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ORodeiode Jaguariúna, que
começadia 11 e vai até 21,mo-
vimenta nãoapenas o interior
paulista,mas tambémempre-
sas.O rodeio já recebeuR$4
milhõesempatrocínio deBrah-
ma,CasasBahia, CVC, Souza
Cruz,Bradesco, Visanet,Gene-
ralMotors,UnibancoAIG,Ma-
ckColor eChapeúsCury. O
apelo,mais que aCopa, é o
estilo country, que temditado
ocomportamento deumcon-
sumidor ávido por novidades.

Grupoparanaense
apostanagratuidade

ARedeParanaensedeComu-
nicação (RPC) passou adistri-
buir gratuitamente ontemo
Jornal de Londrina, que tam-
bémadquiriu o formato berlin-
der,menor queo tradicional e
umpoucomaior que o tablói-
de, seguindo tendênciamun-
dial deflagrada pelas empre-
sasbritânicas de comunica-
ção.Oprojeto gráfico eedito-
rial foi desenvolvido durante
cincomeses.O jornal terá tira-
gemde30mil exemplares.

CoreanaKTFmostra
resultadodeTV
Executivosde telefoniamóvel
participarão amanhã edepois,
noCentro deConvenções Frei
Caneca, emSãoPaulo, do 5º
TelaVivaMóvel. A ediçãopro-
metepolêmica coma apresen-
taçãodos resultados da con-
vergência paraTVdigital na
Coréia doSul. Odiretor de es-
tratégia da coreanaKTF,An
YoungSin, relata a experiëncia
daempresapioneira na implan-
taçãoTVdigitalmóvel e o seus
reflexosna publicidade local.

CELULARES

Foco

Jaguariúnaatrai
patrocinadores

ALÍVIO:1.FamíliaSilva foio recursoqueaPublicisusoupara falar dosprodutosdamarcaVick; 2.Coristina
mostra o vírus da gripe em ação; 3.Pastilhas Valda diversificam comdiet e friends para o público jovem

Marketingparadiasdeinverno

ALLdeveficarcomBrasilFerrovias

Empresas usammarcas conhecidas de remédio contra gripe para vender outros produtos

JORNAIS

TRANSPORTES

Contrato pode ser assinado esta semana. Pagamento seria feito por meio da emissão de ações da ALL

MÍDIAEPUBLICIDADE

Carlos Franco

O brasileiro gasta por ano qua-
seR$1bilhãocomremédioscon-
traagripe,queincluemdepasti-
lhasaanalgésicosatéospopula-
res ungüentos. É para conquis-
taresseconsumidor,comapro-
messa de alívio imediato para a
gripe, que indústria e laborató-
rios investem em publicidade.
A partir dessa semana, várias
campanhas, de olho na queda
dos termômetros, começam a
serveiculadasememissorasde
televisão, jornais, revistas, in-
ternet, outdoors, pontosdeôni-
bus e de venda. São produtos
que não têm restrições legais
para anunciar ao contrário de
medicamentos sob prescrição
médica e cercade 80%das ven-
daséconcentradanosmesesde
inverno.
Líderdomercadodeungüen-
tos, com participação de mais
de98%comatradicionalmarca
Vick Vaporub, a Procter &
Gambleentraparavalernadis-
puta do mercado de pastilhas,
xaropes e cremes balsâmicos.
A decisão da empresa é aliar
mais vários itens à marca, que
tem uma história no País de
mais de 70 anos.
Essa estratégia de marke-
ting e negócios que o consultor
Jayme Troiano classifica de
“marcas mãe”, por usar uma
marca largamente conhecida
do consumidor para a introdu-
ção de novos produtos, tem ga-
rantido resultado para muitas
empresas. “O motivo do suces-
so dessas iniciativas é que uma
marca forte pode transferir ao
novoprodutocredibilidadeese-
gurança”.
Troiano afirma, porém, que
nem todas as marcas podem
dar resultado como guarda-

