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AG-7, agência doempresário
GuilhermePaulus, que respon-
depelas ações daCVC, acaba
de conquistar a conta da
Yakult. Naprimeira campanha,
reforçaasqualidadesdoprodu-
to. Só que aproveita a chance
para sair deumasala de aula,
onde explica oproduto, para
mostrar vendedoras de porta a
porta, nas ruas.

CarlinhosBrownno
embalodaAmanco

AAmanco recorreuà agência
depublicidadeDM9DDBpara
reforçar amarca, quepassa a
ser a assinatura deprodutos
de tubos e conexões comoFor-
tlit. A agência, por sua vez, re-
correu aCarlinhosBrown, que
vai embalar a campanha, que
será anunciadana quarta-fei-
ra, commúsica quediz que o
bomé “amar aos tubos”.

HSBCinvadetúneis
emSãoPauloeBH

Numaação criadapela JWT,
deCuritiba, o bancoHSBCes-
tá invadindoos túneis dosprin-
cipais aeroportos doPaís com
suapropaganda.Nos chama-
dos “fingers”, o banco espa-
lhoupainéis para reforçar o
mote “Sóumbanco com100
milhõesde clientes em todo
mundo conhece tantos pontos
de vista”.

AEROPORTOS

Segundocapítuloda
históriada imprensa
Osegundo volume de uma
coleção que pretende lembrar
episódios e nomesmarcantes
do jornalismo. Em Imprensa
Brasileira - Personagens que
fizeramhistória (272 págs.,
R$ 62,00), que acaba de ser
lançado pela ImprensaOficial,
emparceria comaUniversida-
deMetodista de São Paulo,
estão as biografias e idéias de
mais dezoito escritores e jor-
nalistas de sucesso, entre os
quais Líbero Badaró, Samuel
Wainer, EdmarMorel, Carlos
Lacerda, Otto Lara Resende,
Herbert Levy,Monteiro Loba-
to e Arnon deMelo. A organi-
zação coube tambéma José
Marques deMelo, professor
emérito da USP.

Foco

Yakult reforçavenda
noportaaporta

MÍDIAEPUBLICIDADE

Novas campanhas de montadoras tentam seduzir
o consumidor mostrando agilidade e fantasia

Quando publicitários e empre-
sários deixaram o Palais des
Festival deCannes, no anopas-
sado, no encerramento da
maiorcompetiçãodapublicida-
demundial, o que se via e ouvia
era um auditório assoviando a
música que embalava o comer-
cial de Honda Diesel, que ga-
nhou o Grand Prix e a Palme
D’Or. Suas imagens lúdicas,
agora, estão de volta. É com es-
setipodeestratégiaqueaagên-
ciaFischerAmericacomeça,es-
ta semana, a apresentar ao pú-
blicooHondaFit 2007, embala-
do pela música imortalizada
por Judy Garland, “Somewhe-
re over the rainbow”.
O novo Honda Fit passeia

porpaisagensdesonhoeencan-
tamento com omotor diesel da
marca, na campanha que arre-
batou Cannes. Já a Volkswa-
gen, numa semana em que vá-
rias montadoras começam a
mostrar seus modelos, optou
pela ousadia para mostrar, em
campanha criada pela Almap/
BBDO, o novoCrossFox.

Mesmo depois da polêmica
com o comercial da maionese
Hellmann’s, criado pelaOgilvy,
que mereceu reclamações do
Procon-SP, a montadora vai a
umatribocanibalafricana.Des-
savezparaqueousuáriodocar-
ro jogue um balde de água na
fogueiradoscanibais,que,enfu-
recidos, correm atrás dele. Tu-
do para mostrar a agilidade do
carro. Essa aventura se desdo-
branainternetnowww.crossfo-
xagil.com.br .
A GM, por sua vez, anuncia

esta semana a campanha cria-
da pela agência de publicidade
McCann-Erickson para a nova
geração do Celta 2007. As no-
vas campanhas, porém, não se

restringema carros.
A nova agência do Grupo

WPP, aMatosGrey, começa
a desenhar a estratégia de
lançamentonoBrasildasmo-
tocicletas italiana Ducatti e
americana Buell que decidi-
rampôropénomercadobra-
sileiro para acelerar vendas
globais. Em comum, as mo-
tos terão o mesmo distribui-
dordaHarley-Davidson eda
Triumph, a Izzo Motors. E
também chegam ancoradas
naestratégiadevendasapra-
zo,umanovidadenessemer-
cado de luxo. Em todas as
campanhas, o mote é a agili-
dade e, no caso das motos, o
roncodosseusmotores. ●C.F.

