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Considerada a segundadata
mais importantepara o varejo,
depois doNatal, oDia das
Mães já começaaganhar espa-
çonomercadopublicitário a
partir dessa semana.As opera-
dorasde celularesClaro eTIM
iniciampromoções de venda.
Os supermercados tambémse
preparam, comofertas. aAl-
map/BBDO já está criando
paraoCarrefour. NaY&R, as
CasasBahiamobilizamaagên-
cia parapeças alusi vas à data,
omesmoocorre comPonto
Frio (DM9DDB),Magazine Lui-
za (Ogilvy) e até a rede lojas
Marisa (Giacometti). Nas ope-
radorasde celular, a oferta são
minutos emdobro.

RumMerinoembala
festasdeSãoJoão

Lançadoem julho de 2005,
somentepara omercadonor-
destino, oRumMerino, daDia-
geo, conquistou emseteme-
ses4,8%demercadonosEsta-
dos dePernambuco, Paraíba e
Alagoas.O resultado empol-
gou agigante inglesadebebi-
das a investir R$ 1milhãopara
garantir presença nas festas
juninas deSão JoãodeCarua-
ru (PE) e deCampinaGrande
(PB).Consideradas asmaio-
res festas doBrasil, à frente
atédoCarnaval deSalvador,
os dois eventos reúnem, em
30dias, cerca de 1,5milhãode
pessoas. Para o nordestino,
essas festas são tão importan-
tesquanto o carnaval.

ProjetoCucas invade
hojeruasdascapitais
OprojetoCucas (Companhei-
rosUnidos contra aAcne), da
Roche, estréia hoje a campa-
nha “EspinhaNuncaMais”,
criadapela LZBDiagnóstico.
Voltadapara opúblico jovem,
acampanha conta comcomer-
cial em televisão,material im-
pressoe internet. Alémdisso,
a empresa preparaações em
colégios e pontos deencontro
deadolescentes. Sapos gigan-
tes, de onde saemcaça-sapos,
profissionais vestidos coma
mesmaparafernália dos caça-
fantasmasdo filmeGhostBus-
ters, que têmpormissão exter-
minar a acnedomundo, que é
o sentido da campanhadaRo-
chepara jovens.

ACNE

Teoriaeprática
dasassessorias
Hoje a comunicação já atinge
status estratégico dentro de
pequenas,médias e grandes
empresas.O livroComunica-
çãoEmpresarial: Teoria eo
Dia-a-dia dasAssessorias de
Comunicação, deRivaldoChi-
nen (EditoraHorizonte, 158
páginas) pretendeorientar pro-
fissionais que tenhamque li-
dar comagestãoda comunica-
çãodentro das organizações,
como jornalistas e administra-
dores.O livro traz um retrato
das assessorias de comunica-
ção, atualmente umdos canais
mais utilizados.Oautor, jorna-
lista, já passoupor veículos da
grande imprensa e também
fez assessoria para empresá-
rios e políticos.

Foco

DiadasMães já
movimentaagências

EVOLUÇÃO-Trabuco,doBradesco,dizque linguagemevoluiuassimcomoosprodutosdeprevidência

MÍDIAEPUBLICIDADE

EXPOSIÇÃO–NaestaçãodoMetrôdeBerlim,a trajetóriadoatleta

Pelé levaseuacervoesuamarcaparaBerlim

PrevidênciaPrivadadesafia
publicitárioseseguradoras

Carlos Franco

Vender um produto pelo qual
se paga hoje e se usufrui nomé-
dioelongoprazos.Esseéodesa-
fio das agências de publicidade
e das instituições financeiras
para convencer o consumidor
da importância dos planos de
previdência privada. Os núme-
ros mostram que a tarefa está
dando resultados: a taxa de
crescimento dessemercado foi
de20%aoanonosúltimoscinco
anos. Em fevereiro, o dinheiro
investidopelo brasileiro nesses
planos chegou a R$ 79,728 bi-
lhões (as chamadas reservas
técnicas), 26,5% a mais que em
fevereirode2005,segundoaAs-
sociaçãoNacionaldaPrevidên-
cia Privada (Anapp).
Desde que foi criada, há 25
anos, a Bradesco Previdência
tenta convencer o brasileiro da
importânciadepouparhojepa-
ra ter o que gastar no futuro.
Não é única. Itaú, Sul América,
Unibanco AIG, Porto Seguro,
IcatuHartford,BancodoBrasil
e várias outras seguradoras
têm a mesma tarefa. E, com is-
so,motivamagênciasdepublici-
dadea criaremcampanhasque
sensibilizemaquelesqueacredi-
tam que o futuro está longe ou
que nunca vão ficarão velhos.
OesforçodaBradescoPrevi-
dência,feitoprimeiropelaagên-
cia de publicidade Almap/BB-
DO e hoje pela Neogama/BBH,
pode ser conferido numa mos-
tra organizada pelo maior ban-
coprivadodoPaís emsua sede,
na Cidade de Deus, emOsasco.
Daspáginasdo jornalOEstado
de S. Paulo, expressivas de ca-
daanoaoscomerciaisparatele-
visão e anúncios impressos. O
quesevêéaevoluçãoda lingua-
gem e uma resposta direta aos
fatos que ocorreram no perío-
do,noPaísenomundo,natenta-
tiva de fisgar o cliente. A Bra-
desco Previdência começou
comolançamentodeumprodu-
to que prometia que a pessoa
continuaria, no futuro, a ter
umavidafelizcomoadopresen-
te, permitindo que a família
crescesse. Nas imagens, o que
se ressaltava era o homem co-

