrasileiro, comestréia pre-
vista para o dia 13 demarço.
Será umcarro por dia. E a no-
vela vai ao ar das 20h30 às
21h20.A intenção é tirar au-
diência daTVGlobo, que no
horário exibe o JornalNacional
e a novelaBelíssima.

Os call centers, ou centros de
atendimento telefônico das
empresas, têmcrescidono
Brasil a um ritmode25%ao
ano.Mais de650mil pessoas
trabalhamno setor em todo o
País.Umrelato sobreo impres-
sionante crescimento, e a sua
importância na área de comu-
nicação, está emCall Center:
Estratégia paraVencer (152
págs., R$34,90), de Lucas
Mancini, que acabade ser lan-
çadopelaSummusEditorial
(www.summus.com.br).
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Ex-funcionários partem para experiências próprias e levam contas importantes
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Cozinheirademãocheia edona
do temperomais famosodaBa-
hia, Aldaci dos Santos, a Dadá,
há 13 anos servindo o famoso
FeijãoVipdocarnavaldeSalva-
dor, patrocinado por empresas
–esteanosãoTIM/Nokia,Mas-
tercardeBradescoPrime–,de-
cidiu seguir a trilha de Daniela
Mercury, Gilberto Gil e Ivete
Sangalo.Montou seu camorote
no circuito dos trios elétricos, e
é mais uma a pegar carona na
onda dos negócios que tomam
conta do carnaval na cidade.
Emcomum,bandas,artistas

baianos e Dadá descobriram
que podem transformar o car-
naval popular de Salvador nu-
mavitrineparaempresaseper-
sonalidades e ganhar muito di-
nheiro. A receita tem atraído
empresas como a Credicard,
alémdas fabricantesdecerveja
e bebidas alcóolicas. A Credi-
card patrocina, por exemplo, o
camarote de Daniela Mercury,
enquanto a cerveja Bavaria,

agoradosmexicanosdaFemsa,
pega carona no Expresso 2222,
doministroGilberto Gil.
SegundoJoséHenriqueBar-

reto,diretordaMenendezAme-
rino, fabricante de charutos, o
investimento nos camarotes
compensa. A intenção da em-

presa,alémdeestreitarrela-
cionamento com comprado-
resedistribuidores, “érefor-
çar, para convidados vips, a
concepção de que o charuto
é tãobaianoquantoacapoei-
ra, o acarajé e o próprio car-
naval”. ● C.F.

SORTEIO

SEGUNDA-FEIRA
Mídia
e Publicidade

TERÇA-FEIRA
Microempresas

QUARTA-FEIRA
Projetos Sociais

QUINTA-FEIRA
Carreiras

SEXTA-FEIRA
Agronegócios

ENSINO

ALIMENTOS

Carlos Franco

Omercadopublicitárioestáagi-
tado com a abertura de novas
agências,umaintensadançade
cadeiras e os desafios impostos
pelosnovosmeiosdecomunica-
ção. Nesse cenário, profissio-
nais mudam de lugar, uns
abrem o seu próprio negócio e
outros reacendem disputas.
São anúncios e mais anúncios
nas últimas semanas, da con-
quista de contas a contrata-
ções, que ajudam a alimentar a
fogueira de vaidades e o tititi
dessemercado.
Em comum, ninguém avisa

que perdeu a conta ou esse ou
aquele profissional, contempo-
rizando perdas com novos
anúncios de contratações para
repor as estrelas que se foram.
Até a conquista de contas de
responsabilidadesocialvalepa-
ra convocar entrevistas. Essas
contas de organizações não go-
vernamentais, no entanto, não
representamdinheironocaixa,
pois ninguém cobra nada, nem
veículos de comunicação, nem
agências.
Atila Francucci, que criou o

bordão “Experimenta” para a
cervejaNovaSchin, quandoes-
tavanaagênciaFischerAmeri-
ca, acaba de abrir as portas da
Famiglia, agência que criou em
sociedade com Francisco Pe-
troseFernandoNobre.Levoua
conta de Nova Schin e NS+2,
que estavam no antigo endere-
ço onde atuou como funcioná-
rio, aFischer,deondesaiupara
assumir a vice-presidência de
criação da JWT.
Da JWT, Francucci deve le-

var uma fatia das ações da Re-
ckitt,queficoufelizcomaestra-
tégia que este desenhou para o
seu depilador feminino Veet,
apesardoalinhamentointerna-
cional da marca com a JWT.
“Apresentamos nosso projeto
paraclientesqueatendemosno
passado,ealguns,comoaSchin-
cariol, o aprovaramnoato”, diz
Francucci,felizcomasconquis-
tas, que incluem ainda a Po-
lenghi.
Francucci abriu a sua pró-

pria agência, a Cápsula, em
2000, e seis meses depois ven-
deu uma fatia para a TBWA.
Em agosto de 2002, com o fim
donegócioedaparceria, ingres-
sou na Fischer, e em maio de
2004 assumiu a vice-presidên-
cia da JWT, de onde saiu no fi-
nal do ano passado. Ele está fe-
liz, enquanto a JWT busca dar

destaque à chegada deRicardo
‘Chester’ Amaral, que passa a
ocupar a vaga de Francucci.
Chester, outro diretor premia-
do da propaganda, trocou a
DM9pelaJWT, enquantoJúlio
Anderydeixou aAlmap/BBDO
para aDM9DDB.
Tambémeste ano, o ex-dire-

tor do grupo Fischer Luiz Fer-
nando Vazão anunciou que as-
sumiu o comando daG-7, agên-
cia criada por Gustavo Paulus,
filho do controlador da CVC,
Guilherme Paulus, voltada pa-
raviagens, turismoeentreteni-
mento. Vazão levou da Fischer
para a G-7 o diretor de criação
Carlos Capeletti, que dividia a

