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Aagência de publicidade JWT
está criando a comunicação
visual das lojas, anúncios im-
pressos e cardápios da Cre-
meria Nestlé. Com 12 lojas
espalhadas na capital paulista
e na Grande São Paulo, a Cre-
meria Nestlé quer ser reco-
nhecida como endereço de
sorvetes finos. Omote da
campanha é aMesa Gourmet,
de aço inoxidável, resfriada a
–21º C, utilizada pelo atenden-
te para finalizar ou personali-
zar os sorvetes.

DisneyusaMickey
comoiscanaNET

Dehoje até o dia 23, aNET
abre o sinal doDisneyChannel
para todos os assinantes. A
intenção éque a programação
daDisney, que temoMickey
comosímbolo, seduzaopúbli-
co após esta fasede experiên-
cia e, assim, a operadora consi-
ga ampliar as assinaturas. Já a
Vivax, provedora de serviços
deTVacaboe internet emban-
da larga, lança campanhade
apresentaçãodos serviços,
tambémbuscandoo aumento
dabasede assinantes.

SãoPaulosedia
eventodejornalismo

Estadãoprorroga
inscriçõesparamídia

A cidade de São Paulo rece-
be, nos dias 3,4 e 5 demaio, o
9.º Congresso Brasileiro de
JornalismoEmpresarial, As-
sessoria de Imprensa e Rela-
ções Públicas. O evento terá
sete conferências, 28 pales-
tras temáticas, dez
workshops, quatro visitas téc-
nicas e que visitas culturais.
Entre os convidados está Jake
Siewert, ex-secretário de im-
prensa do governo Bill Clin-
ton.Mais informações no en-
dereçowww.megabrasil.com.

O jornalOEstadodeS.Paulo,
junto comoGrupo deMídia de
SãoPaulo, prorrogou oprazo
de inscrição dos trabalhos pa-
ra a9.ª edição doPrêmio de
Mídia Estadão. Profissionais
daárea e estudantes podem
enviar trabalhos até o dia 17. O
prêmio visa estimular traba-
lhos que contribuampara o
profissional responsável pela
veiculaçãodepublicidade nos
meiosde comunicação.Mais
informações no sitewww.pre-
miodemidiaestadao.com.br.

CONGRESSO

PRÊMIO

Mudançascom
asnovasmídias
Umlivro quenasceudemuitos
anosde investigação. EmA
Rede (164págs., R$29,90),
JuanLuis Cebrián, umconcei-
tuado jornalista daEuropa,
põeemdiscussãoanova socie-
dadedigital: internet, televisão
via satélite, inovaçõesnos cam-
pos daeducação,medicina e
economia.O livro, daSummus
Editorial (www.summus.com.
br), responde aperguntas co-
moesta: Estamos vivendode
fatoummomento demutação
cultural?

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

Foco

Osetor de excursões e viagens
deusignificativosaltonogasto
publicitário no ano passado,
com um investimento de R$
557,7milhões – foramR$ 387,1
milhõesem2004–,segundoda-
dosdo Ibope/Monitor.Omovi-
mento de alta prosseguiu no
primeiro trimestre, e as apos-
tas são quehaverá continuida-
de este ano, mesmo com a cri-
sedaVarig, emrazãode inves-
timentos de novas compa-
nhias de vôos regulares, como
OceanAir e BRA.
Quem desponta por trás

desse movimento é a CVC, a
maior operadora de turismo
do País. A empresa resolveu

profissionalizarsuacomunica-
ção com o público. Esta sema-
na, estréia a primeira campa-
nha publicitária criada pela
G-7, agência que tem no co-
mando Gustavo Paulus, filho
do dono da CVC, Guilherme
Paulus.
Anovaagênciadepublicida-

de atraiu profissionais de peso
para dar consistência às suas
ações. Nessa primeira campa-
nha, o publicitário Pedro Ca-
ppeletti, que já passou por
agênciascomoDM9DDBeFis-
cher America, recorre ao glo-
bo terrestre, quepassademão
emmãopordiferentes cidades
para fixar o mote “Sonhe com

omundo. A gente leva você”.
Guilherme Paulus diz que

não teme retração no fluxo tu-
rístico por conta das incerte-
zasemtornodaVarig–empre-
saqueatravessagrave crise fi-
nanceiraevemperdendoparti-
cipação de mercado mês a
mês. “Todos os nossos acor-
dos de fretamento são com a
TAM,enãoháriscodecancela-
mentos”, garante.
A CVC, a partir dessa cam-

panha, tambémpretende atin-
gir o público das classes A e B,
semdispensaros fiéiscompra-
dores de seus pacotes da clas-
se C, que garantiram o cresci-
mento da empresa. ● C.F.

