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ABA DISCUTE REPUTAÇÃO
Com o objetivo de discutir a reputação

das empresas, a ABA (Associação Brasilei-

ra de Anunciantes) realizou na última ter-

ça-feira (28), em São Paulo, o 5° Fórum

de Estratégia de Comunicação Cor-

porativa.

Um dos palestrantes foi Valter Brunner,

da Philip Morris, que falou sobre o que o

anunciante tem feito para melhorar sua

imagem junto à população, já que é uma

empresa de tabaco.

Brunner disse que uma das providências é

deixar claro que a empresa acredita que os

cigarros só devem ser consumidos por

adultos informados e que menores de ida-

de não devem ter acesso.

Entre as ações da empresa nesse sentido

está a campanha que estimula os varejistas

a pedirem carteira de identidade para jo-

vens que pareçam menores. A campanha

não cita o nome da empresa. A Philip

Morris também criou comercial, veicula-

do na MTV de vários países, sob o mote

"Você pode ser legal sem fumar".

O executivo disse que a empresa apoia

mais de 100 programas de prevenção ao

fumo entre ps jovens de todo o mundo.

Legislação - Outro convidado do evento

foi Cláudio Coracini, diretor da unidade

de negócios da Eli Lilly. Coracini abordou

o tema "O desafio da construção de uma

marca, respeitando legislações restritivas".

O executivo falou sobre o que tem sido

feito para divulgar o Cialis, medicamento

indicado para o tratamento da disfunção

erétil, que foi lançado em maio deste ano.

Entre outros pontos, ele destacou que a

comunicação é apoiada em três vertentes.

São elas, médicos, pacientes e farmácias.

As ações se baseiam em palestras, seminá-

rios e folhetos explicativos, além de cam-

panhas publicitárias.

Coracine: 24% de participação

No caso das campanhas, ele lembrou das

dificuldades que o segmento enfrenta, já

que é proibido anunciar produtos que

precisam de prescrição médica, de acordo

com resolução da Anvisa (Agência

Nacional de Vigilância Sanitária).

Ele lembrou que os comerciais tanto do

Cialis, como dos concorrentes como é o

caso do Viagra foram tirados do ar.

Ele ressaltou que, mesmo com as dificul-

dades, o produto já conta com 24% de

share. O Viagra tem 68%. Segundo Co-

racine, o objetivo da empresa é ser líder

em dois anos.

Paulo Gouvêa, da Organon do Brasil, que

atua no segmento de contraceptivos,

abordou o assunto: "Construção de mar-

ca, respeitando a legislação restritiva".

Gouvêa contou que a Anvisa também re-

gulamenta a comunicação dos contracep-

tivos, o que ele acha positivo para a popu-

lação. Durante sua apresentação, ele falou

de dois cases: implante contraceptivos de

três anos e anel contraceptivo vaginal.

Ele disse que nos dois casos, a comunica-

ção foi apoiada em dois pontos: médicos e

Brunner: foco na imagem da empresa

Gouvêa: 1% de aumento de share

consumidores, com forte presença na mí-

dia. O resultado foi crescimento de 1% de

market share, em um segmento que tem

65 concorrentes.

O evento ainda contou com a participa-

ção de Giancarlo Greco, vice-presidente

de marketing, do American Express,

Rogério Golfard, da Ford, Ramiro Eduar-

do Prudencio, da Burson-Marsteller, entre

outros. Andréa Valeria
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