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A Secretaria de Acompanha-
mentoEconômico(Seae)doMi-
nistério da Fazenda recomen-
dou ao Cade a aprovação, sem
restrições,daaquisiçãodaVari-
gLogpelaVolodoBrasil,empre-
saconstituídanoBrasilpelofun-
doamericanoMatlinPatterson
para participar da compra da
Varig Log. O Matlin comprou
as ações da subsidiária do Gru-
poVarig daAero LBParticipa-
ções,sociedadedepropósitoes-
pecíficocriadapelaempresaaé-
rea portuguesa TAP para ad-
quirir participação naVarig.

Seaedásinalverde
paravendadaVarigLog

JOGADA–GiseleBündchenépresençaconstanteemcomerciais

9+

O grupo alemão Basf anunciou
ontem a compra da unidade de
elaboração de produtos quími-
cos da rival Degussa por € 2,7
bilhões.“Oacordoseráfinancia-
do por fortes fluxos de caixa”,
disse um porta-voz da Basf. A
aquisição é a maior feita pela
empresa desde que Juergen
Hambrechtsetornoupresiden-
te-executivo, emmaio de 2003,
pouco depois de a Basf ter feito
oferta de US$ 4,9 bilhões pela
americana Engelhard. O grupo
dos EUA rejeitou a oferta por
considerá-la inadequada.

A espanhola Gas Natural disse
ontem que não vai aumentar a
oferta de € 23,2 bilhões pela ri-
val Endesa, também da Espa-
nha.AEndesarecebeunasema-
na passada uma proposta de €
29,1 bilhões da alemã E.ON,
mas o governo da Espanha já
disse preferir que a empresa
continue sendo controlada por
espanhóis. Ontem, a Gas Natu-
ral anunciou um aumento de
17%emseu lucro líquido no ano
passado, que chegou a € 749,2
milhões. O resultado superou
expectativas domercado.

Basfcompraunidadeda
Degussapor€2,7bi

GasNaturalnãomuda
ofertapelaEndesa

AVIAÇÃO
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Napropaganda,oparaíso
dascelebridadeséaÁsia
No Japão, 23% dos comerciais usam pessoas famosas. No Brasil, índice cai para 8%

BETO BARATA/AE – 19/1/2005
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PUBLICIDADE

Carlos Franco

As celebridades estão presen-
tesem12%dasgrandescampa-
nhas publicitárias veiculadas
em todo o mundo, porcentual
que cai para 8% no Brasil. O
uso do recurso é maior no Ja-
pão, onde 23% das campanhas
exibem celebridades. Essa é
uma característica dos países
asiáticos, como a China, onde
20% dos comerciais têm cele-
bridades, e Taiwan, onde esse
porcentual é de 18%. Os dados
são de estudo elaborado pela
MillwardBrownBrasil,doGru-
poIbope,parao jornalespecia-
lizadoMeio&Mensagem, e ana-
lisa vantagens e desvantagens
no uso de celebridades na co-
municaçãopublicitáriadasem-
presas.
A principal vantagem, para
os analistas da Millward Bro-
wnBrasil, está no fato de que a
celebridade tem uma espécie
decumplicidadecomosconsu-
midores. Eles a admiram e
acreditam na mensagem que
veiculam. Foi o que levou, por
exemplo, a Johnson&Johnson
a fechar contrato com a apre-
sentadoraAnaMariaBragapa-
rapromoverseusprodutos.Se-
gundo a diretora demarketing
da Johnson & Johnson, Maria
EduardaKertesz, essa cumpli-
cidade foi fundamental para o
acordo que passa a valer a par-
tir deste mês.
Emoutrascasos,oquesebus-
ca é a admiração que a celebri-
dade desperta e o conceito que
transmite. Foi o que levou a
C&A a recorrer àmodelo Gise-
le Bündchen para sua campa-
nha quando queria mostrar

quesuasroupas,apesardopre-
çomais baixo que os das grifes,
erafashion.AssandáliasIpane-
ma, da Azaléia, seguem a mes-
matrilha. Jáaoperadoradece-

lularesVivoencontrouemGise-
le Bündchen a comunicação
ideal para falar com o público
jovem, enquanto a alemã Ni-
vea, que também temnamode-

lo a sua garota-propaganda, se
valedasorigensalemãsdafamí-
lia de Gisele.
Na outra ponta, a desvanta-
gem em usar celebridades e,

campanhaspublicitárias,se-
gundoaMillwardBrown,es-
tánopreçoenoriscodeuma
escolha inadequada, que ve-
nha a comprometer a ima-
gemdaempresaoudoprodu-
to.Éoaltocustodecelebrida-
des com presença em todo o
país o que leva os Estados
Unidos a terem porcentual
de uso menor que o Brasil.
Contratar Nicole Kidman,
por exemplo, chega a custar
10 vezes mais que astros de
seriados.Sóqueestessãovis-
tos por públicos específicos,
de nichos.
Para os realizadores da
pesquisa, ante um banco de
dados de 30 mil propagan-
das e comparando os filmes
que usam figuras famosas
com os que não usam, a con-
clusão é que as celebridades
agregam valor aos produtos
e àsmarcas. Citamo caso de
Carlos Moreno, garoto-pro-
paganda de Bombril, que es-
tá no Guinness Book como o
demais tempode estrada de
imagem associada a um úni-
co produto. Para aMillward
Brown, um exemplo de per-
feitaadequaçãodecelebrida-
deeprodutoéocasodo joga-
dor inglês David Beckham,
do time de futebol Real Ma-
drid, da Espanha, com a Gil-
lette. “Tanto os fãs de Be-
ckhamquantoosconsumido-
respróximosdamarcaGillet-
te são muito mais conscien-
tes da sua imagem.”
A pesquisa mostra tam-
bém que celebridades têm
forte influência em segmen-
tos comoosdehigiene e pro-
dutos de uso pessoal. ●

ESCALAPB PB ESCALACOR COR
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