
Produto: ESTADO - SP - 8 - 27/02/06 ProofB8 - 

AWrangler e aDodge terãoo
touroBandido como “garoto
propaganda”noBrasil em
2006.Oanimal, umdosdesta-
quesda novelaAmérica, da
RedeGlobo, terá sua imagem
estampadanaDodgeRAMe
nas roupasdamarca america-
na, que tambémfará ummas-
cote do touro. “Nosso objetivo
éaumentar apresençadaDod-
genomundo dos rodeios”, ex-
plicaViktorBistritz, gerente de
Marketing eComunicação da
DaimlerChrysler doBrasil.

GomesdaCosta
apostaaltonomar

AGomesdaCosta investiuR$
51milhões nos últimos dois
anospara reforçar a suaprodu-
çãode enlatados de sardinha e
atumnoVale do Itajaí, emSan-
taCatarina. Agora, investirá
mais emmarketingpara refor-
çar as vendas doproduto com
campanhacriada pela agência
depublicidade Lew, Lara, que
estréia no fimde semana.O
mote “Omelhor domar para
você” ganhará o reforço de
bonecos animados paramos-
trar a qualidadedos produtos.

ClaroeMotorola
comemoramStones

Bavariafazconcurso
comfotoetexto

Ospatrocinadores do show
dosRollingStones noRio lan-
çaram, neste fimde semana,
campanhaespecial criada pela
agênciadepublicidadeAlmap/
BBDOpara festejar a repercus-
sãodo evento.Oanúncio da
Claro e daMotorolamostra a
praia deCopacabanadurante
a apresentaçãodabanda, que
reuniu 1,2milhão de pessoas.
Ediz: “Dinheiro nenhumpaga
aemoçãodeverosRollingSto-
nes ao vivo. Por issomesmo, a
gente não cobrounada.”

ABavaria Premiumacabade
lançar o concurso “Saborosos
comoBavaria Premium”•no
sitewww.bavariapremium.
com.br.O concurso, paramaio-
resde 18anos, convida o usuá-
rio a fotografar o que temsa-
bor e a escrever uma frase ex-
plicando sua escolha até 31 de
março. Criadopela EuroRSCG
4D, vai premiar os 10melho-
res, votadospelos internautas.
Todosganharãoprêmios e o
vencedor poderá ir para aCo-
padaAlemanha.

TELEFONIA

BEBIDAS

Novoscaminhos
paraapublicidade
Um livro destinado a profes-
sores e estudantes interessa-
dos nos segredos da redação
publicitária. As autoras, Lour-
des Gabrielli e Tania Hoff,
reúnem nas 144 páginas de
Redação Publicitária (R$
32,00), editado pela Campus
(www.campus.com.br), co-
mentários sobre algumas
campanhas. Uma parte, se-
gundo elas, campanhas que
emocionam. Outras, quemos-
tram uma dimensãomaior da
realidade brasileira.

Foco

TouroBandidofecha
novoscontratos

MÍDIAEPUBLICIDADE

‘ProvadeAmor’põeRecordna
rotadosgrandesanunciantes

ALIMENTOS

Agência PA entra em campo na quinta-feira com
ofertas a um centavo e campanha de Páscoa

Placasde
estádio
ganham
movimento

LIVRO

Emissora vai agora brigar diretamente com o ‘Jornal Nacional’ e a novela das 8 da Globo

PãodeAçúcarenfrenta
Carrefourporcontaprópria

SEGUNDA-FEIRA
Mídia
e Publicidade

TERÇA-FEIRA
Microempresas

QUARTA-FEIRA
Projetos Sociais

QUINTA-FEIRA
Carreiras

SEXTA-FEIRA
Agronegócios

RODEIOS

BRIGA–ProvadeAmor (noalto), daRecord, vemganhandoaudiênciaemcimadeBangBang, daGlobo

TELEVISÃO

A PA, agência de propaganda
do Grupo Pão de Açúcar, es-
tréia, após o carnaval, as suas
primeiras campanhas publici-
tárias para as bandeiras Pão
de Açúcar, Extra, Compre-
Bem e Sendas. Desde o fim do
anopassado,quandoaredede-
cidiu criar e desenvolver, em
casa, as suas estratégias de co-
municação – antes em poder
dasagênciasAfrica,F/Nazcae
Duda Propaganda –, a PA co-
meçou a trabalhar nas novas
campanhas do grupo.
O primeiro desafio da agên-

cia da casa, chamada de house
no jargãopublicitário, éodeen-
frentar a promoção do Carre-
four,criadapelaAlmap/BBDO,
em parceria com o SBT, que
temcomomote apremiaçãodo
Código Mágico. A arma é o re-
torno da promoção “um centa-
vo” na redeExtra, que consiste
navendadeprodutos a esseva-
lor na compra de qualquer pro-
dutoanunciado,peloqualocon-
sumidor paga o preço cheio.
Na quinta-feira, o grupo es-

tréia também a campanha “A
Fantástica Páscoa Pão de Açú-
car”. “Essa campanha ressalta
que o Pão de Açúcar, além de
sero lugarmaisgostosoparase
comprar, oferece diversidade,
facilidade e soluções sob medi-
da para cada cliente, tudo isso
para atender um público cada
vezmais exigente”, explicaMa-
riadoCarmoPousada,diretora
demarketing da rede.
“Quer um ovo de Páscoa?”.

