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Aredede supermercadose
hipermercados francesaCarre-
four vai unificar suabandeira
noPaís. Com isso, a bandeira
Championde supermercados
debairro deixa de existir e es-
tespassama sedenominar
CarrefourBairro. Hoje, a conta
dos supermercadosChampion
está empoderdaDPZeado
Carrefour comaAlmap/BB-
DO.O grupo, no entanto, deve
continuar amanter a bandeira
Dia%, com250 lojas, que ven-
deprodutos apreçosmais bai-
xos, numsistemade auto-ser-
viço, que temgarantido bons
resultadosaogrupo. A inten-
çãoé ampliar amarcaCarre-
four e o seumarketing.

Gufqueracelerar
vendasdeSenninha

AempresaGufCosméticos vai
investir R$ 2milhões para di-
vulgar a linha de banho infantil
hipoalergênicaSenninha, cujo
último lançamento é o gel den-
tal. Haverá açõesdemerchan-
disingno programaDomingo
Legal, do SBT, e açõesdiretas
empontos-de-venda. A inten-
çãoda empresa é aumentar
em50%asvendas de todos
os seusprodutos edobrar as
deprodutos infantis que carre-
gamamarcaSenninha, que
vendeuR$ 18milhões em
2005.Amarca comdois anos
deatuação nomercado paga
royalties ao Instituto Ayrton
Sennapara usar o nomeea
imagemdopiloto.

DellValle investee
estréianovoslogan
Aagência depublicidadeCalia
assina a nova campanhados
SucosDel Valle que estreou
ontem.A empresa controlada
pormexicanos está investindo
pesadopara fixar o seu novo
slogan: “Natural naVida”. A
intenção éaliar o produto ao
estilo devida saudável dos con-
sumidores.Umdos comerciais
mostra umamãeconversando
comobebêque está paranas-
cer. Emoutro, dois namorados
discutem, ela reclamadele só
por reclamar e temumasur-
presa.Ao relatar fatos quepo-
democorrer a qualquer um, a
empresabuscamostrar que o
sucodamarca faz parte da
vida, naturalmente.

SUCOS

Asnovastendências
domarketing
Osprincipais assuntosdiscuti-
dosemMarketingTrends
2006 (281págs., R$49): recei-
tasde sucesso, pesquisas e
estudosdemercado, revisão
estratégica, ícones eefeméri-
des.Oautor, FranciscoAlberto
MadiadeSouza, umconhecido
especialistadaárea, atuahá
maisde40anos comoexecuti-
vode importantesempresas
brasileiras.O livro, daM.Books
(www.mbooks.com.br), é resul-
tadodeumestudoque analisa
aevoluçãodessaatividadee
suaaplicaçãonasorganiza-
ções, e procuramapeare iden-
tificar as tendênciasnacionais
e internacionais dosetor, com
a finalidadedemanter atualiza-
dososprofissionais daárea.

Publicitários ajudam empresas no processo de escolha

Foco

Marcas de cerveja premium e super premium, como Stella Artois, serão reforçadas

Embuscadaagência ideal Degeloautomáticonão
énenhumaBrastemp

Carrefourunifica
suamarcanoBrasil

AmBevtraçaasestratégias
paramanter liderançanoPaís

MÍDIAEPUBLICIDADE

APOSTA–Retorno financeiroébasepara investimentosna linhapremium,diz odiretorCarlosLisboa

COSMÉTICOS

Carlos Franco

Dona de uma fatia de 69,4% do
mercado brasileiro de cerveja,
aAmBev já traçou os planos de
marketingpara2006–quecom-
preendemo verão de 2007. Tu-
do paramanter a liderança – e,
de preferência, crescer ainda
mais–eenfrentarosconcorren-
tes. Além do Grupo Schinca-
riol, com fatia de 12,2%, o ano
marcaaentradadosmexicanos
da Femsa, que compraram a
Kaiser dos canadenses daMol-
sonCoors.E eles têmcomome-
ta ampliar os 8,7% de mercado
que têm hoje as marcas Kaiser
e Bavaria e, para isso, contam
ainda comoreforço demarcas,
entre as quais a Sol, sucesso no
mercado americano. Dona de
17%daKaiser, aHeineken tam-
bémquer crescer.
O objetivo da estratégia da

