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No livroProduçãodeRádio:
Ummanual prático (208págs.,
R$45,00), agora lançadopela
EditoraCampus/Elsevier
(www.campus.com.br), está,
emgrandeparte, um relatoda
autoraMagalyPradodesua
experiênciana sala de aula.
Magaly éprofessorado curso
de rádio e TVdaFaculdadede
ComunicaçãoCásper Líbero.
Segundoela, nãohavia antes
obrasqueabordassemespecifi-
camenteo tema. “Muitos livros
tratamdediversos assuntos
referentes ao rádio,masne-
nhumautor brasileiro dedicou
espaçopara tratar exclusiva-
mentedaprodução, tarefa das
mais importantes domeio.”

Foco

Endemolpodevoltar
aocontroleholandês

JURADOS–Entreosbrasileiros,AdrianaCury, dacategoriaTitanium,avaliaprojetos integradosdemídia

Professoraexplicaa
produçãonorádio

Omagnataholandês damídia
JohndeMol pode voltar a ter o
controle daprodutorade televi-
sãoEndemol, donade forma-
tosde reality shows comoo
BigBrother. Segundo fontes
próximas àsnegociações, de
Mol estuda umaoferta pela
empresa junto coma italiana
Mediaset. Aoferta poderia che-
gar a€ 14 por ação, o queda-
ria àEndemol umvalor demer-
cadode€ 1,75 bilhão. AEnde-
mol, fundada em1994por Jo-
hndeMol e pelo produtor
Joop vandenEnde, foi vendida
em2000ao grupoespanhol
Telefónica.ATelefónica anun-
ciou recentemente quepreten-
de vender suaparticipaçãode
75%naempresa.

ENTREVISTA

MÍDIAEPUBLICIDADE

NIELS ANDREAS/AE-8/2/2006

AlairM. doNascimento, presidente do grupoMartins

Frustraçãoemverdeeamarelo
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ADAPTAÇÃO–AlainMartins:clientespedemcadavezmaisserviços
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LIVRO

Vera Dantas

O grupo Martins, maior ataca-
distaespecializadonadistribui-
çãodeprodutosdoPaís, está in-
vestindo pesado em supermer-
cados. Sua bandeira Smart
cresceu 60% no ano passado e
chegou a 801 lojas, distribuídas
por10estados.Atéo fimdoano,
a rede deve chegar amil lojas.
Criadaháseisanos,abandei-

ra Smart funciona em parceria
com pequenas redes de super-
mercados.Osmercadosdevizi-
nhança reformam as lojas para
seguir um modelo padroniza-
do,maspodemmanterseusno-
mes originais.
OMartins não é dono das lo-

jas. Ao se associar à marca, os
comerciantes passam a contar
com a força da central de com-
pras do Martins para negociar
preçoscomgrandesfornecedo-
res.
A bandeira Smart foi criada

peloMartins como uma reação
àsdificuldadesenfrentadaspor
sua clientela tradicional, o co-
mércio de bairro. Nos últimos
tempos, a rede se tornou um
dos principais alvos estratégi-
cosparaexpansãodogrupoata-
cadista, que tem 230 mil clien-
tes em todo o País e faturou R$

3,4 bilhões no ano passado.
A rede Smart é estratégica

paraogrupofidelizarseusclien-
tes e enfrentar a concorrência
crescentedasgrandesredesdo
setor. O avanço do número de
lojas damarca Smart é expres-
sivo. Para ter-se uma idéia, a
maior rede do País, o Pão de
Açúcar, somava 556 lojas no
fim de 2005.

PLANEJAMENTO
Apartirdopróximomês, ogru-
pocomeçaaprepararseuplane-
jamento para os próximos cin-
co anos.Hoje, comoatacadista,
a empresa distribui alimentos,
eletroeletrônicos, materiais de
construção, produtos veteriná-
rios e medicamentos. Os remé-
diossãodistribuídoscomamar-
ca FarmaService.
Além disso, o Martins criou,
em março de 1990, o Tribanco
paraserobancodasmicroepe-
quenas empresas que estão em
contatoconstantecomogrupo.
“Omercado estámuito dinâ-
mico e competitivo, precisa-
mosestarpreparados”,diz ovi-
ce-presidentedaempresa,Sér-
gio Moro. A expansão do Wal-
Mart,quejáatuanaáreadeata-
cado coma redeSam’sClub e a
possibilidade de outras redes

