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Emcampo,negócios
criadospelo futebol

Além de entretenimento, o
futebol é um negócio que
movimenta altas cifras em
todo o mundo. A importância
da mídia na disseminação
dessa visão do esporte como
negócio é o tema de Futebol
S/A - A Economia em Cam-
po (264 páginas, R$ 39) ,
que acaba de ser lançado
pela Editora Saraiva (www.
saraiva.com.br). O autor, o
jornalista e professor univer-
sitário Anderson Gurgel, ana-
lisou a cobertura dos meios
de comunicação brasileiros
sobre a economia do espor-
te, a partir do caso da Copa
de 2002, o que resultou em
sua tese de Mestrado.

LIVRO

GunterThielenéa
personalidadedoano
Gunter Thielen, presidente e
CEOdaBertelsmannAG, será
homenageadocomoPersonali-
dadedeMídia doAnono53˚
Festival Internacional dePubli-
cidadedeCannes. O troféu
será entregueaGunter duran-
te a cerimônia depremiação
doMedia, Outdoor eRadio
Lions, no dia 20de junho, no
Palais desFestivals emCan-
nes.Oprêmio temo intuito de
homenagear umapersonalida-
deda indústria damídia glo-
bal. ABertelsmann, fundada
em1835, opera em63países e
empregamaisde88mil funcio-
nários nomundo todo. Entre
seus negócios estão aRandom
House,maior editora domun-
do, e aSony-BMG.
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CarrossãoestrelasemCannes

Antarctica põe traves em pontos
de ônibus e Itaú ilumina agências

AMORENTREGIGANTES-CampanhadaGMmostraonascimentodonovomodeloHummer,apelidadode“pequenomonstro”

Propagandas do Hummer e do Honda estão entre os mais cotados para ganhar o festival

Empresaslevam
Copaparaarua

MÍDIA

PUBLICIDADE

Carlos Franco

A cena lembra um filme de
monstros japoneses.Duascria-
turasgigantescasbrigamedes-
tróemumagrande cidade.Mas
aíaconteceasurpresa:osmons-
tros se apaixonam, namoram e
oque nasce desse romance, em
noite de lua cheia, é um carro.
Um“pequenomonstro”,naspa-
lavras da própriamontadora.
Essa foi a maneira que a GM
encontrou para vender a nova
versão do seu Hummer, o H3,
um carro inicialmente projeta-
do para fins militares e que se
tornoupopularnasruasdosEs-
tadosUnidos.Ocomercial,ape-
sar da imagem arrasadora,
emocionaasplatéias eéumdos
mais fortes concorrentes do
FestivalInternacionaldePubli-
cidade de Cannes, que começa
oficialmente dia 17.
NoBrasil,essefilmedomode-
lo Hummer, criado pela agên-
cia de publicidadeModernista,
deBoston, foiumdosmaisbem-
recebidos na noite do Cannes
Predctions, em que profissio-
nais fazem seus prognósticos
para Cannes, com base nos 50
melhores filmes internacionais
selecionadospelaLeo,Burnett.
Osucessodo filmeé tantoque a
montadora, que investe anual-
menteUS$100milhõesemmar-
keting,colcou-onoaremseuen-
dereçoglobalnainternet(www.
hummer.com/monsters).
Para Jader Rossetto, vice-

presidente daFischerAmerica
ejuradodacategoriafilmesdes-
te ano em Cannes, trata-se de
um filme excepcional. “É cati-
vante e agrada todos os públi-
cos”. Rossetto, criador da nova
campanhadeHondaCivic,con-
sidera o comercial intitulado
“Monster",umforteconcorren-
te para o novo comercial global
deHonda, emque um coro imi-
ta osmovimentos do carro.
No ano passado, o Grand
Prix de Cannes foi conquistado
pela agência americana
Wieden+Kennedy, que criou o
filme "Grrr" para oHonda com
motordiesel.Comimagenslúdi-
cas, ocomercial usouanimação
paramostrarcomoseria lindaa
vida se todos os motores diesel
nãopoluíssemoambiente.A in-
tenção foi realçar o poder dos
sonhos.
A publicidade da indústria
automobilística se divide em

duas frentes: a primeira delas é
a institucional, que reforça a
marca e o conceito dos mode-
los. A outra é a de varejo, em
que são oferecidas as promo-
ções demaneira sempre agres-
siva. EmCannes, é a institucio-
nal que seduz.
O diretor de Marketing da

GMBrasil, SamuelRussell, não
negaqueasmontadorasameri-
canas, a exemplo da campanha
de Hummer, estão reagindo,
compublicidadeenovosprodu-
tos,à invasãojaponesa,quetem
provocado cortes, demissões e
até fechamento de fábricas.