Comessa pergunta, umdos fil-
mes da campanha pretende
apresentarosnovoslançamen-
tos, que incluem os de marca
própria. A agência explora, ao
máximo,aexpressão“fantásti-
co” nesta ação.
A promoção do um centavo

também começa neste dia 1º
nas79 lojascomabandeiraEx-
tra. Lançada em abril de 2004,
essapromoção teveadesãona-
quele ano de 20% dos clientes.
Na última edição, esse número
aumentoupara30%.Aexpecta-
tiva agora é ampliar esse índi-
ce de adesão. “Vamos superar

as expectativas dos clientes,
com packs ainda mais atraen-
tes”, diz Luiz Carlos Costa, di-
retordevendasemarketingdo
Extra.
E se a PA faz a sua estréia,

duas outras agências que nas-
ceram ancoradas por grandes
clientes começam a criar para
lançar campanhas nos próxi-

mosmeses. AFamiglia, deÁti-
la Francucci, que levou a conta
doGrupo Schincariol, deve co-
meçar em junho a exibir os no-
vos motes das cervejas Nova
SchineNS+2. “Já estamos tra-
balhando os produtos, mas
campanhasparaoconsumidor
só depois de junho”, diz Fran-
cucci, que tambémlevouacon-
ta da Polenghi.

AG-7, deGustavoPaulus,
filhodo controladordaCVC,
GuilhermePaulus, játemres-
pondido pela criação das pe-
ças da líder de viagens do
País, e busca, sobo comando
deJoãoFernandoVassãoea
criaçãodePedroCappeletti,
atrairnovosclientes. Já con-
quistouTVCulturaeYakult,
mas a âncora do negócio é a
CVC.
Mas é no terreno do vare-

jo que a disputa promete fi-
car mais forte. O gigante
americano Wal-Mart, que
controlaabandeiraBompre-
ço, tambémafiaasarmas, in-
vestindo pesado em expan-
são e prometendo, em cam-
panhascriadaspelaJWT,co-
brir, na boca do caixa e sem
burocracia, qualquer oferta
dos concorrentes Carrefour
e Grupo Pão de Açúcar. A
PáscoaqueaPAantecipa lo-
go após o carnaval também
será motivo de campanhas
das demais redes, vitamina-
dasaindapelasLojasAmeri-
canas, que também investe
na data.
Para o dono de uma das

maiores agências de publici-
dade do País, a opção doPão
deAçúcarporcriarumahou-
se para fazer suas campa-
nhas de marketing não deve
durar muito tempo. Os exe-
cutivos da PA garantem, no
entanto, que a agência veio
para ficar e irá contratar, no
decorrerdascampanhas,no-
vos talentos. ● C.F.

A Traffic, uma das maiores
empresas de marketing es-
portivodoBrasil, estreouna
últimasemanaumanovamí-
dia em estádios de futebol.
NojogoentreSantoseSergi-
pe, pela Copa do Brasil, na
Vila Belmiro, entraram em
funcionamento os painéis
eletrônicos, que dão mobili-
dade e mais conteúdo às in-
formações veiculadas pelos
anunciantes que compram
odireitodeusarasplacasao
redor do gramado.
Os primeiros anuncian-

tesa testaremanovidade, já
difundida nos campeonatos
italiano, espanhol e inglês,
foram Visa, Embratel e Ba-
vária Premium. A Copa do
Brasil2006,quetemseusdi-
reitos de patrocínio comer-
cializados pela Traffic, co-
meçou em 15 de fevereiro e
terminará em 26 de julho.
“O sistema é uma revolução
emmídianosgramadosbra-
sileiros. É possível, por
exemplo, fazer promoções e
ajustá-las de acordo com a
necessidade da empresa”,
diz Dado Lancellotti, dire-
tor da Traffic. ● C.F.

