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OConselhoNacional deAuto-
RegulamentaçãoPublicitária
(Conar) acabade se tornar
membro correspondente da
EuropeanAdvertisingStandar-
dsAlliance (Easa), que congre-
gaasentidadesdeauto-regula-
mentaçãopublicitária de toda
aEuropa.OBrasil é o primeiro
país latino-americano e oquar-
to fora do continente europeu
a receber a distinção.O convi-
te foi formulado emLondres
no fimde semanapelo presi-
dentedaEasa, JeanPierre
Teyssier aopresidente doCo-
nar,GilbertoC. Leifert, durante
umaassembléia da entidade.
Obrasileiro acredita que isso
fortalecerá a imagemdoPaís.

Bandfazacordocom
TVestataldoJapão

As discussões sobre o pa-
drão da TV digital no Brasil
continuam,mas independen-
temente do resultado, o presi-
dente do Grupo Bandeirantes
de Comunicação, João Car-
los Saad, já formalizou acor-
do da Band com a emissora
de televisão estatal japonesa
NHK. O acordo prevê coope-
ração e troca de conteúdo de
projetos relacionados ao cen-
tenário da imigração japone-
sa no Brasil, em 2008. Uma
das expectativas da Band é
poder transmitir para o canal
japonês, que opera em tecno-
logia digital, as festividades
previstas para ocorrer no
País.

Electroluxvoltaà
mídiacomemoção
Depoisde dois anos semanun-
ciar emmídiademassa, a Elec-
trolux está de volta pormeio
daagência FischerAmerica.
Desdeontem, amarca veicula
campanhapara divulgar suas
novas linhasde refrigeradores
e fogões. Amultinacional de
origemsueca também inicia
noPaís a divulgaçãodo seu
novoconceito, “Pensandoem
Você”, comoqual passaa assi-
nar sua comunicação. Umdos
filmesmostra umhomempre-
parando, aomesmo tempo,
dois pratos diferentes no fo-
gão.Depois, ele entra noquar-
to, onde se percebeumamu-
lher grávida, que o acaricia
esperandopelo jantar.

LINHABRANCA

BohemiacomTome
ViniciusdeMoraes
AAmBev comprouosdireitos
deuso damúsicaSe todos fos-
sem iguais a você, deTomJo-
bimeVinicius deMoraes para,
na vozdeSimoninha, embalar
as vendasdamarcaBohemia.
A campanha criadapelaDM9
DDBbuscacasar os versos
comoproduto. Ficou assim:
“Se todos fossem iguais a você
/Quemaravilha viver/Uma
cançãopelo ar/Umamulher a
cantar/Asorrir, a cantar, a pe-
dir.../Bohemia, a primeira e
melhor cerveja doBrasil”. Ho-
je, omercadopremium respon-
depor 5,4%dasvendas anuais
decerveja – essaparticipação
erade2%em2000.Osbrasi-
leiros gastamR$10bilhões
emcerveja por ano.

Foco

Conarrepresentará
aEasanoBrasil

Anvisacriará
regraspara
dietéticos

Simpsonsvãomodernizar
ovelhoBancoImobiliário

MÍDIAEPUBLICIDADE

Estrela escala personagens e o atleta Ronaldinho
Gaúcho na sua estréia nomercado de games digitais

TELEVISÃOVarejoabremãodogritoebusca
cumplicidadecomconsumidor
Magazine Luiza, Casas Bahia e Colombo agora exibem informações claras, com calma

BRINQUEDOS

A irreverente família Simpson
foi escalada para salvar, no
País,asvendasdoBancoImobi-
liário. O jogo foi criado em 1935
peloamericanoCharlesB.Dar-
row com o nome de “Mono-
poly”,enoBrasilvemregistran-
do expressivas quedas de ven-
das frente a concorrência com
jogos eletrônicos – que têm
grandepoderdeseduçãocomo
público infanto-juvenil.
A Estrela já vendeu mais de

14 milhões de unidades do jogo
duranteos63anosqueocomer-
cializa. O Banco Imobiliário é
compostoporcartelasdepape-
lão, dados e um tabuleiro, no
qual os jogadores são desafia-
dos e ganham ou perdemnegó-
cios e terrenos.Ummodeloque
o presidente da Estrela, Carlos
Tilkian,reconhecequeprecisa-
va ser reformulado urgente-
mente.
OsSimpsons, alémdese tor-

narem personagens centrais
da reformulação, vão estrear a
sua versão digital que aEstrela
apresentahojena23ªFeiraBra-

sileira de Brinquedos, a Abrin
2006,noExpoCenterNorteem
SãoPaulo.
Tilkian reconhece que um

doserrosdaEstrela foi odenão
ter entrado antes no mercado
de brinquedos digitais, embora
tivesseapostadoemalgunspro-
dutos eletrônicos. Tanto que a

empresa encerrou o ano passa-
do com faturamento de R$ 50
milhões, baixo em comparação
com a média de faturamento
anual, de R$ 120milhões.
Mas não será apenas a famí-

lia Simpson que entrará em
campo na nova estratégia de
marketing e vendas daEstrela.

