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ASanofi-Aventis está investin-
doR$6milhões emnova cam-
panhado sabonete líquido ínti-
moDermacydFemina, cujas
vendas cresceram42%em
2005.Naexpectativa deman-
ter esse ritmodeexpansão, a
empresa contratou o casal An-
gélica eLucianoHuckque,
numclimade intimidade, fala
doproduto que ela usa.O ca-
sal substitui Carolina Ferraz,
emcampanhacriada pela
agênciaPublicis.

Novadiretoriada
ABAtomaposse

Anovadiretoria daAssociação
Brasileira deAnunciantes
(ABA) tomapossena quinta-
feira.Nocomando ficaráRicar-
doAlvesBastos, diretor de as-
suntos legais e governamen-
tais da Johnson&Johnson pa-
ra aAmérica Latina.Orlando
Lopes, atual presidente, vice-
presidente de canais de comu-
nicaçãodaUnilever para a
América Latina, passaa co-
mandar oConselhoSuperior
daentidade.

FritexestréianaQGe
apostaemanimação

Vedacitvoltaàmídia
depoisde10anos

AQGPropaganda inicia esta
semanacampanha para a Fri-
tex que recorre à animação
para tornarmais divertida a
comunicaçãodos biscoitos
salgadosdamarca.No filme,
personagensque simbolizam
aculpade quemcomesalgadi-
nhos sofremmuito. Levam ta-
pas e petelecospara deixar a
consciência do consumidor
limpa, semculpas, pois o pro-
duto é assado.

ADEZBrasil, agência doGru-
poNewcomm, foi desafiada a
criar umacampanhacoma
qual amarcaVedacit/Otto
Baumgart, líder demercado,
volta àmídia demassa após
10anos e tambémcomemora
70anosdemercado.Optou
por desenhar, numguardana-
po, umacasa quenão sofre
coma açãoda águaporque
suasparedes foram impermea-
bilizadas.

ALIMENTOS

CONSTRUÇÃO

Ensaiossobrecultura
ecomunicação
Umareunião de temasque vão
domarketing à arte popular,
passandopela propaganda
nazista e aHistória doBrasil. O
autordeDeixaeuFalar –Arqui-
vosdeComunicaçãoeCriativi-
dade (304págs., R$54,90),
queacabade ser lançado pela
SummusEditorial (www.sum-
mus.com.br), é o empresário
RobertoMennaBarreto, autor
tambémdobest-sellerCriativi-
dadeemPropaganda, que já
chegouà 12.ª edição.Oautor
reconhecequealgunsdos
seus textos estão carregados
depolêmica.Mas, segundo
ele, senão for assim,nãoadian-
ta escrever. São 13 ensaios
sobre cultura, comunicação,
criatividadee propaganda.

http://link.estadao.com.br
Mais informaçõesno site

Para publicitários, o grande desafio será lidar com a interatividade que o sistema possibilita

