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Televisafazoferta
pelaredeUnivisión

Emdiscussão,o
marketingdeguerra

Foco

ACERTO–CampanhadaLegoganhaoGrandPrix: simplesedireta

Umgrupo de investidores lide-
radopelo grupodemídiamexi-
canoTelevisa apresentouuma
oferta de compra da redede
TVemespanholUnivisión, dos
EUA.Ovalor da oferta não foi
reveladomas, segundouma
fonte próximaàs negociações,
supera umaoutra apresentada
por umgrupo rival, que era de
US$10,7 bilhões. ATelevisa já
édona de 11%daUnivisión e,
juntamente comavenezuela-
naVenevisión, é a principal
provedorade conteúdopara a
rede.Ogrupode investidores
temainda oBainCapital Part-
ners e oCascade Investment.

Um livro que há exatamente
20 anos provocoumuitos de-
bates e, por issomesmo, tor-
nou-se um sucesso de vendas,
em todo omundo. O best-sel-
lerMarketing deGuerra (224
páginas, R$ 69,00), escrito
pelos norte-americanosAl
Ries e Jack Trout – os dois,
consultores de empresas –,
acaba de ser relançado pela
EditoraM.Books (www.
mbooks.com.br). Omarke-
ting, de acordo coma defini-
ção dos autores, é realmente
umaguerra emque o concor-
rente é o inimigo e o cliente é
o terreno a ser conquistado.
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CANNES 2006

Festival de Cannesmostra quemensagens simples e globais atingemmelhor o consumidor

Carlos Franco
ENVIADO ESPECIAL
CANNES

Simplicidade sempre foi pala-
vra chave no mundo da propa-
ganda,masa53ª ediçãodoFes-
tivalInternacionaldePublicida-
de de Cannes fez questão de
acentuar essa mensagem. Nu-
maeconomia global, ondemar-
cas atravessam fronteiras e
querem conquistar novos con-
sumidores, o desafio é manter
osmesmosvaloresecaracterís-
ticas dos produtos em seus paí-
ses de origem.
Aspectos regionais e cultu-
rais começam sutilmente a se-
rem postos de lado, exceto nos
casos em que essa origem é vi-

tal para o negócio, como o uís-
queescocês, acachaçabrasilei-
raeosaquê japonês.Asimplici-
dade tem também o poder de
emocionar o consumidor, e is-
so, nomundo da propaganda, é
outra palavra de ordem.
Emtrocado investimento de
US$ 300 bilhões que as empre-
sasfazemempropagandaaore-
dor do mundo, o consumidor
respondecomprando.Segundo
estimativas,asempresasinves-
tem entre 5% e 10% de seus re-
sultados. A indústria de bebi-
das e refrigerantes chega a in-
vestir de 20% a 30% por causa
da competiçãomais acirrada.
Presidentedo júride impres-
sose filmescomerciaisemCan-
nes, o americano David Droga,
daDroga6, diz que, sem simpli-
cidade e mensagens diretas,
perde-seoobjetivo final.Elede-
fendeoGrandPrixde impresso
concedidoàcampanhasul-afri-
cana do Lego, um jogo de mon-
tar. A peça é simples, fala com
ospaisquecompramobrinque-
do.OobjetivoémostrarqueLe-
go é umexercício dememória e
habilidade. “Eu, comopai, com-
proumbrinquedo comoesse. É
simples, direto, temmensagem
clara e educativa.”
Samuel Russell, diretor de

Marketing da General Motors
doBrasil,achaquemuitascam-
panhassãofeitascomavisãodo
fabricante, que quer destacar
ganhosde tecnologia, sem falar
diretamente com o cliente. “As
inovações muitas vezes não
têm como comover o consumi-
dor de um primeiro carro, co-
moumairbagouinjeçãoeletrô-
nica.” Para ele, a busca da sim-
plicidade no segmento que res-
pondeporquase 10%dareceita
mundial de publicidade ainda é
umgrande desafio.
Na categoria indústria auto-
mobilística, o filme que ganhou

leãodeourofoiodaHonda.Mos-
tra um coral em que as vozes
imitam o movimento dos car-
ros, desde a freada ao arran-
que, passando pela chuva que
acionapára-brisasecurvasque
testam freios.
Vice-presidente daFischer e
jurado brasileiro de filmes, Ja-
der Rossetto destaca as carac-
terísticas globais de campa-
nhas com produções caras que
fazemcircularmaisdinheirona
indústria mundial. O filme da
cervejainglesaGuinness,quele-
vouoprincipalprêmiodoano, é
provadaconjugaçãoentresim-

plicidade e produção. Mos-
trahomensvoltandono tem-
po, de umbarmoderno onde
bebem Guinness para as ca-
vernas. Amensagem é a tra-
dição damarca.
O vice-presidente de Co-
municação e Marketing do
McDonald’s Brasil, Mauro
Multedo,realçaasimplicida-
de, aproduçãoeaalegria co-
mo elementos predominan-
tesnosfilmesdefast-food, in-
clusivedos concorrentes. “A
globalização estimula a bus-
ca da comunicação integra-
da, que possa chegar a dife-
rentesplataformasdedistri-
buição, desde jornais, revis-
tas, rádio e TVs até celula-
res, internet e eventos.”
Rossettoreforçaa idéiada
mensagem globalizada. Foi
esse omotivo que levou o fil-
me Maradona, do Guaraná
Antarctica, feito pela Duda
Propaganda, a bater na tra-
ve. “É uma rixa que mexe
com argentinos e brasilei-
ros, mas não tem o entendi-
mento de jurados asiáticos,
europeus e americanos. No
universo da propaganda ho-
je, quanto mais universal a
mensagem for, mais assimi-
lada ela é.” ●
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 26 junho 2006. Economia, p. B12.




