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Neogama/BBH
exportacampanha
AagênciaNeogama/BBHaca-
bade criar a primeira campa-
nhadeMenthos, daPerfetti
VanMelle, feita noPaís – antes
todaa comunicação era criada
pelaBBHemLondres. No esti-
lo 007, o filmemostra os tes-
tesde resistência aosque se
candidatamaoposto deagen-
te secreto.O comercial, bem
humorado, será veiculado,
alémdoBrasil, naCostaRica,
Uruguai, PanamáeColômbia.

CONSUMO

IbopeconfirmaY&Re
CasasBahianafrente
Oranking Ibope/Monitor do
investimentopublicitário na
mídia no primeiro quadrimes-
tre doano confirmoua lideran-
çada agência depublicidade
Y&R, deRoberto Justus, e as
CasasBahia comoanunciante,
seguidadeMcCann-Erickson,
DM9DDBeAlmap/BBDO.A
CaixaEconômica Federal des-
ponta comomaior anunciante
estatal comverbabruta deR$
102,1milhões.

RANKING

YoungCreativesvão
vestircamisadoPaís
Inspirados naCopadoMundo,
os organizadores doFestival
Internacional dePublicidade
deCannes lançamnovodesa-
fio: o campeonatomundial de
futebol depraia ‘Cannes
Lions’. Serão 16 times, dividi-
dos em4grupos, que vão jo-
gar nos dias 20e21 de junho,
naFrança.OEstado, represen-
tanteoficial do festival noPaís,
convocouosYoungCreatives
para vestir a camisa doBrasil.
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Carlos Franco

A Coca-Cola e sua tradicional
concorrente Pepsi-Cola come-
çam esta semana sua disputa
particular para chamar a aten-
ção dos consumidores durante
aCopadoMundo.Oinvestimen-
to das duas empresas vai da es-
calação de jogadores como ga-
rotos-propaganda até o sorteio
de prêmiosmilionários.
Patrocinadora oficial da Fifa
e daCopa 2006naAlemanha, a
Coca-Cola investe em promo-
çõesnomercadoglobal,empar-
ticular no Brasil, seu terceiro

mercadomundial depois deEs-
tadosUnidos eMéxico.
ACoca-Cola trouxe para exi-
bição no Brasil a taça da Copa
doMundo.Todassuasações, in-
cluindo a atual oferta de brin-
des, é apoiada por comerciais
criados pela agência McCann-
Erickson.
Neste fimdesemana,aCoca-
Cola,donademetadedomerca-
do brasileiro de refrigerantes,
estreou a campanha “Todos
Juntos”, quemostraauniãoem
torno doBrasil e convoca a tor-
cida para os jogos.
A Coca-Cola começou antes,

mas não está mais sozinha nas
açõesemtornodaCopa.APep-
si entrounadisputapelasmãos
da AmBev. Dona de 6,3% do
mercado brasileiro de refrige-
rantes (que chega a 12%no seg-
mento‘cola’),aPepsiviusuapo-
sição crescer desde o final de
1999, quando lançou Pepsi
Twist, o produto com limão,
que levou a concorrente a cor-
rer atrás da novidade. O Brasil
éoquintomercadodaPepsi,de-
pois de Estados Unidos, Méxi-
co, China e Inglaterra.
DiretordeMarketingdePep-
si, Gustavo Siemsen, diz que a
Pepsi assume ao lado da cerve-
jaBrahma,opostodepatrocina-
dor oficial dos jogos da seleção
nas transmissões da TVGlobo.
Essa é uma grande surpresa,
uma vez que a Coca-Cola é
quem tem assegurado os direi-
tos de arena de todos os jogos
daCopa naAlemanha.
“É uma forma de mostrar o
vínculo com os consumidores,
pormeio de uma super campa-
nha que vai distribuir um iPod
por hora, um Ford EcoSport
por semana e meio milhão de
reais por mês até o dia 17 de ju-
lho”, diz Siemsen.
A promoção intitulada “ Dá
dá dá Pepsi” será vitaminada
por produtos da Elma Chips,
empresa do grupo PepsiCo, co-
mo as batatas Ruffles e Sensa-
ções. Para participar, o consu-
midor deve enviar umamensa-
gem de texto do celular (SMS),
de qualquer operadora, com
um código encontrado nas em-
balagens promocionais para o
número 48000. Em seguida, o
participante receberá uma