A fabricante de brinquedos
fechoucontratodeexclusivi-
dade como jogadorRonaldi-
nhoGaúchoevai criardiver-
sosbrinquedosrelacionados
a ele, de bonecos a games in-
terativos.
“A nossa estratégia ago-

ra, tanto demarketing como
de negócios, é posicionar a
Estrela como uma fabrican-
te de brinquedos modernos.
Tanto que a principal atra-
ção de Ronaldinho será um
jogoemqueacriançapoderá
marcar pênaltis, interagin-
do como atleta.”
Na feira que abre hoje, as

estratégias de marketing e
vendas tanto de empresas
brasileiras, como a Estrela,
ouestrangeiras,comoaMat-
tel,sãoextremamentecoinci-
dentes.
Numa ponta, busca-se,

pormeio do licenciamento, a
fonte de atração e, na outra,
a aposta é a tecnologia. Ti-
lkian diz que o fato de crian-
ças terem celulares abriu as
portasparajogosdigitais.Os
brinquedos interativos são
os mais desejados, segundo
pesquisa da empresa.
AlémdoPênaltidoRonal-

dinho, o jogo no qual o presi-
dente da Estrela aposta as
suas fichas, chamado Feras
da Copa, também testará o
poder da empresa de con-
quistar faturamento e ven-
das por meio do investimen-
to em tecnologia. ● C. F.

BEBIDAS

MANIFESTAÇÕES–MagazineLuiza sai às ruaspor ‘FelicidadeJá’ eoutras redesescolhemapresentadores
mais calmos, como a atriz Gloria Pires (Ponto Frio) e a dupla Zezé di Camargo e Luciano (Marabraz)

ALIMENTOS
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Mídia
e Publicidade

TERÇA-FEIRA
Microempresas

QUARTA-FEIRA
Projetos Sociais

QUINTA-FEIRA
Carreiras

SEXTA-FEIRA
Agronegócios

AUTO-REGULAMENTAÇÃO

IMÓVEIS–OsSimpsonsentramno jogoqueensinaa fazernegócios

DIVULGAÇÃO

ESTRATÉGIA

Carlos Franco

O varejo, setor que lidera o in-
vestimento publicitário no
País, passa pormomento de re-
definição das suas estratégias
de comunicação. Deixou de la-
do alguns clichês e aposentou
garotos-propaganda que apre-
goavam ofertas aos berros –
exatamente como aqueles que
invadem as ruas do comércio
popular ou das feiras livres.
A tendência agora são apre-
sentadores que estabelecem
uma relação de cumplicidade
com os consumidores. Eles fa-
lambaixoedescrevemmaisde-
talhadamente os produtos e as
ofertas.
AredePontoFrio,porexem-
plo, encontrou emGlória Pires
e sua filha Cléo Pires a dupla
parafazeressepapeldecúmpli-
ces dos consumidores e, com
isso,exibirsuasofertas.Acam-
panha, criada pela agência de
publicidade DM9DDB, come-
ça a ser veiculada de olho no
Dia das Mães, a segunda me-
lhor data para o varejo depois
doNatal.
Onovoformatodecomunica-
ção que as grandes redes têm
adotado também deixa de lado
aexcessiva quantidadedeofer-
tas,colocandoo focosobrepou-
cos produtos, e algumas vezes
citandoapenasum.Oscartazes
com números, que saltavam de
revistas, jornais e na telinha da
TVtambémentraramemdesu-
so neste início de ano.
Fabio Avari, que comanda o
marketing do Magazine Luiza,
temuma explicação para amu-
dança. “O consumidor hoje exi-
ge respeito e captamelhoruma
oferta quando esta émais deta-
lhada.Omodelo feirão, comvá-
rias ofertas e muita gritaria,
confunde, enquanto o foco em
poucos produtos permite uma
comunicação suave, mais clara
e objetiva até sobre condições
de pagamento.”
Foi por isso que a rede optou
pelasmãos das agências de pu-
blicidadeOgilvy eEtco, do inte-
rior paulista, com uma linha de
comunicação mais suave. Des-
de abril do ano passado, o slo-