mo chefe de família, numa casa
confortável cercada de filhos e
netos. Depois, os incentivos fis-
cais, com a criação dos chama-
dos PGBL (Plano Gerador de
BenefícioLivre) eVGBL(Plano
Gerador de Benefício Livre), o
focopassouaseravantagemdo
desconto no Imposto de Renda
(IR) do primeiro e a facilidade
dosegundoparaquemnãopre-
cisa declarar o IR.
Hoje,dizovice-presidentedo
Bradesco e presidente da Bra-
desco Seguros e Previdência,
Luiz Carlos Trabuco Cappi, a
idéia é mostrar ao consumidor
que um plano de previdência
privadaégarantiadequalidade
de vida e lazer no futuro. Tam-
bémavisãodaspeçaspublicitá-
rias passou a considerar a mu-

lher que trabalha fora do domi-
cílio. A empresa também aca-
bou optando por um ícone para
expressaraimportânciadopro-
duto. “Encontramos na árvore,
queacabouporserestilizadaco-
mo nosso logotipo, a imagem
ideal para falar da necessidade
de poupar hoje para ter muita
sombra e água fresca no futu-
ro”, diz Trabuco.
Com uma carteira de 1,7 mi-
lhãodeparticipantes,39milem-
presas conveniadas, R$ 36 bi-
lhões administrados na carteira
deinvestimentosemaisdeR$35
bilhões de reservas técnicas,
além de um patrimônio líquido
de R$ 1,43 bilhão, o Bradesco
apontaqueobrasileiro tempau-
latinamentedescobertoaimpor-
tânciadaaposentadoriacomple-

mentar. “Hoje, já é comum en-
contrarmos contratos assina-
dos por quem tem menos de 30
anos,numaexpectativaderesga-
teapós54ou60anos”,dizMarco
Antônio Rossi, presidente da
BradescoVidaePrevidência.
O mote que a Neogama/
BBH, deAlexandreGama, ado-
toupara comemorar os 25 anos
dos produtos de previdência
privadadoBradescofoi“Ofutu-
ro também faz parte da nossa
história”, sem deixar de lado a
idéia de que “Nós cuidamos de
todooquevocêquerbem”e“Vo-
cê em boa companhia”, que
transformou a árvore em duas
mãos.Todas as ações reforçam
a campanhaBradescompleto.
Já o Itaú, continua a apostar
no mote “feito para você” tam-

bémno ramode previdência
privada,ondeapreocupação
é a mesma do concorrente,
mostrarquequempoupaho-
je ganhamais amanhã. Cris-
tianeMagalhãesTeixeira,di-
retora de Comunicação e
Marketing do Itaú, diz que
“nãoéfáciltrabalharumaco-
municação de um produto
que quem é jovem evita e
quemprecisa,dispõedepou-
co tempo para garantir um
rendimentomelhor”.
É esse desafio, diz Cristia-
ne, que foi repassado à agên-
cia de publicidade DM9
DDB, que optou por manter
a idéia do feito para você,
mas reforçou um mote pró-
prioparaoproduto:“Umaes-
colha muda todo o seu futu-
ro”. Para Cristiane, essa foi
uma idéia feliz que permitiu
aoItaúencerraroanopassa-
do com R$ 12 bilhões em re-
servasdeplanosdeprevidên-
cia e 1 milhão de apólices de
seguros em carteira.
O diretor de Comunicação
Corporativa do Santander,
Marcos Madeira, aposta no
crescimento dos planos de
previdência privada e diz que
o banco que está investindo
US$100milhõesempublicida-
de com jogadores da seleção
brasileira vai reforçar, por
meiodaagênciaMcCann-Eri-
ckson,essesegmentoquetem
tudo para manter o cresci-
mentoacimade20%nospróxi-
mosanos.“Obrasileirojádes-
cobriua importânciadapou-
pança, adia umpouco,mas a
preocupação existe, o que é
umbom sinal”, dizMadeira.
OUnibanco reforça emdese-
nhos que procuramreforçar
o mote “nem parece segura-
dora”, oferece também a ga-
rantia de uma velhice feliz
emsuascampanhas, criadas
pela agência F/Nazca. Só
quepõeemcenaaanimação.
Emostraemdesenhos,ohor-
ror que o brasileiro tem de
contratos com letras miú-
das,enquantoatradiçãoére-
forçada por Sul América e
Icatu Hartford, e o esporte
pelo Banco doBrasil.●
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CANUDO–Primeiracampanha