Maratonadopatrocíniopara
oPanestáquaseconcluída

TUBOS

Depois da Samsung, agora é a vez
da Vivo investir nessa estratégia

LIVRO

FANTASIA:HondaFit ao somde ‘Somewhereover the rainbow’

HondavoltaaolúdicoeVolks
ancoraaçãoemaventura

AGILIDADE

Emlivro,as
liçõesque
mudaramas
Olimpíadas

TESTE–Provasdeatletismo já testamosespaçosdacidadedoRiodeJaneironopreparatóriodoPan

AROS–Olimpíadas fazempartedoprojetoglobal dasmarcas

Cotas principais já foram todas vendidas, e restam agora apenas quatro cotas menores

Lojaconceitopara
mapearconsumidor
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Carlos Franco

Faltamhoje466diasparaosJo-
gos Pan-americanos do Rio
2007, que reunirá as equipes
olímpicas da América Latina e
da América do Norte entre os
dias 13 e 29 de julho do próximo
ano, no Rio. Mas se falta ainda
mais de umanopara os jogos, o
mesmo não se pode dizer dos
contratos publicitários que vão
garantir a presença de marcas
namaior competição do espor-
te mundial no País: a maioria
dos acordos já foi fechada. Seis
empresas – Petrobrás, Caixa
Econômica Federal, Olympi-
kus, Sadia, Kaiser e Oi/Tele-
mar – compraram as cotas de
patrocinadores oficiais, por R$
11,6milhões cada uma.
Agora, restam apenas qua-
tro das 12 cotas de apoio, das
quais a Golden Cross comprou
seis e outras duas encontram-
seemfasedeacertos finais,que
exigem confidencialidade. Ca-
da uma dessas cotas custa R$
3,5 milhões. Com a compra de
seis cotas, a Golden Cross ga-
rante presença nos seis gran-
des grupos em que a organiza-
ção dividiu os Jogos para facili-
tar os acordos de patrocínio.
Por trás de toda a movimen-
tação do marketing em torno
do Pan 2007 está o executivo
Leonardo Gryner, da agência
de marketing esportivo Olym-
po, que oComitê OlímpicoBra-
sileiro(COB)criouparasusten-
tarsuasaçõesdemarketingem
tornodoPaneassegurarpatro-
cínioparaasOlimpíadasdaChi-
na, em2008.Gryner diz que es-
ses acordos são fundamentais
para a garantir a infra-estrutu-
ra necessária para a realização
dos Jogos, permitindo que to-
dos os atletas possam se dedi-
car apenas à competição.
Nomomento, diz ele, aOlym-
po está fechando contratos
comfornecedores,quevãopres-
tar serviços aos atletas de vá-
rias delegações. O primeiro de-
les foi fechado com a Odonto-
prev, que atenderá as necessi-
dades de saúde bucal dos atle-
tas e alguma eventualidade nas
competições. “Não temos limi-

tação de cotas para esses acor-
dos com fornecedores, pois tu-
dodependerádasnecessidades
de infra-estrutura dos Jogos,
desde atendimento médico a
fornecimento de material, in-
cluindoosdescartáveis.”Ouse-
ja, pode entrar na relação o fa-
moso cafezinho, equipamentos
eatépapéishigiênicos.Aexpec-
tativaéquemais de40 fornece-
doresprocuremaOlympopara
esses acordos, que garantem
um passaporte para as empre-
sas nos Jogos.
Na última sexta-feira, Gry-
ner contabilizava que 77% da
meta da receita de marketing
doPan, deR$ 115milhões, jáha-
via sidoatingida. “Ametadeve-
rá ser facilmente atingida, pois
aindatemosdecontabilizarare-
ceita de ingressos e os espaços
especiais dos Jogos”, diz.
O importante para ele é que,
agora, oCOB-Rio, queorganiza
o Pan 2007, criou mecanismos
para garantir que a receita em
torno do evento se transforme
eminfra-estruturaparaasequi-
pes. Os patrocinadores oficiais
do COB, a exemplo da Olympi-
kus, no entanto, ainda terão de
conviver com uma liberdade