de supermercados entrarem
no País nos próximos anos,
preocupamoMartins.
As grandes redes de varejo
concorremcomossupermerca-
dosmédios e pequenos, de vizi-
nhança,quesãoclientesdoMar-
tins.“Namedidaemqueelesdis-
putamvendascomnossosclien-
tes são indiretamente nossos
concorrentes”, diz o diretor su-
perintendente da empresa, Jo-
séAntônioRossi Sales.
Há três anos, o Martins pas-

souporumprocessoderees-
truturação.Ogrupoabando-
nou parcerias na área de in-
ternet e desistiu de oferecer
serviços de transporte para
terceiros.
“Nãoeramnegóciosrentá-
veis.Tambémreduzimosem
50%ototalde33mil itensco-
mercializados porque o re-
torno não estava dentro do
esperado”, diz o presidente
do grupo, Alair Martins do
Nascimento.●

Onde tiver estrada o grupo vai

24milpeçasde81paísesestão
nopáreonofestivaldeCannes

O presidente do Grupo Martins,
AlairMartinsdoNascimento,abriu
seu primeiro armazém aos 19
anos. Para fazer a empresa cres-
cer, chegou a ficar 10 anos sem fé-
rias. Hoje, à frente de um grupo
que tem 4,8 mil funcionários, 210
mil clientes e faturamento R$ 3,4
bilhões por ano, ele diz que não
imaginava chegar aonde chegou.

Comofoiocrescimentodogrupo?
Nuncamepassoupela cabeçaque
chegaria ao tamanho de hoje, com
uma frota de 1.165 caminhões. As
medidasdegrandezatambémmu-
daram.Antes,quemtinha10cami-
nhões já era grande. Hoje, é preci-
so ter pelomenos 500.

Qual foi a primeira grandemudan-
ça doMartins?
A empresa vinha bem até 1972,
quando tive de tomar uma decisão
difícil. Estava com 40 ou 50 cami-
nhões e era muito centralizador.
Percebi que ou delegava poder pa-
ra crescer ou não sairia do lugar.

OMartins já tentouo formatocash
and carry (pegue e leve), como o
Wal-Mart, por exemplo?
Já tentamos e foi um erro. Nin-
guémquer perder tempo se deslo-
candodeumlugarparaooutro.As
empresas querem serviço. Por is-
to, hoje digo que somos uma em-
presadeserviço,quedistribuimer-
cadoria e dá tempo para o cliente
cuidar da gestão do seu negócio.

Quaisasáreasdemaior interesse?
Muito em tecnologia e segurança.
Masnossosmaioresproblemases-
tão nas condições das estradas
emtodooPaís.NotrechoUberlân-
dia/Uberaba (110 km), muito pro-
blemático até há pouco tempo,
descobrimos, combase numestu-
do, que os nossos gastos comma-
nutençãode veículos e outros pro-
blemas ficavam em torno de R$ 6
milhões.Mas, apesar dos buracos,
costumo dizer que onde tiver uma
estradinha ou um rio navegável, a
gente chega. Em qualquer canto
doPaís. ● V.D.

RedeSmart,dogrupoMartins,quermillojas

CANNES 2006

Com 2.537 trabalhos, Brasil é o segundo em número de inscrições, perdendo só para EUA

Empresa atacadista de Minas expande sua atuação no varejo com associação de 200 supermercados

PROPAGANDA

Carlos Franco
ENVIADO ESPECIAL
CANNES

Os publicitários brasileiros de-
sembarcaram neste fim de se-
mananaFrançatrazendonaba-
gagem 2.537 peças para dispu-
tar o 53º Festival Internacional
de Publicidade de Cannes,
maior e mais importante festi-
val da propaganda mundial,
que começou oficialmente on-
tem. Este ano, estão inscritos
24.862 trabalhos de 81 países,
disputandoosprêmios em9ca-
tegorias, comdestaquepara fil-
mes,impressos(divididonasca-
tegorias mídia impressa e out-
door),rádioeinternet.Sãoespe-
radas cerca de 10mil pessoas.
OBrasil é o segundopaís em

númerode inscriçõesnestaedi-
ção, perdendo apenas para os
EstadosUnidoseficandoàfren-
te de Reino Unido, Alemanha e
Espanha, competidores tradi-
cionais em Cannes. São 53 tra-
balhosbrasileiros concorrendo
na categoria Promo Lions, que
estréia este ano para estimular
a criação na área de promo-
ções, além de 233 comerciais,
1.055 impressos, 703 outdoors,
324 peças de internet, 68 peças
derádio,53trabalhosdemarke-
tingdireto,53demarketingpro-
mocional e 42 demídia.
Há também seis trabalhos

nacionais concorrendo ao tro-
féu Titanium, criado há três
anosparapremiarprojetosinte-
grados de mídia, inspirado em

umasériedefilmesfeitosparaa
BMWpor famososdiretoresde
cinema, como Ridley Scott, Jo-
hn Frankenheimer, Ang Lee e
John Woo. Como todos os fil-
mes ultrapassaram, emuito, os
60 segundos – tempo tradicio-
naldeumcomercial –, amonta-
dora decidiu usar todos os
meios de comunicação para
convidar o consumidor a assis-
tiros filmesna internet.Comoa
proposta não se enquadrava
nas categorias tradicionais do
festival, a organização de Can-
nes decidiu criar esse troféu.
Adriana Cury, da McCann-