AmBev,umadasmaiorescerve-
jarias do mundo, é manter,
alémdafatiademercado,acur-
va desenhada pelo balanço de
2005,quandoobtevelucrolíqui-
dodeR$ 1,5 bilhão, 33,1% acima
doregistradoem2004,enquan-
to a receita líquida passou de
R$ 12 bilhões para R$ 15,9 bi-
lhões de um ano para outro.
Só que, detalhe, a empresa

não divulgará mais o investi-
mentodemarketingemseupor-
tfólio demarcas. ForamR$370
milhões em 2004 e cerca de R$
400milhõesnoanopassado.Es-
sa decisãopartiu damatriz bel-
gadaAmBev,a InBev,quetam-
bémcontrolaaInterbrew,dona
demarcas como Stella Artois e
Beck’s.Semcitarnúmeros,odi-
retor deMarketing da AmBev,
Carlos Lisboa, adiantou que a
empresacontinuaráapostando
nos segmentos premium (pre-
ço 15%maisaltoqueovalormé-
dio das cervejas no mercado) e
superpremium (acimade 20%)
quetêmgarantido,maisquevo-
lume, retorno financeiro para a
empresa. Nessa categoria es-
tão Bohemia, Original, Serra-
malte e StellaArtois.
Noanopassado,pelaprimei-

ra vez a AmBev fez campanha
depublicidadeveiculadaemte-
levisão e criada pela agência
DM9DDBpara a cerveja Bohe-
mia. Lançada em 1853, na cida-
dedePetrópolis,eapreciadape-

lo imperador D. Pedro II, a Bo-
hemiaéumdosíconesdacartei-
ra da AmBev e tem hoje uma
fatia de 1,8% domercado brasi-
leiro do produto pilsen. O que
nãoépouco, levando-seemcon-
ta que cada ponto porcentual
desse mercado é estimado em
R$ 100 milhões pelo Instituto
ACNielsen.
A estratégia para Bohemia,

revelaLisboa,écontinuarusan-
do a marca para o lançamento
de novos sabores e manter as
vendasdepilsenemcrescimen-
to. A marca já ganhou versões
como a de trigo e até a de recei-
ta de antigas abadias, além da
escura. Só que, no portfólio das
escuras, o esforço continuará
emtornodeCaracueMalzbier,
compreços populares.
Além de Bohemia, a empre-

sa reforçaOriginal e Serramal-
te.Comcampanhadeponto-de-
venda, criada pela Almap/BB-
DO, a Original conseguiu, diz
Lisboa, aumentarasvendasem
45%de 2004 para 2005.

MOEDA DE TROCA
MaséaBrahma,apartirdeago-
ra, quemerecerá atenção espe-
cial da AmBev. A partir desta
semana, o craque Ronaldo en-
tra em campo para defender a

marca,emcampanhacriadape-
laagênciaAfrica,deNizanGua-
naes. Vai começar devagar,
quase no aquecimento para o
torneio mundial, em campa-
nhas de ponto-de-venda e com
foco no consumo responsável
para depois, partir para ações
maioresnopróximomês, quan-
do o país do futebol começa a
ter a Copa como assunto domi-
nante nas casas e mesas de ba-
res. ComRonaldo, virão outros

atletas da seleção. “O mote do
‘olé’ serámantidoea idéiaéque
vireumsímbolodessaCopa,co-
mo ocorreu com a ‘tartaruga’
da mesma Brahma em 2002,
quando o Brasil conquistou o
penta”, diz Lisboa.
Amarca Brahma, mais uma