chuvaparaprodutosdecatego-
rias diferentes ou mesmo de
qualidade inferior.
Esse não é o caso da Procter
& Gamble com o seu Vick, diz
Pedro Silva, diretor de Assun-
tos Corporativos da Procter &
Gamble no Brasil. “Todos os
produtos que carregam a mar-
ca Vick, desde as pastilhas aos
xaropes, como o recém-lança-
doVickMelatéDiatylquecom-
bate os cinco sintomasmais in-
cômodosdagripe,têmidentida-
de comVick”.
Oprodutomaisantigoetradi-

cional é o Vick Vaporub, o ün-
guento que é vendido no País
desde 1927.
Por isso mesmo, e pela pri-
meiraemsuaestratégiademar-
keting, a Procter &Gamble de-
cidiu reunir todos os produtos
emumaúnicacasadeconsumi-
dores, a família Silva.
“Com oito comerciais dife-
rentes,criadospelaagënciaPu-
blicis, vamos apresentando os
produtos de uma família que
tenta vencer a gripe”, diz João
Marcos Branco, gerente da
marcaVick noBrasil.

Dona de um faturamento
anualdeUS$40bilhões,aProc-
ter & Gamble vende mais de
US$ 1 bilhão em produtos Vick
em vários países, incluindo o
Brasil.
A centenária Valda, do labo-
ratório francês Canonne, é ou-
tro produto que faz sucesso no
mercado brasileiro – mais até
quenopaísdeorigem.Aempre-
sa também tem lançado novos
produtos para dar vigor àmar-
ca. As caixinhas demetal cede-
ram lugar às de plástico, mas
elascontinuamaliderarasven-

dasdacategoria, bemà fren-
te das concorrentes Vick e
Benalete.
Os Laboratórios Canonne
também tëm usado a marca
comoguarda-chuvaparano-
vos produtos. Um dos novos
lançamentos são as pasti-
lhasValdaFriends,envelopa-
das, em formato de calça
jeans para sugerir um ar
mais jovial, e que podem ir
emqualquerlugar.Aestraté-
gia da empresa também tem
sido patrocinar eventos, co-
mo o FestValda, para difun-
dir a marca, mas com uma
preocupaçãomenorqueade
Vick de concentrar as ações
no inverno.
Comcampanhacriadape-
la agência Africa, Coristina
D, da Schering-Plough, co-
meça a semana lançando o
slogan “A gripe pode estar
em qualquer lugar. Tenha
Coristina por perto”. Em co-
merciais de TV, a empresa
mostra pessoas em ônibus,
elevadores e filas de ore-
lhões, onde há sempre al-
guém tocindo ou espirrando
espalhando o vírus da gripe.
Produtos com vitamina C
também aproveitam a esta-
ção de inverno para entrar
nessa disputa como Energil
C, do Grupo EMS Sigma
Pharma, e a Aspirina C, da
Bayer, além de Naldecon.
Além dessas marcas tradi-
cionais,muitasoutras,regio-
nais, como xaropes, engros-
samoinvestimentopublicitá-
rio.A linguagemdas campa-
nhas,porém,nãomuda.Des-
de os reclames de Vick nos
anos 30 aos de hoje, o com-
promisso e aliviar os sinto-
mas da gripe e aquele tosse
incômoda.●

PUBLICIDADE

Renata Stuani
Renée Pereira

A América Latina Logística
(ALL) deve assinar esta sema-
na o contrato de compra dos
doiscorredoresdaBrasilFerro-
vias:odebitola largaeodebito-
la estreita. Segundo informa-
ções do mercado, o pagamento
seria feito pormeio da emissão
de ações da ALL, a exemplo do
que ocorreu recentemente na
aquisição do BankBoston pelo
Itaú.Com isso, os três sóciosda
BrasilFerrovias –Funcef (Fun-
do de pensão dos funcionários
da Caixa Econômica Federal),
Previ(Fundodepensãodosfun-
cionários do Banco do Brasil) e
BancoNacional de Desenvolvi-
mentoEconômicoeSocial–pas-
sariam a ser acionistas impor-
tantes da holding ferroviária.
AALLnãoconfirmouainfor-
mação e adiantou que não fará
comentáriosenquantoocontra-
tonão for assinado.Opresiden-
te daFuncef, GuilhermeLacer-
da, tambémevitoudardetalhes
do processo de negociação,