Nestléreforçaponto
devendadesorvete

CVC lidera movimento e inicia campanha de olho nas classes A e B

MÍDIAEPUBLICIDADE

Operadorasbuscamclientes
commoda,músicaeesportes
Com a tecnologia parecida, empresas de celular tentam associar imagem a estilo de vida

Revista
‘ElleGirl’
vaiparaa
internet

TVPORASSINATURA

Turismoinvestemaisempublicidade

NASONDAS–TIMvêemKellySlater seunovoestilo semfronteiras

Depoisdaondadejornaismi-
grando para a internet, ago-
ra omercado editorial vive a
migraçãodasrevistas.Nase-
mana passada, foi a vez da
revista Elle Girl, voltada ao
público adolescente, encer-
rarasuaediçãoimpressapa-
ra oferecer seu conteúdo na
internet, após cinco anos de
sucesso nas bancas.
A revista da editora Ha-

chette FilipacchiMedia, que
pretence ao grupo Elle, não
enfrentavaproblemasedito-
riaisnemcomerciais, segun-
do Jack Kliger, presidente
da Hachette. A intenção, se-
gundo ele, foi adequar o pro-
duto ao consumidor jovem,
que encontrou nomundo di-
gital a sua principal fonte de
informação. O conteúdo da
publicaçãotambémiráabas-
tecer outras plataformas de
distribuição de conteúdo,
prioritamente aparelhos de
telefonia celular. A intenção
é que as informações ga-
nhem mobilidade. Para Kli-
ger, essa mudança é só o co-
meçonaáreaderevistasvol-
tadas para jovens. ● C.F.
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Carlos Franco

As operadoras celulares estão
diante de umgrande
desafio: como chamar a aten-
ção dos consumidores num
mercadoemqueacadamomen-
to surgem novas tecnologias,
produtos e serviços. Uma das
respostas encontradas pelas
companhias para escapar des-
sa armadilha está fora de sua
área tradicional de atuação.
Elasbuscamsediferenciarpela
imagem, associando seu nome
a um estilo de vida, e recorrem
cada vez mais à música, moda
ou aos esportes para reforçar a
marca.
“Ograndedesafiodomarke-

ting dessas empresas é ofere-
cer tudo aquilo que o dinheiro
nãopodecomprar”,dizElisaPa-
dro,diretordeMarketingdaVi-
vo. As empresas querem asso-
ciarsua imagemaossonhosdos
consumidores.Porisso,patroci-

nam eventos, desfiles demoda,
ajudam a trazer grandes ban-
dasderockecontratamdejoga-
dores de futebol ao surfista
KellySlater,apresentadonase-
manapassadacomonovogaro-
to-propaganda daTIM. “É pre-
ciso transportar o consumidor
a momentos únicos, mostrar a
elequepertenceaumestiloque
temaver coma suamobilidade
e sua operadora de celular. É
por isso que buscamos eventos
que transmitem a sensação de
liberdade ”, acrescenta.
Para estabelecer uma liga-

ção direta com o consumidor,
as empresas não economizam.
Sóempublicidadenosmeiosde
comunicação,semcontareven-
tos e promoções, foram gastos
R$ 557.9milhões no ano passa-
do, segundo o Ibope/Monitor.
Para a diretora da Vivo, tu-

do o que a operadora gasta na
construção de sua identidade

tem retorno, especialmente
quandoconsegueampliar, com
essas iniciativas, as receitas de
serviços.
Um dos principais objetivos