vez, vai concentrar as ações da
empresa em torno da Copa. E
aproveitaosgarotos-propagan-
daparaaçõesemoutrospaíses,
ondeestápresente. “ORonaldo
é internacional eaCopa temtu-

do a ver comsua imageme a do
produto”. Portanto, o jogador
será uma espécie de abre-alas.
Só que, para contar com o su-
porte da belga Interbrew, que
controla a AmBev por meio da
holding InBev, a contrapartida
é a introdução de Stella Artois
nomercado brasileiro.
Lisboanãodádetalhesdesse

acordo, mas diz que a AmBev
começa a levar, depois de uma
bem-sucedidaestréianomerca-
dopaulista, aStellaArtois para
o Rio de Janeiro e, de lá, para
outrosmercados.Aempresaco-
meça também a colher frutos
com a internacionalização de
Brahma,quejáésextamaisven-
dida no mundo, o que estimula
novas ações internacionais.
JáamarcaSkol, líderdemer-

cado no Brasil e terceira mais
vendida nomundo, continuará,
pelas mãos da agência F/Naz-
ca,arenovaro“desceredondo”
com o novomote “como seria o
mundo se ele fosse Skol, redon-
do”. A marca pertence à Am-
Bevapenasnomercadobrasilei-
ro; no internacional, faz parte
do portfólio da dinamarquesa
Carlsberg.
QuantoàAntarctica,dizLis-

boa, a intenção émanter o bor-
dão “Boa”, criado pela Almap/

BBDO e personalizado pela
dupla Bussunda e Juliana
Paes.NoNordeste, acerveja
continua a ter preço maior
que Skol e Brahma, enquan-
to no Sudeste tempreçome-
nor. Já naRegiãoSul, onde o
Grupo Schincariol prepara
avanço com a operação da
sua fábrica em Igrejinha, no
RioGrande do Sul, a AmBev
reforçaoconceitodacerveja
Polar, em campanha da Al-
map/BBDO. “É um produto
quesóévendidonoRioGran-
dedoSulenãosaidelá,crian-
doumeloeumvínculomuito
fortes com os consumidores
e garantindo liderança”, diz.
Naúltimasexta-feira,Lis-

boa saiu a campo na 6.ª edi-
ção do “Gente que Vende”,
evento em que 80% dos fun-
cionários da empresa, in-
cluindo o presidente Luiz
Fernando Edmond, percor-
rem bares, lanchonetes, su-
permercados e demais pon-
tos-de-venda.
Só que desta vez, Lisboa

bateu na porta dos consumi-
doresparapesquisarseushá-
bitos. Teve a certeza de que
as estratégias de marketing
traçadas para o ano têm tu-
do para dar resultados.●

LIVRO

DIFERENÇA–Campanhamostraavantagemdenão formargelo
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Mídia
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TERÇA-FEIRA
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QUARTA-FEIRA
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QUINTA-FEIRA
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SEXTA-FEIRA
Agronegócios

VAREJO

Brahma busca com
‘olé’ e Ronaldo
repetir sucesso da
tartaruga na Copa
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Uma grande empresa está à
procura de uma grande agên-
cia. Decide procurar aqueles
publicitários mais conhecidos,
mais destacados.Mas será que
estagrandeagênciaeestepubli-
citário estão preparados para
oferecer o serviço que o cliente
espera? Será que conhecem o
seu mercado e a sua realidade,
estãoacostumadosaatuarcom
o orçamento dessa empresa?
Épararesponderaessasdú-

vidas,queafligemdesdepeque-
nas até as grandes empresas,
que respeitados homens de co-
municação se juntaram para
criaraSPGA–Sales,Periscino-
to, Guerreiro, Fontoura & As-
sociados. Mais que selecionar
agências, esses profissionais
queremauxiliarexecutivos em
tomadas de decisão e a admi-
nistrarconflitos – ascrisesque
podem afetar a imagem de um
executivo ou de uma empresa.
Ex-diretor deMarketing da