Idéia é atrair novos contratos com empresas, como a Puma que lançará artigos esportivos

ANIMAÇÃO-Unibanco recorreuadesenhosparamostrar, comhumor, a importânciadosseusprodutos

Convencer brasileiro a poupar hoje para gastar amanhã é omote das campanhas
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LICENCIAMENTO

Umaáreade3,3milmetrosqua-
drados de uma estação de me-
trô em construção, na Potsda-
mer Platz, em Berlim, exata-
mentenosubsolodo imponente
complexo do Sony Center, vai
abrigar de 8 de junho a 8 de ju-
lho amostra “Pelé Station - Ex-
perience the Legend in Ação”.
Um investimento de 3 milhões
de euros, com o qual o atleta do
século,EdsonArantesdoNasci-
mento,oPelé,pretendeinaugu-
rar uma nova fase no licencia-
mento do seu nome, sua marca
e suas imagens.
Por trás dessa mostra e à

frentedosnegóciosestaráaPri-
me, empresa criada para ven-
deramarcaPeléemtodoomun-
do e tudo o que se relaciona ao
atleta, preservando-se apenas
dois contratos fechados ante-
riormente. São eles: o projeto
de academias de ginástica Pe-
léClub, em parceria com a Fi-
ger, douruguaioJuanFiger; e a
marca Café Pelé, com a qual a
Caciquevendeoprodutoparao
leste europeu, em especial a
Rússia.
CriadapeloempresárioMar-

coParizotto,aPrimetemnoco-
mandodasoperaçõesPauloRo-
berto Ferreira, executivo que

atuoucomopresidentedaCrea-
taparaaAméricaLatinaeex-vi-
ce-presidente da Walt Disney.
Segundo Ferreira, a marca Pe-
léreúnetodososatributospara
sustentar vendas e agregar va-
lor a produtos e serviços, espe-
cialmente os brasileiros. “É
umamarcaforte,quetemcaris-
ma”, o que, ressalta, é essencial
nessetipodenegócio.Paracom-
provar,Ferreirarecorreaomo-
delodesenhado porDavidOgil-
vy, o criador do grupo Ogilvy,
quedizqueamarcatemopoder

de emocionar o consumidor e
impulsionar compras.
Para demonstrar esse po-

der,amarcaPeléestréiaamos-
tra de Berlim com a apresenta-
çãodacoleçãodeartigosespor-
tivosPuma,que levamaassina-
tura do atleta brasileiro, além
deóculos produzidosna Itália e
umperfume francês.
O pré-aquecimento, no en-

tanto, começa nopróximomês,
no Brasil. Para voltar a fixar a
imagem do atleta e sua relação
com a Copa, a Prime fechou

acordocomaoperadoradecelu-
lar Claro, que começa a ofertar
o dowload de imagens dos me-
lhores momentos da carreira
desse mineiro de Três Cora-
ções, que sagrou-se campeão,
usando a camisa do Brasil, em
três Copas (1958, 1962 e 1970).
Além disso, Pelé vai tirar da

parede um quadro clássico do
americanoAndyWarhol, que o
pintou.A telavai se juntaradez
outras, pintadas recentemente
pelobrasileiroRomeroBritto,e
que vão constituir material de

apoiopara fixar e valorizar a
imagemdoatleta. “Éumpla-
no profissional de licencia-
mento, que pretende atingir
os vários segmentos da eco-
nomia,abrindoaoportunida-
des a produtos e serviços de
carregarememsuasestraté-
gias de marketing e embala-
gens um ícone do esporte
mundial”, diz.
Apublicidadenãochegaa

ser novidade para Pelé. Ele
fez sua estréia internacional
em 1958, na Copa disputada
na Suécia. Foi em Estocol-
mo,queoatletadoséculo, fe-
chou contrato para a então
recém lançada tecnologia de
embalagensdesenvolvidape-
la Tetra Pak. Ele posava exi-
bindoumaembalagemtrian-
gular, com a qual os sucos
eramvendidos.
Desde então, Pelé passou

a ser, além de um mioto dos
campos de futebol, um dos
homens mais requisitados
para vender, de tudo. Só que
a Prime, garante Ferreira,
que já cuidou de persona-
gens Disney como oMickey,
vai fazerdetudoparaquees-
samarca e essa imagemnão
perca valor .●C.F.
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