mensagemdeconfirmaçãoe, já
estará automaticamente con-
correndoaos prêmios.Ao todo,
segundo Siemsen, serão distri-
buídos quase 1.500 iPod, nove
carros Ford EcoSport, e ainda
dois prêmios demeiomilhãode
reais no fim de cada mês, em
certificados de barra de ouro.
A campanha de divulgação
da promoção "Dá Dá Dá", que
começou a ser veiculada no fim
de semana, conta com quatro
comerciais desenvolvidos, no
Brasil, pela Almap/BBDO. Co-
mo oGuaranáAntarctica já es-
tá presente nos uniformes de
treinos da seleção brasileira, a
AmBevabriuespaçoparaocon-
tra-ataque da Pepsi na grande
visibilidade que ganha a Coca-
Cola durante a Copa.
O principal comercial exibe
as estrelas globais da campa-
nha de Pepsi, os jogadores Ro-
naldinhoGaúcho,RobertoCar-

los,DavidBeckham,Thierry
Henry, Raul Gonzales, Fer-
nando Torres e Frank Lam-
pardnumaanimada festa na
Alemanha ao ritmo do ‘dá,
dá, dá’.
OpresidentedaPepsiBra-
sil,VascoLuce,acreditaque,
comessacampanha,oprodu-
toganharámaisvisibilidade,
facilitando a sua distribui-
ção. “Hoje, estamos em 600
mil pontos de venda, e o im-
portante é aproximar, coma
promoção e o investimento
pesado na transmissão dos
jogos pela Tv Globo”. Luce
acha que essa aproximação
comoconsumidorpoderá se
traduzir em vendas. “Nosso
produto cresceu 50% em vo-
lumenosúltimos cinco anos.
Isso mostra que, com uma
boa comunicação, podemos
manter a curva de cresci-
mento”.●

De longe,Canhedo
acompanhaos
passosdaempresa
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EMCAMPO-RobertoCarloseRaul sãoestrelasdanovacampanha

Vaspvotaplanoparavoltaravoar
AVIAÇÃO

PepsidesafiaCoca-ColanaCopa

Amanhã, assembléia de credores decide plano de recuperação; empresa tem ativos avaliados em R$ 6,8 bi

Mariana Barbosa

Sem voar desde janeiro de
2005, a Vasp está no centro de
uma disputa bilionária. Um es-
tudoqueacabadeserconcluído
calculaemR$6,48bilhõesopa-
trimôniodaempresa,entrepré-
dios, aviões e ações que correm
naJustiçaequepodemterdeci-
são favorável à empresa.
Amanhã de manhã, credo-

res da companhia vão se reunir
em assembléia para votar um
plano de recuperação judicial.
Da assembléia, pode sair uma
decisão sobre o destino para os
recursos e, eventualmente, um
reforço na tentativa de fazer a
Vasp voltar a voar.
Oplanoderecuperação judi-

cial prevê a separação da em-
presa em duas: uma parte ope-
racional e outra para adminis-
trar os ativos e as dívidas da
companhia.
Apartequeficarácomosati-

vos e dívidas terá nove Fundos
de Investimentos e Participa-
ções (FIPs). Os credores pode-
rãotrocardívidasporcotasdos
fundos,queterãoativos,incluin-
dode imóveisaeventuaiscrédi-
tos obtidos na Justiça.
Por exigência dos credores, a
Vasp contratou um escritório
de auditoria especializado em
perícias judiciais, Jharbas Bar-
santi, para elaborar um estudo
detalhado sobre a situação pa-
trimonial.
O estudo dá conta de um pa-
trimônio deR$ 6,48 bilhões.No
entanto, do total de ativos, ape-
nasR$1,8bilhãoétangível–mó-
veis, aviões, turbinas, máqui-
nas, veículos, entre outros. O
restoédecorrentedeaçõesjudi-
ciais, algumas com decisões fa-
voráveis, outras ainda não.
O tamanho da dívida da em-