gan do Magazine Luiza mudou
de “Empresa que fala e faz” pa-
raoatual“Vemserfeliz”.Nessa
semana,aredevoltaàmídiapa-
radarcontinuidadeaessemovi-
mento , agoracomoomote “Fe-
licidadeJá”.No filmedeestréia
da campanha a empresa apela
para uma multidão nas ruas,
mas nas ofertas o que continua
a valer é uma comunicação
mais limpa e direta, com um
apresentador emcena.
“Depois que deixamos de la-
do uma comunicação mais po-
luída,epassamosparaumapre-
sentador mostrando apenas

um produto e detalhando suas
vantagens, inclusive as técni-
cas, os concorrentes vieram
atrás. Mas vamos manter essa

linha,queéresultadodepesqui-
sas”, diz RonaldoGasparini, di-
retor-geral da Etco. Segundo
Avari, a intenção é prosseguir

comotratadodafelicidadecom
oqualoMagazineLuizapreten-
debrindarseusclientes.Arede
tem 360 lojas, faturamento de
R$ 2 bilhões no ano passado e
10,5mil funcionários.

PAUSA NA GRITARIA
A mudança mais visível na co-
municação do varejo partiu da
líderbrasileira do segmento, as
CasasBahia.Arede–queregis-
trou faturamento de R$ 11,5 bi-
lhões no ano passado – deixou
de lado o garoto-propaganda
Fabiano Augusto, com o qual
sustentousuasaçõesdemarke-

ting por mais de três anos,
commuitagritariaeumfesti-
val de ofertas.
No lugar de Fabiano Au-

gusto, estão surgindo novos
apresentadores, com cara
de gente comum, que bus-
cam cumplicidade com os
consumidores e que deta-
lhammais as ofertas emam-
bientesbemmais limpos,pa-
raressaltarosprodutosmos-
trados.
NãoqueFabianoAugusto

esteja totalmente descarta-
do, até porque sua imagem
está definitivamente atrela-
da às Casas Bahia. Mas a in-
tenção é apresentar, nesse
momento, uma propaganda
com maior capacidade de
apreensãodamensagempe-
loconsumidor.ÉoquedizRo-
berto Justus, presidente da
Y&R, agência de publicida-
dequetemacontadasCasas
Bahia e lidera o ranking de
anunciantes do País.
Justus quer agora fixar o

novo slogan da rede, “Bom,
bonito eBahia”, comoqual a
líder do varejo busca fixar
mais o nome da empresa do
que os bordões das ofertas,
como “aqui você pode” e
“quer pagar quanto?”.
Essa mudança em cadeia

nacomunicaçãodovarejoes-
tá contagiando muitas re-
des. É o caso da Marabraz,
com a dupla Zezé di Camar-
go eLuciano, hojemenos ba-
rulhenta nos comerciais que
também jogam foco em uma
única oferta, seja para mó-
veis de sala, quarto ou cozi-
nha.
Já na Colombo, a mudan-

ça foi bem mais perceptível.
Os comerciais que entraram
no ar este mês exibem um
fundo azul neutro, com um
locutor narrando as ofertas
de forma pausada. Um ven-
dedor oferece explicações
claras sobre os produtos.
Mais que isso: o slogan

que a rede adotou agora é
“Colombo, o lado bom da vi-
da”. Uma vida, em todos os
sentidos, bem mais tranqüi-
la emenos barulhenta.●

AAgência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa), o
Centro de Apoio Operacio-
nalàsPromotoriasdoConsu-
midor(Cenacom)eoMinisté-
rio Público de São Paulo ini-
ciaramnaúltimasemanane-
gociações com a Associação
Paulista de Supermercados
(Apas) e aAssociaçãoBrasi-
leiradaIndústriadeAlimen-
tos Dietéticos (Apiad) para
discutircritériossobreapro-
paganda de alimentos volta-
dos à criança.
“O alvo são os produtos

dietéticos infanto-juvenis,
uma vez que a obesidade é
um problema que tende a se
agravarnospróximosanos,”
dizDurvalRibasFilho,presi-
dentedaAssociaçãoBrasilei-
ra de Nutrologia. Segundo o
médico,osalimentosmaisca-
lóricos sãomais baratos, por
issoocrescimentodessaten-
dência em países mais po-
bres. A intenção é que fabri-
cantes de dietéticos mos-
trem de forma mais clara o
efeito dos seus produtos,
sem críticas a produtos ali-
mentares naturais, baratos
emenoscalóricosqueos tra-
dicionais. ● C. F.
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Rede Casas Bahia
liderou mudanças,
ao afastar seu
garoto-propaganda
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