Ford e ex-presidente da Leo,
Burnet, Sérgio Guerreiro diz
queaseleçãodeagênciasécru-
cialparaqueoinvestimentopu-
blicitárioretorneemresultado
para as empresas. “É umaprá-
ticacomumnoexterior,quees-
tamos implantando aqui e que
tambémajudaasagências, evi-

tando que gastem fortunas na
montagemdeumcircodeapre-
sentações, sem necessidade.”
Guerreiro cita como exem-

ploaconcorrênciaparaaesco-
lhadeagênciapelaBrasilTele-
com, que foi assessorada pela
SPGA. “Pedimos apenas a
apresentaçãoda idéia, limitan-
do o número de peças e substi-
tuindo filmes prontos por
storyboards (o filme desenha-
do). O que vale na escolha é a
idéia. E reduzimos o número

de agências participantes a oi-
to, optando pelas que melhor
seencaixavamnoperfildeseja-
dopelocliente.”Nofinal,aBra-
sil Telecom ficou com duas
agências, a Leo, Burnett e a
Neogama BBH. “Esse tipo de
processo traz transparência
ao negócio da propaganda”,
diz Alex Periscinoto, o homem
que fundou aAlmap ao lado de
CaiodeAlcântaraMachadoeé
umalendavivadomercadopu-

blicitário brasileiro.
A equipe da SPGA, que

contaaindacomLuizMarce-
lo Sales e Walter Fontoura,
está se colocandonomerca-
docomoauditoradeestraté-
giasdecomunicaçãoeofere-
cendo serviços para empre-
sas em momentos de crise.
“A comunicação é a chave
domundodosnegóciosepo-
de tanto trazer lucros quan-
to prejuízos às empresas. É
aí queentramos, analisando
como evitar os prejuízos e
como garantir resultados
positivos”, diz Sales.
“Muitas agências não en-

tendem o que fazemos até
quemostramos que, nosEs-
tadosUnidos,70%dosanun-
ciantes já usam serviços de
consultores especializados
em ‘agency search’ para se-
lecionar novas agências”,
diz Guerreiro. Periscinoto
dizqueaadequaçãodaagên-
cia ao cliente é fundamental
para o relacionamento, que
eles também se dispõem a
intermediar, procurando
mapear as estratégias das
empresas. “E que ninguém
duvide, esse tipo de serviço
tende a crescer no País”,
prevê Periscinoto. ● C.F.

DIVULGAÇÃO

Geladeira foi feita para gelar e
não degelar. Esse é mote da
campanha publicitária que a
Brastemp,marca daMultibrás
do grupo americanoWhirpool,
começaaveicularestasemana.
A intenção é vender a tecnolo-
gia Frost Free, que tem23 anos
e, ainda hoje, segundo pesqui-
sas, é pouco conhecida dos con-
sumidores brasileiros.
Isso se deve, segundo Fábio

Cury, gerente deMarketing da
Brastemp, ao fato de que exis-
temnomercadorefrigeradores
com tecnologia intermediária,
com degelo automático que, ao
contráriodoquesepensa,conti-
nuamformandoacamadadege-

lo. O diferencial está no reci-
pientequerecolheaágua,di-
minuindo – mas não elimi-
nando-a.Comonosrefrigera-
dorescomuns,nosistemain-
termediário é necessário o
descongelamento.
“Com essa campanha,

queremosesclarecerasdife-
rençasdoFrostFreeemrela-
ção ao degelo automático,
mostrando a vantagem de
não formar gelo e não preci-
sar descongelar nunca”, diz
Cury.Criadapelaagênciade
publicidadeTalent,acampa-
nha é impulsionada pelo lan-
çamento deBrastempClean
Frost Free. ● C.F.
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‘Esse processo
traz transparência
ao negócio da
propaganda’
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