queoComitêOlímpicoInterna-
cional (COI) e a própria Fifa
(queorganizaaCopadoMundo
deFutebol)prevêem: liberdade
para calçados de alta perfor-
mance. Ou seja, nos pés, cada
umpode ter seu patrocinador.
Gryner ressalta, porém, que
as organizações, a exemplo do
COB, têmmantidocontatocom
fabricantesparaqueevitemlan-
çamentos na competição ou o
usoescandalosodelogotiposou
logomarcasnessescalçados.Já

os uniformes de competição
são de uso obrigatório para
todos os atletas.
OCOBconquistou o direi-
todemarketingdoPan2007
após o pagamento deUS$ 13
milhões à Organização Des-
portiva Pan-Americana
(Odepa), quepromove os Jo-
gos,ecedeuamarcamedian-
teessecontrato.OCOBquer
mostrar com a sua agência
Olympoque é capaz de fazer
os Jogos brilharem. ●

VAREJO

DIVULGAÇÃO

Michael Payne, que foi dire-
tor de marketing do Comitê
Olimpíco Internacional
(COI) durante 21 anos até
2004, e hoje integra a equipe
do empresário da Fórmula 1
Bernie Ecclestone, foi quem
tornou as Olimpíadas um
grande evento de marke-
ting. Apontado pelaAdverti-
singAge,publicaçãoamerica-
na que é uma espécie de bí-
blia dos publicitários, como
um dos homens de marke-
tingmais influentes domun-
do, Payne decidiu pôr em li-
vro sua experiência noCOI.
O resultado é “A virada

olímpica – Como os Jogos
Olímpicos tornaram-se a
marca mais valorizada do
mundo”, uma das primeiras
publicaçõesacarregaroselo
COB Cultural. do Comitê
Olímpico Brasileiro em par-
ceira com a editora Casa da
Palavra.
Em320páginas,Paynere-

latacomoconseguiuconquis-
tar empresas para patroci-
nar os Jogos sem que esses
perdessema sua identidade,
ao contrário pudessem ser a
expressão da superação físi-
ca e da integração entre os
países. O segredo para Pay-
neestáemmostraraospatro-
cinadores a presença global
que o evento assegura e a re-
lação saudável de marcas e
atletas.
Payne não esconde, po-

rém,asdificuldadesenfrenta-
das pelo COI, em momentos
deboicotes,comoosEUAem
relação à Rússia, que tam-
bém implicaram em delica-
dasnegociaçõescompatroci-
nadores oficiais, entre os
quais um dos principais des-
taques é aCoca-Cola. ●C.F.

MARCOS D'PAULA/AE – 20/11/2005

SERGIO MORAES/REUTERS – 29/8/2004

Quem é o consumidor das clas-
sesAeBquecompraaparelhos
celulares? O que espera e que
experiência tem com as mar-
cas?Conheceosserviçosofere-
cidos pelas operadoras ou ape-
nas usa o aparelho para fazer e
receber chamadas?
Para responder a essas e ou-

tras perguntas, que vão facili-
tar a comunicação com o usuá-
rio, a operadora Vivo decidiu
inaugurar, no Shopping Mo-
rumbi, uma loja própria, em
que até o cheiro tem a ver com
tecnologia e mobilidade. É nes-
sa loja conceito, diz a diretora
de Inteligência de Mercado da
Vivo,LedaKayano,queaopera-
dora poderá perceber o que de-
sejaoconsumidor edisseminar
para a sua rede de vendas pro-
dutos e serviços, depois de pré-
testados. Mais: terá como pau-
tar melhor suas principais es-
tratégias demarketing.
Leda estima que 8 mil lojas

vendam aparelhos habilitados
pelaVivo,amaioroperadorado
País segundo a Agência Nacio-

nal de Telecomunicações
(Anatel), das quais 300 são
própriaseorestantedevare-
jo (a exemplo de Casas Ba-
hia) e revendas.
Uma coisa Leda já sabe, a

maioriadosque recorremàs
lojas próprias são homens
(64%), com idade média de
33a34anos, enquantonova-
rejo, 51% dos consumidores
sãomulheres e a faixa etária
de 32% vai de 19 a 25 anos. O
atendimento é vital em am-
bos os casos e, por isso, a Vi-
vo está testando na loja con-
ceito amelhor formade con-
quistar o público. Segue as-
sim, os passos da Samsung,
que inaugurou loja conceito,
para facilitar a experiência
dos consumidores com os
produtos. A idéia da Sam-
sung Experience não é pro-
priamenteadevenderospro-
dutos, mas também como a
Vivo, desvendar os hábitos
dos consumidores de tecno-
logia. Adidas e Nike já usam
da estratégia. ●C.F.
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