criação com Jader Rossetto,
que ocupa a vice-presidência
de Criação da Fischer. Ambos,
respeitados conquistadores de
leões em Cannes, deixaram a
DM9DDB para ingressar na
Fischer.
OpublicitárioSilvioMatos é

outro que anunciou este ano a
criação da MatosGrey, em so-
ciedade com o grupo WPP. Da
Y&R, seu antigo endereço, le-
vou a conta do Bradesco Car-
tões. Entre as campanhas que
criou para oBradesco destaca-
se a estrelada por Mariana Xi-
menez para ofertar os cartões
decrédito.Háquemaposteque
aTAM,aindaempoderdaY&R

e de Roberto Justus, venha a
aterrissar no novo endereço de
Matos. Justus disfarça a preo-
cupaçãoeexibeapoderosacon-
tadasCasasBahia,maioranun-
ciante do País. Só que omerca-
do espera para breve o anúncio
deMatosdeumacontadevare-
jo,possivelmentedeconcorren-
te das Casas Bahia, para quem
desenvolveua estratégia de co-
municação.
Na sexta-feira, foi a vez de

umgrupodeempresáriosanun-
ciarqueaagênciaPepper,espe-
cializadaemmarketingdepon-
to-de-vendaeeventos,vaiaten-
deraElectrolux.Aagênciacria-
daporLuizLara(daLew,Lara),

Augusto Cruz Neto e Carlos
Perrone, que presidiu antes
a One Stop, de Eduardo Fis-
cher, já tem a conta do Gru-
po Schincariol, e vai prepa-
rar as suas ações para este
carnaval. Augusto Cruz Ne-
to,de27anos, filhodoex-pre-
sidentedoGrupoPãodeAçú-
car, diz que a vantagem da
Pepperéterumaleiturainte-
grada da propaganda tradi-
cional com a do ponto-de-
venda e os eventos.
O presidente da agência

Lew,Lara, LuizLara, afirma
que o mercado está agitado
até demais: “A disputa está
aumentando, com novas
agências, novas propostas
de negócios e novos coman-
dos. Isso é bom porquemos-
tra que o negócio está cres-
cendo, mudando de tama-
nho e obrigando todos a ter
mais criatividade.”
O publicitário Washing-

ton Olivetto foi um dos pri-
meiros a protagonizar esse
tipo de movimentação que
voltouaocorrernonomerca-
do. Em 1986, ele deixou a
DPZ,depoisdeconquistar21
leões doFestival Internacio-
nal de Publicidade de Can-
nes e angariar a simpatia de
clientes. Seus antigos pa-
trões – Roberto Duailibi,
Francesc Petit e José Zara-
goza–foramavisadosdeque
ele estava criando a própria
agência, aW/Brasil,mas até
hoje Duailibi demonstra não
terseconformadocomoepi-
sódio.IssoporqueOlivettole-
vou juntoacontadaBombril
e daGrendene.
Junto com as contas, Oli-

vetto também levou Nizan
Guanaes, que em 1990 o dei-
xou para recriar a DM9. O
publicitáriobaiano,queesta-
giou na agência de Duda
Mendonça, comprou o título
deste em sociedade com o
banqueiro, também baiano,
Daniel Dantas. Hoje, Dantas
eGuanaesmal se falamesua
sócia financeira é Kathy Al-
meida Braga, do Icatu, a ex-
patroa de Dantas, antes que
este criasse o Opportunity.
Tantaebuliçãofazressur-

gir nos patrões o temor que
funcionários que se tornem
estrelas levem contas e
abram seus próprios negó-
cios. E este temor, garante o
donodeumdosmaioresgru-
posnacionais, hoje faz todoo
sentido. ●
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Oponto-de-vendaeocontatodi-
reto com os consumidores se
transformaram numa obses-
sãopara as agências de publici-
dadeeosanunciantes,especial-
mente os que oferecem produ-
tos no mercado de varejo. Só
que, até agora, ninguém tinha
conseguidomedir areceitamo-
vimentada por este segmento.
Por isso mesmo, a Associação
Brasileira deMarketingDireto
(Abemd)decidiucontrataraSi-
monsen Associados para fazer
esse levantamento.
Resultado: é um mercado

que girou no ano passado R$
12,8 bilhões, um expressivo sal-
toemrelaçãoaosR$7,5bilhões
de 2000. Desse total, R$ 3,3 bi-
lhões foramabocanhadospelas
empresas de call center, con-
tactcenteretelemarketing,ou-
tros R$ 2,5 bilhões por serviços
deinternetesoluçõesdee-com-
merce,avendaporestemeiode
comunicação.
As gráficas com impressão

dematerial demarketing di-
reto ficaram com fatia deR$
2,1 bilhões, similar aos R$ 2
bilhões que ficam com o se-
tor de distribuição e logísti-
ca, e R$ 1,8 bilhão para a tec-
nologia relacionada ao mar-
ketingdireto.Asagênciasfa-
turaramR$ 200milhões.
ParaopresidentedaAbe-

md, Efraim Kapulski, os nú-
merosmostram a importân-
cia de um segmento que só
agora ganha projeção no
País. “É um setor que está
profissionalizando e atrain-
do a atenção das grandes re-
desmundiais de agências de
publicidade”. Tanto que, há
trêsanos, oFestival Interna-
cionaldePublicidadedeCan-
nes decidiu criar a categoria
Lions Direct. Kapulski acre-
dita que o prêmio contribui
para soluções inovadoras e
integradas de comunicação,
que ampliam o faturamento
do setor. ● C.F.
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