Antes que os asiáticos con-
quistemcomcarros grandes os
brasileiros, como fizeram com
os americanos, GM e Ford já
acirram a disputa no País do
segmento de sedãs. ‘É um seg-
mentoaindapequeno,masestá
crescendo e já chega a respon-
der por 8% a 9% das vendas
anuais”, diz Russell.
Desde ontem, a GM pôs no ar
dois comerciais criados pela
agência McCann-Erickson pa-
ra vender oVectra, tanto omo-
delo Elite, maior e mais sofisti-
cado, comootradicional, que fi-
ca na categoria de sedã médio.
Líder dessemercado, com ven-
das mensais de 2,8 mil unida-
des, a GM está disposta até a
reduzir o preço doVectra Elite
para enfrentar o FordFusion.
A intenção da Ford é assumir a
liderança do mercado de sedã
com o modelo Fusion, que ga-
nhou campanhadepublicidade

criada pela JWT.O gerente-
geral deMarketing da Ford,
Antônio Baltar, diz que a ex-
pectativaéchegara1miluni-
dades mensais vendidas do
carroque será importadodo
México. Ele estima que esse
mercadoqueoFusiondispu-
ta represente vendas men-
sais de 4,5 mil a 5 mil unida-
des. A sua arma é o preço de
R$ 79.990,00, mais baixo
que Honda Accord 2.0 e o
Chevrolet Vectra 2.4 Elite.
Só que Russell, da GM, diz
que não teria obstáculos a
chegar a esse valor, já que o
Vectra é montado no País e
temíndicedenacionalização
de 80%. “Além disso, nosso
modelo é flex”. Nas ruas, a
briga já começou. E se a GM
nosEUAofertaseu‘monstri-
nho’, aqui quer conquistar
consumidores com design e
sofisticação.●

MARKETING

Grandes empresas resolve-
ram participar de uma ma-
neiradiferentedadecoração
dasruasfeitanoBrasilnaCo-
pa doMundo.Desta vez, não
sãosóosmurosqueestãopin-
tadosde verde-e-amarelo ou
osprédios ecarrosqueestão
cobertospor faixasebandei-
ras doBrasil.
Numaaçãoinédita,oBan-

co Itaú escolheu 102 agên-
cias em grandes capitais – a
maioria emSãoPaulo – para
que as cinco estrelas de seus
letreirosfiquempiscandodu-
rante a noite. As estrelas já
são umdos símbolos do Itaú,
masestãosendousadaspara
chamaraatençãoparaoscin-
cotítulosmundiaisdoBrasil.
Já o guaraná Antarctica,

quevestiuoargentinoMara-
dona com a camisa da sele-
ção brasileira numa propa-
ganda,escolheu10pontosde
ônibus de São Paulo – os de
maior movimento de passa-
geiros – para transformá-los
em traves de gol, inclusive
com rede.
No local, a empresa colo-

cou o letreiro “Ninguém faz
igual”,referindo-seaoprodu-
toeàseleção,daqualépatro-
cinadorpormeio daAmBev.
A ação de marketing, assim
comoocomercialdeMarado-
na, foram criados pela Duda

Propaganda,dopublicitárioDu-
daMendonça.
O vice-presidente do Itaú,

Antonio Mathias, diz que a in-
tenção do banco foi aproveitar
o patrocínio às transmissões
dos jogos pela TV Globo para
levar o clima de torcida para as
ruas. Em ações criadas pela
agência Africa, de Nizan Gua-
naes,nodia 13, primeiro jogodo
Brasil, algumas portas das
agênciasvãoabrirefecharauto-
maticamente, como se fosse
uma saudação a um novo título
mundial para o Brasil.
Nomomentoposterior,agên-

cias vão ganhar em tapetes e
portas de metrô, elevadores e
aeroportos de São Paulo adesi-
vos com a pergunta: ‘Por qual
porta do Itaú você quer en-
trar?” Encerrando a campa-
nha, no final da Copa, o banco
veicula filme comemorativo, na
certezadequeoPaísconquista-
rá mais uma estrela e o banco
mais um cliente. Hoje, o Itaú
tem 16 milhões de clientes, dos
quais 9 milhões com conta cor-
rente.
Essa invasão verde-amarela

acabouporuniremtornodator-
cidaospublicitáriosNizanGua-
naes e Duda Mendonça, que fi-
caramemladosopostosnasúlti-
mas eleições presidenciais: Ni-
zan, como tucano José Serra, e
DudaMendonça, com o petista
Lula.●C.F.

CANNES 2006

No Brasil, disputa
acirrada de preço
e campanhas para
os modelos sedã
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 12 jun. 2006. Economia, p. B12. 