FocoAgências jásepreparampara
asmudançascomaTVdigital

AngélicaeHuckem
campanhadaSanofi

MÍDIAEPUBLICIDADE

Cadbury Adams vai exportar campanha com atleta para outros países

ANUNCIANTES

MUDANÇA–Novosistemaenovosequipamentosdarãomuitomaismobilidadeà televisão

LIVRO

Jovemtemde
correrpara
participar
deCannes

Ronaldinhodádriblespara
aumentarvendasdechiclete

Carlos Franco

A implantação daTVdigital no
País, com o governo prestes a
anunciar o sistema a ser adota-
do– japonês, europeuouameri-
cano (uma possibilidade remo-
ta)–, levaasagênciasdepublici-
dadeacomeçaremaestudaras
mudançasquedevemmexerno
principal canal de sedução dos
consumidores: a televisão.
AlexandreGama, daNeoga-
ma/BBH,agênciaquecrioupa-
ra a Mitsubishi, em julho de
2004,umadasprimeirasações
depropaganda interativapara
televisão na América Latina,
só vê vantagem com a implan-
tação daTVdigital. A interati-
vidade, diz, é a principal delas.
Já a possibilidade que esse sis-
tema abre para o usuário des-
cartar comerciais nos interva-
los de programações não o as-
susta.
“Hoje, o telespectador já po-
de, com o controle remoto, pu-
lar comerciais e ir para o outro
canal.Éaíqueentraacriativida-
de das campanhas, que têm de
ser capazes de prender a aten-
ção do público, e a TV digital
oferece a possibilidade da inte-
ratividade, que deve criar um
ambiente de relacionamento
muitomaispróximoentremar-
ca e comprador”, diz Gama.
O publicitário também se
mostraanimadocomaspossibi-
lidades que um sistema de alta
definiçãoabre, sobretudo, para
anúncios de alimentos. “Se a
propaganda é para fazer com
queprodutos dêemágua na bo-
cadoconsumidor, essa realida-
de estámuitomais próxima.”
Gama fala com empolgação
doprojetoquetocouparaaMit-
subishi, que envolveu parceria
comaSkyeocanalFox, emque
o telespectador, com seu con-
trole remoto, podia entrar no
anúncio do modelo Pajero
Sport HPE, para saber deta-

lhes do produto. “O volume de
conteúdo aumenta considera-
velmente com a TV digital. En-
tão, a propaganda deixa de ser
superficial e pode resultar até
em venda direta, caso este seja

o interesse do anunciante.” As
assinaturas digitais abrirão as
fronteiras para o negócio.
JáCelsoLoducca,daagência
Loducca, ressalta como princi-
pal atrativo da TV digital a sua

mobilidade. “Assim, a propa-
ganda vai chegar, via aparelho
celular, a todos os lugares, lite-
ralmente aonde o consumidor
está. Só que disputará espaço
comuma grande oferta de con-

teúdo, o que não deixa de ser
estimulante para a criação
publicitária.” Loducca pon-
dera,porém,quea implanta-
ção da TV digital deverá ser
lenta, exatamente como
quando os brasileiros troca-
ramatelevisãopreto-e-bran-
co pela colorida. “Temos to-
do umparque industrial ins-
talado e outro deverá ser
criado, então não será uma
evolução imediata. A exce-
ção é a veiculação em apare-
lhos celulares, que, pormeio
dos pré-pagos, permitiram
umarápida inclusãodigital.”
Éessabase instaladadeapa-
relhoscelularesque,eleacre-
dita, permitirá a difusão do
sistema de TVdigital de for-
mamaisrápidaqueosapare-
lhos de televisão.
Nessa corrida, fabrican-
tes de celulares como Sam-
sung e Gradiente já começa-
ramamostrarsuasarmas.A
primeira, na linha consagra-
da pelo projeto BMWFilms,
que veiculou peças de gran-
des diretores de cinema na
internet,crioupeçasaudiovi-
suais que podem ser assisti-
dasnas telas dos seus apare-
lhos, comgrande definição.
Já a Gradiente, por meio
da agência de publicidade
Africa, pretende usar o
MSN, da Microsoft, para,
juntocomopúblico,criarmi-
crossériesparaapequenate-
la dos celulares damarca.
A interatividade também
nestecasoéograndedesafio
da agência de publicidade.
Nenhuma agência parece
ter dúvidas quanto a isso e
todas correm para oferecer
novas soluções num merca-
do emconstantemutação. ●
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A competição oficial do
YoungCreativesdoFestival
Internacional de Publicida-
de de Cannes incluiu a cate-
goriaFilmesnaediçãodeste
ano, uma novidade que vai
promoverumconcursocom
10 duplas de 10 países dife-
rentes, nos mesmos moldes
das competições Press (im-
pressos) e Cyber (internet).
Promovido pela Editora

Referência, com apoio de O
Estado de S. Paulo, o
YoungCreativesBrazilacei-
ta inscrições atéodia 24.Po-
dem participar jovens com
até 28 anos, que tenham no
mínimo dois anos de expe-
riência no mercado publici-
tário. Aqueles que queiram
se inscrever na categoria fil-
me deverão consultar regu-
lamento e ficha de inscrição
nositewww.youngcreatives.
com.br, onde também estão
as informaçõespara as cate-
gorias impresso e internet.
Os interessados na nova ca-
tegoria têm de enviar traba-
lhos em DVD ou CD com
obras cinematográficas de
sua produção ou criação.
A organização desse que

éumdosmaioreseventosdo
festival escolherá os repre-
sentantes do País em Can-
nes,apósaanálisedostraba-
lhos.EmCannes,eles conta-
rãocomainfra-estruturado
festival para o desenvolvi-
mento dos trabalhos a par-
tir da divulgação do tema
deste ano. ● C.F.