presa ainda émotivo de grande

discussão.EnquantoaVaspre-
conhece que deve R$ 3 bilhões,
pela conta dos credores o rom-
bo chega aR$ 5 bilhões.
“Opatrimôniolíquidoépositivo
e a companhia tem ativos sufi-
cientes para saldar suas dívi-
das”, afirmaMedeiros. “É uma
situação econômica melhor do
que a da Varig, que além de tu-
do perde dinheiro a cada dia.”
Osmaisde3milcredorestra-

balhistas, que brigam por R$
900 milhões, devem votar a fa-
vordoplanoderecuperação ju-
dicial.“Fizemosalgumassuges-

tões de modificação ao plano,
mas não acredito que os traba-
lhadores votarão contra”, afir-
ma o aeronauta Marco Reina,
representante dos trabalhado-
res no comitê de credores.
“Estamosconfiantes queva-

mos aprovar o plano”, comple-
taodiretorpresidenteinterven-
tor da Vasp, Raul deMedeiros.
Pela leiderecuperaçãojudicial,
anãoaprovaçãodoplanosignifi-
ca a falência da companhia.
De acordo com consultoria

Tendências, responsável pela
elaboração do plano junto com

o escritório de advocaciaWald
Associados, a “probabilidade”
deaempresavenceraaçãojudi-
cial contra a União por perdas
provocadas por planos econô-
micos, com valor estimado em
R$ 2,5 bilhões, “justifica, por si
só, a implementação do plano
para a empresa”.

OPERAÇÃO
Caso a empresa consiga apro-
var o plano de recuperação, o
passo seguinte será buscar in-
vestidoresparadarinícioareto-
mada das atividades. A empre-

saquervoltaratransportarpas-
sageiros e carga até o final do
primeiro trimestre do ano que
vem. A intenção é montar uma
frota de 10 a 12 aeronaves até o
fim do primeiro ano. Quanto de
investimento seria necessário
para tanto, Medeiros não reve-
la. “É prematuro, depende de
umasériedevariáveis, como ti-
po de aeronave, por exemplo.”
A empresa terá de fazer um
investimento importante em
marketing, para resgatar sua
imagem. “Claro que teremos
que investir em imagem.Mas o

desgastemaiorestáconcentra-
do no Sudeste, em São Paulo.
No Nordeste e no Norte a em-
presa ainda tem uma imagem
muito boa”, afirmaMedeiros.
Hoje a Vasp conta com 380
funcionários e mantém uma
operação mínima de prestação
de serviços de manutenção pa-
raterceiros.Aempresatemum
contrato com a BRA e negocia
outrocomaV-Log,ex-subsidiá-
ria de cargas da Varig. Outra
fonte de receita são aluguéis de
imóveis, que estão espalhados
por todo o País. ●

Empresa promete sortear um iPod por hora a partir desta semana, mais carros e dinheiro

●●●Afastado da administração da
Vasp por decisão judicial, Wag-
ner Canhedo ainda é uma peça
chave no destino da empresa. O
empresário não deve compare-
cer à assembléia de credores
amanhã,mas tem operado nos
bastidores. Conversa comalguns
credores e sabe de tudo que está
acontecendo na empresa. Como
principal acionista, qualquer ope-
ração de alienação de controle
depende de sua anuência.
A amigos, Canhedo tem repetido
que sua intenção é sair do negó-
cio de aviação. No entanto, diz
um interlocutor, não pretende
sair demãos abanando. “Nomíni-
mo quer livrar seus bens, que es-
tão indisponíveis.” Diante da sé-
rie de escândalos envolvendo a
gestão Canhedo na Vasp é de se
esperar que sua saída seja uma
condição para atrair novos inves-
tidores. “Não estaríamos nessa
luta se houvesse qualquer pers-
pectiva de Canhedo voltar”, diz
um funcionário.

CANNES

REFRIGERANTES

NOCHÃO–AviõesdaVaspestãosemvoardesde janeirode2005e fazempartedo total deativos tangíveisdaempresa
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