mas afirmou que um possível
acordo pode ser fechado nesta
semana. “Ainda não confirma-
mos que a negociação foi con-
cluída, mas não podemos ficar
adiando esse processo.Épossí-
vel que saia esta semana”, dis-
se. Segundo ele, faltam apenas
algumas “coisinhas específi-
cas” para serem aprovadas pe-

losdiretores.Háquemdigaque
o contrato possa ser assinado
amanhã.
Uma fonte que acompanha
deperto asnegociaçõesdeven-
da da Brasil Ferrovias afirmou
que na quinta-feira à noite os
acionistasdaFuncef,PrevieJP
Morgan acertaram os últimos
detalhes para a venda da ferro-

via para aALL.Naprática, isso
significaqueaempresadelogís-
tica teriaocontrolede trêscon-
cessionárias ferroviárias: Fer-
ronorte, Ferroban eNovoeste.
Segundo esse interlocutor, o
planodaALL foimelhor do que
doseuprincipalconcorrentena
disputa, a trading coreana Asi-
la.ACompanhiaValedoRioDo-

ce (CVRD)nãoapresentoupro-
posta.Deacordocomafonte,os
acionistas acham melhor ven-
der os dois sistemas para um
mesmo operador logístico. A
concessionária ferroviária ga-
nhou pontos também por estar
estabelecida no País e por ter
know-how em logística.
Após uma reestruturação fi-

nalizadanoanopassado,quein-
cluiu apoio do Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômi-
coeSocial (BNDES),comapor-
tes superiores a R$ 1 bilhão do
bancode fomentoedosacionis-
tas,aBrasilFerroviasfoidividi-
daemduaspartes.ANovaBra-
sil Ferrovias conecta o sistema
de bitola larga, que liga o Mato

Grosso ao porto de Santos, in-
terligandoaFerronorte eparte
daFerroban.
AoutracisãocriouaNovoes-
te Brasil, que liga oMato Gros-
so do Sul ao porto de Santos,
formado pelas ferrovias No-
voesteeFerroban.“Éimportan-
temostrar que trata-se de uma
empresaquetinhagrandespro-
blemaseestavaemsituaçãofali-
mentarem2003.Comareestru-
turação,muita coisa foi resolvi-
daeaempresavoltouaseruma
das principais companhias do
setor”,disseLacerda,ressaltan-
do que ainda hámuitos acertos
a serem feitos na companhia.

VALORIZAÇÃO DAS AÇÕES
As especulações em torno da
compradaBrasilFerroviastur-
binaram o preço das ações da
ALLnaBolsadeValoresdeSão
Paulo(Bovespa)nasemanapas-
sada. Só na sexta-feira, os pa-
péisONePNda companhia su-
biram 10% e 5,14%, respectiva-
mente.Emmaio,aalta jáatinge
26,92% e 8,93%.
Coma compra daBrasil Fer-
rovias, que inclui Ferronorte,
Novoeste eFerroban, aALL in-
corpora a sua malha 3.767 va-
gões operacionais de bitola es-
treitae4.582debitola larga, so-
mando 8.349 unidades. Além
disso, ficaria com272 locomoti-
vas operacionais, sendo 88 de
estreita e 184 de larga.
A Ferroban tem 4.236 km de
linha, a Novoeste 1.621km e a
Ferronorte 512 km, somando
6.369km.Paraefeitodecompa-
raçãoaconcessionáriabrasilei-
ra ALL Brasil tem 12.792 va-
gões, 545 locomotivas e 6.586
km de linha. A ALL Argentina
controla mais 5.690 km de li-
nhas. ●
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EXPANSÃO–Casoonegócio seja concretizado, aALLvai somaraseupatrimôniomais8.349vagõese272 locomotivasoperacionais
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