O brasileiro consome por ano
US$ 270 milhões em gomas de
mascar, o popular chiclete. É
um mercado que oscila ao sa-
bor das inovações e tem como
alvo o consumidor infantil, que
responde por 65% dos negó-
cios. Foi paramanter a lideran-
ça de mercado que a Cadbury
Adam’sdecidiuinvestirR$5mi-
lhões num projeto que ganha
musculatura durante a sema-
na, com a estréias de filmes pu-
blicitários e peças interativas
na internet, especialmente no
CartoonNetwork.
A intençãoéreforçarasven-

dasdamarca infantilBubbaloo,
queganhouoadendodeGolaço
e, de quebra, Ronaldinho Gaú-
cho como garoto-propaganda.
A estratégia tambémcomeça a
ser exportada para países da
chamada região andina, como
Venezuela, Colômbia, Peru,
Equador e Bolívia.
Nesta semana, a agência de

publicidadeJWT,aThompson,
começa a veicular um filme no
qual Ronaldinho Gaúcho joga
bolacomtrêscriançaseoperso-
nagemBubba the Cat, ícone do
produto: uma goma em forma
debolade futebol amarela, com
recheiolíquidoazulqueficaver-
de ao sermascado.
O diretor de Marketing da

Cadbury Adams, Marcel Sac-
co,dizque,nestafasedacampa-
nha, a empresa começa a dar
visibilidade à suapromoção em

tornodo atleta, que baterá bola
com 40 crianças, das quais 10
sorteadasnoBrasil e asdemais
nos países vizinhos. Com direi-
to a um acompanhante, essas

crianças vão passar o dia em
Porto Alegre com Ronaldinho.
“Estamos estudando datas pa-
radepoisdaCopa,mas tudode-
penderádaagendadojogadore
da disponibilidade de estádio
para o treino coletivo.”
SaccocontaqueRonaldinho

foi o escolhido pela empatia
comopúblico infantil, “seu sor-
riso aberto e o jeitomais desen-
volto e também pelo fato de ter
sido eleito, duasvezes consecu-
tivas, omelhor jogador de fute-
bol do mundo”. “Ou seja, é co-
nhecidoerespeitadonosoutros
países que participam da pro-
moção de Bubbaloo”, diz.
Aanimaçãodogato, íconeda

marca, foi feita por computa-
ção gráfica, a partir dos movi-

mentos de um outro jogador
presente na filmagem, vesti-
do com um macacão preto.
Criado porVinicius Stanzio-
neeEndySantanaeproduzi-
do pela Cine, o comercial foi
gravado na antiga bolsa de
valores de Barcelona. Além
de fazer inúmeras bolas com
agomademascarcomfacili-
dade, Ronaldinho executou
um “drible” inédito, após vá-
rias tentativas: uma camba-
lhota com a bola de futebol
equilibrada nos pés.
Paraparticipardapromo-

ção, o consumidor terá de
juntar oito embalagens do
produto, sendo que duas da
série Bubbaloo Golaço, en-
viando carta para a empre-
sa.“Omercadodegomasexi-
ge inovação e, para criar um
ambientemaisinterativo,es-
pecialmentecomopúblicoin-
fantil, a campanha também
terá espaço na internet, on-
de se poderá jogar virtual-
mente”, diz Sacco. Com au-
mentodevendasde30%,aci-
ma das expectativas, o novo
produto terá ações ainda
mais intensificadas naCopa.
Sacconãopareceterdúvi-

dasdequeesteéoanodeRo-
naldinho. Só que a empresa
dividirá a imagem do atleta
com outros anunciantes, en-
treosquaisNike,Pepsi,Koni-
caMinolta,Siemens,Texaco
e Santander. ● C.F.
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 20 mar. 2006. Economia. p. B12.