DIVULGAÇÃO

Carlos Franco

Os grandes anunciantes do
País estão atentos ao sucesso
da TV Record com sua novela
das 19h15, que tem roubado au-
diênciadasconcorrentes,apon-
to de a emissora do bispo Edir
Macedoterconseguidoavice-li-
derança, antes empoder da re-
de de Silvio Santos, no horário
das19horasàs21horas.Naúlti-
ma terça-feira, por exemplo, o
Ibope indicava que Prova de
Amor obteve 22 pontos de pico,
18demédia e 27%demercado–
aparelhos ligados – no horário
das 19h26 às 20h27, enquanto a
TV Globo exibia 30 pontos, o
SBT, 8, e a Band, 3.
Tanto sucesso fez com que a
TVRecorddobrasseopreçoco-
bradopor30segundosnointer-
valo de Prova de Amor. Hilton
Madeira, diretor de Marketing
da TV Record, relembra que,
em outubro, quando a rede es-
treouasuaprimeiranovelacon-
temporânea–asanterioresnes-
sehoráriode19h15foramEscra-
va Isaura e Essas Mulheres – , o
espaçode30segundosno inter-
valo era vendido a R$ 70,6 mil.
Hoje,essemesmointervalocus-
ta R$ 167,4mil pela tabela, sem
levar em conta as políticas de
descontos para grandes anun-
ciantes.
A diferença é que, agora, es-
sa grade, que concorre direta-
mentecomanovelaBangBang,
daRedeGlobo,éprocuradapor
grandes anunciantes. Madeira
citaNestlé,Unilever,Kimberly-
Clark, Casas Bahia e, pela pri-
meira vez na TV Record, a Re-
ckitt, dona de produtos como o
multiuso Veja e o depilador
Veet alémdeBomArePoliflor.
“Para nós, foi uma surpresa, o
ingressona grade de anuncian-
tes que antes não considera-
vamo nosso espaço.”
E a TV Record gostou dessa
surpresaevai tentarbisá-laem
novo horário comCidadãoBra-
sileiro, que irá inaugurar a sua
programação das 20h30, con-
correndo diretamente com o
Jornal Nacional e a novela , da
Globo.Madeiradizque,paraes-
ta novela, de Lauro César Mu-
niz, que teráentreosdestaques

Cleide Yáconis, Karina Bacchi,
LucéliaSantos,EttyFraser,Ga-
brielBragaNuneseTaumatur-
goFerreira,aemissorajáconse-
guiuvenderduascotasdasqua-

tro criadas. Uma ficou com a
Unilever e outra com aAvon.

ESTRÉIA
A novela Prova de Amor tam-

béminaugurouareceitademer-
chandising da emissora, por
meio de contrato com a Bom-
bril,quepromoveuoamaciante
de roupas Mon Bijou na trama

de Tiago Santiago dirigida
por Alexandre Avancini e
protagonizada por Marcelo
Serrado e Lavínia Vlasak.
O merchandising, aliás, é
um dos grandes desafios do
concorrenteSBT,quevai ini-
ciarasgravaçõesdeumano-
va novela, Cristal, onde pos-
sacontar comatores locais e
inserções comerciais. Hoje,
a emissora de Silvio Santos
importa novelas mexicanas,
que têm custo baixo, mas
não abrem espaço na mídia,
os atores são desconhecidos
enãoháreceitademerchan-
dising.EmBelíssima, aLycra
tem roubado a cena com a
exibiçãodamarca.Éumare-
ceita adicional e que acaba
motivando novos anúncios.
AfomedaTVRecordétan-
ta,depoisdaescaladadePro-
va de Amor em cima deBang
Bang, queCidadãoBrasileiro
irá sortear, nos primeiros 15
capítulos, 15 carros Fiat
Uno, um por dia para quem
acompanhar a novela, mais
umacasa.“Estamosapostan-
do que será um novo suces-
so”, dizMadeira.
Presidente do Grupo de
Mídia de São Paulo e diretor
daagênciaTalent,PauloSte-
phan, temdúvidasquantoao
sucesso da emissora do bis-
po Macedo. “Já ocorreram
no passado sucessos pon-
tuais, como Pantanal, da ex-
tintaTVMancheteouaCasa
dos Artistas, no SBT, mas
eles não conseguiram trans-
feriraaudiênciaqueconquis-
taram para planos de conti-
nuidade das emissoras. É
preciso esperar para ver.”
Stephan reconhece, po-
rém,que,dequalquerforma,
éinequívocoosucessodePro-
va de Amor, mas o atribui
também à derrapada da TV
Globo com Bang Bang, que
acabou se transformando
num tiro no pé da emissora
que sempremanteve inúme-
ros pontos de distância dos
concorrentes. ATVRecord,
garante Madeira, está com
disposição de brigar por au-
diência. Prova de Amor fica
no ar até junho. ●

Wal-Mart promete
cobrir, na boca do
caixa, as ofertas
dos concorrentes
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 27 fev. 2006. 1º Caderno. A10.
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