EricksonBrasil, representante
do País no júri doTitanium, diz
que os projetos multimídia são
o futuro da comunicação das
empresas com os consumido-
res. “É impossível imaginar
campanhas publicitárias hoje
que não sejam integradas”, diz.
“O consumidor quer detalha-
mentodeprodutos,querintera-
gir com eles.”
O Festival Internacional de

Publicidade de Cannes, repre-
sentado no Brasil pelo jornalO
Estado de S. Paulo, nasceu há
53 anos. No início da década de
50, alguns exibidores de cine-
ma, temendoaconcorrênciada
então incipiente televisão, co-
meçaram a se reunir informal-
mente para trocar experiên-
cias e impressões e estimular a

publicidadenoscinemas.Come-
çaram também a exibir alguns
filmes emCannes. Em 1953, de-
cidiram criar uma competição
para premiar os três melhores
comerciais para cinema.
Aprimeira edição dessa dis-

putaocorreuemVeneza,naItá-
lia. Os vencedores conquista-
vam uma estátua em ouro que

eraumaréplicadoleãoalado
do festival de cinema de Ve-
neza.Comoamaioriadosexi-
bidores se reuniam também
emCannes,atraídospelofes-
tivaldecinemalocal,decidiu-
se que o evento dapublicida-
de seria realizado em Vene-
za nos anos pares e em Can-
nes, nos ímpares.
Em1984,porcausadegre-

vesnosserviçospúblicos ita-
lianos,o festival tevesuaúlti-
ma edição em Veneza e pas-
souaserrealizadoanualmen-
te apenas em Cannes. Como
homenagem a Veneza, foi
mantido o troféu em forma
de leão e o evento ganhou o
nome deCannes Lions.

EVOLUÇÃO
Hátrêsanos,quandochegou
aoseucinqüentenário,oFes-
tival Internacional da Publi-
cidade de Cannes exibiu um
panorama de sua evolução e
dasmudanças na propagan-
da mundial. Da ingenuidade
dosanos50eda rebeldiados
anos 60 ao pop dos anos 70,
passando pela publicidade
cleandosanos80eosefeitos
especiaisdosanos90,aproje-
çãochegouatéaousadiades-
te século. A propaganda ga-
nhou importância neste pe-
ríodotambémpeloseuaspec-
to econômico: as empresas
injetam, atualmente, mais
de US$ 300 bilhões por ano
nos meios de comunicação
do todo o mundo. Os direto-
resquemaissedestacarame
ganharam mais de um
Grand Prix receberam uma
estatueta especial do leão na
festa do cinqüentenário:Hu-
gh Hudson, Lee Lacy, Joe
Pytka,RidleyScotteofaleci-
do JohnPerkins.
Hoje,ofestivalsevoltapa-

raaousadia,asformasinteli-
gentesquecomerciais, espe-
cialmente americanos e in-
gleses, usamparadriblar re-
gras politicamente corretas
que limitama criação. ●

COMÉRCIO

●●● A 53ª edição do Festival Inter-
nacional de Publicidade acaba de
trazer uma decepção para os bra-
sileiros, horas antes do jogo da
seleção contra a Austrália. O País
conseguiu incluir apenas um tra-
balho na short list – a lista reduzi-
da – dos concorrentes ao Promo
Lions, estreante categoria que
avalia osmelhores trabalhos de
marketing promocional: a peça
foi a Taça Brahma, criação da
TheMarketing Store, para esti-

mular as vendas do produto da
AmBev em revendedores e distri-
buidores. O jurado brasileiro Ge-
raldo Rocha Azevedo não escon-
deu a decepção. Segundo outros
jurados, nessa categoria a apre-
sentação contamuito para a com-
preensão da estratégia. Com tan-
tas camisas verde e amarelas no
Palais des Festivals de Cannes, a
torcida esperavamais. O País
trouxe 53 peças de promoção, de
um total de 622 emdisputa. ●
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 20 jun. 2006. Economia, p. B10. 