é estimular a migração de pla-
nospré-pagosparapós-pagose
ocaminhoéfazercomqueocon-
sumidor tenha a convicção de
queencontrouasuaoperadora,
quetenhaoseuestilo.Elisacon-
taqueclientescorporativos, for-
necedores e alguns usuários ti-
veram a oportunidade, este
ano,denavegarcomocampeão
olímpico Torben Grael a bordo
do Brasil 1, que a Vivo patroci-
na. “É uma experiência única”,
diz Elisa.
Na busca da identificação

com os clientes, as operadoras
esbarramemaçõesdasconcor-
rentes. A Vivo, líder de merca-
docom30milhõesdeaparelhos
ativos, decidiu concluir a obra
doteatrodoMuseudeArteMo-
derna do Rio de Janeiro. Uma
iniciativaquedevecustarR$20
milhões (o mesmo valor que a
TIM desembolsou para a cons-
trução do teatro do Parque Ibi-
rapuera,emSãoPaulo).Ocorre
que é no MAM que se realiza o
Fashion Rio, o principal evento
de moda da cidade, patrocina-
do pela Oi. Não dava para abri-
garduasoperadorasnomesmo
espaço. O Fashion Rio está de
mudança e será realizado na
Marina daGlória.
A busca de uma identidade

própria fica clara na escolha do
aparelhocelular.Poucosprodu-
tos são tão ligados a um estilo
pessoal como o celular, diz Al-
bertoBlanco,diretordemarke-
ting daOi, doGrupoTelemar.
“As operadoras têm de bus-

caruma identidadecomoscon-
sumidores, umestilo que o faça
estabelecerumarelaçãodefide-
lidade”, completa Blanco. A Oi
adotouumaestratégiaqueasso-
ciamoda,música e esporte.
A TIM também busca cons-
truir sua identidade namúsica,
namodaeagoranosurfe.Corre
o risco de esbarrar em estraté-
gias daOi e daVivo.
O mesmo não se pode dizer
daClaro, controladapelomexi-
cano Carlos Slim. “A Claro não

vaisedispersar.Nossaarmapa-
raseaproximardoconsumidor
é o rock. Aproveitamos o vazio
deixado pelas empresas de ci-
garros nesses eventos, como o

Hollywood Rock, para fixar es-
sarelação”,dizRobertoGuenz-
burger, diretor de Marketing
da Claro. Ele explica que o pa-
trocínio de shows comoRolling

StoneseU2contribuírampa-
raaproximaraoperadorado
público de consumidores
que têm entre 20 e 30 anos,
queémaiscéticoaosapelose
ofertas da propaganda con-
vencional.
Em troca, diz Guenzbur-
ger, os usuários da Claro fa-
zem muitos downloads de
música – a operadora dispõe
de mais de mil hits emMP3,
entrecançõesesonsdiferen-
ciados prontos para virar
ringtones. Só de setembro
de2004aoutubrodoanopas-
sado foram feitos 35milhões
de downloads.
“Não participamos de na-
da gigantesco, como shows
do U2 e Rolling Stones, que
são maiores que a marca”,
diz Blanco, da Oi. E revela
quesuaestratégiaéaderela-
cionar a Oi com aquilo que
possa ter um estilo descon-
traído e garanta grande ex-
posição àmarca.
Como os diretores de em-
presasconcorrentes,Blanco
dizqueévitalaumaoperado-
ra ter umestilo, umavez que
as inovações tecnológicasde
aparelhoseaofertadenovos
serviçossãocomunsa todas.
“Então, o estilo é o que vai
nos diferenciar e onde serão
investidos os recursos de
marketing”, reforça o dire-
tor daOi.
O presidente daTIM,Má-
rio César Araújo, diz que a
empresa continuará a inves-
tir emmúsica, quemarcou o
mote do viver sem frontei-
ras, quando vendeu a idéia
demaiorcoberturaaos21mi-
lhões de usuários ativos. “Só
que, agora, precisávamos
também aliar a marca a um
estilo de vida e encontramos
no surfe essa resposta”, afir-
ma. Ele acredita que com
Kelly Slater à frente poderá
surfarnaságuasdosconcor-
rentesnummercadoemque
a disputa é acirradíssima.●

MÍDIA

Oi, TIM e Vivo
chegam a
fazer promoções
conflitantes

AARON CHANG/REUTERS – 15/5/2003
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