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MÍDIA & MARKETING

MÍDIA IMPRESSA

Circulação de jornais cresce
com promoções aos leitores

são paulo

O Instituto Verificador de Circu-
lação (IVC) registrou aumento de
6,5% na circulação de jornais im-
pressos, no ano passado em rela-
ção ao anterior, no Brasil. Esse nú-
mero supera a média mundial de
2005(ano doúltimolevantamen-
to), que foi de 2,33%, de acordo
com dados da Associação Mun-
dialde Jornais(WAN).Em 2005,a
circulação brasileira também já
crescia mais que a global, a 4,1%.

Esses números ajudam a des-
mistificar a crença do fim da mí-
dia impressa, muito propalada
com a popularização da Internet
e das mídias alternativas.

“Novas formas de mídia têm
surgido ao longo do tempo, mas
as anteriores não se extinguem.
Percebemos que apesar de a mí-
dia continuar evoluindo, as que
existiam não desaparecem. Há
espaço para todos”, afirma Ricar-
do Costa, diretor-geral do IVC.

Para ele, o preço cada vez mais
acessível das assinaturas, a esta-
bilidade da economia brasileira e
a diversificação de promoções e
alternativas de pagamento con-
tribuíram para o crescimento.
“Apesar dea economianão terde-
colado de verdade, temos tido
crescimento do PIB [Produto In-

terno Bruto]. De uma maneira ge-
ral, os leitores têm um poder
aquisitivo que não é alto. À medi-
da que a economia melhora e
cresce, as pessoas conseguem
gastar com cultura e coisas que
não são de primeira necessida-
de”, explica Costa.

Segundo ele, o jornal impresso
é um produto quetem muita sen-
sibilidade em relação à situação
econômica do País. “É só [a eco-
nomia]darsinais demelhoraque
acirculação acompanhaocresci-
mento também”, diz.

No mundo, de acordo com
pesquisa da WAN que apura a
proporção da circulação média
em relação à população adulta, o
Japão, por exemplo, lidera com
633,7 cópias de jornal por mil ha-
bitantes. No Brasil, esse índice é
de45,3 cópiaspor milhabitantes.
“Isso prova que a mídia impressa
ainda tem muito que crescer no
Brasil, desde que a economia
continue melhorando e os jor-
nais, trabalhando essas condi-

ções especiais aos leitores”, afir-
ma Costa.

A circulação dos jornais im-
pressos brasileiros cresce desde
2004, quando aumentou 0,8% em
relação a 2003. Em 2005, em rela-
ção a2004, registroucrescimento
de 4,1%. “Está claro que esse cres-
cimento não é esporádico. É algo
que vem acontecendo nos últi-
mos anos”, diz.

Gratuitos
Ao contrário do que possa pare-
cer, a proliferação de periódicos
diários gratuitos — só em São
Paulo haverá três de grande circu-
laçãonospróximos meses,oDes -
tak, o Metro News e o Metro, que
está em fasefinal de implantação
— não contribuiu para o aumen-
to da circulação dos veículos no
Brasil. “Como as publicações gra-
tuitas podem ser dadas a qual-
querleitor, ocrescimento nãode-
pende do interesse do consumi-
dor. Nós não aferimos a circula-
ção deles”, explica Costa. No Bra-
sil, deacordo comdados daAsso-
ciação Nacional de Jornais (ANJ),
a venda diária de jornais chega a
7,230 milhões de exemplares,
sendo que 50%são auditados pe-
lo IVC.

Publicidade
Além da circulação,tem cresci-

do também o volume de verba
publicitária destinada a jornais
impressos. No ano passado, até
setembro (mês do último levan-
tamento disponível), de acordo
com dados do Projeto Inter-
meios, esse montante cresceu
5,93%, atingindo R$ 1,98 bilhão.

A Região Nordeste foi a que

apresentou o maior crescimento,
pouco mais de 17% em relação a
2005. Atualmente, a região repre-
senta 11,6% dos investimentos
publicitários em jornais impres-
sos do País. O Estado de São Paulo,
que representa 41% desse total,
recebeu, até setembro, R$ 850 mi-
lhões, 7,7% a mais que em 2005. O
Rio de Janeiro, o segundo maior
mercado, com24%, cresceucerca
de 0,32% de 2005para 2006, o que
representa R$ 463 milhões.

No Sul e no Sudeste (sem levar
em consideração os Estados do
Rio de Janeiro e de São Paulo), re-
gião que é o destino de 18% das
verbaspublicitárias aplicadasem
jornais impressos, o volume de
investimentos cresceu pouco
mais de 8% até setembro de 2006
em relaçãoao mesmoperíodo do
ano anterior. A Região Cen-
tro-Oestefoi aúnica queapresen-
tou regressão: ovolume investido
diminuiu 6%.
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Circulação de
periódicos afiliados ao
Instituto Verificador de
Circulação (IVC)
aumentou 6,5% em 2006
em relação a 2005; índice
supera média mundial
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«É só a economia
dar sinais
de melhora,
que a circulação
acompanha o
crescimento»
RICARDO COSTA
DIRETOR DO IVC

P U B L I C I DA D E

F/Nazca adapta no
Brasil campanha
mundial da Nike

são paulo

Para marcar a chegada da linha
10-R ao mercado brasileiro, a
Nike inicia, na próxima quin-
ta-feira, uma nova campanha
de comunicação da primeira li-
nha desenvolvida exclusiva-
mentepara umjogador defute-
bol. O comercial é uma criação
da Wieden+Kennedy de Ams-
terdã, com direção de Ivan Bird,
e foi adaptada no País pela
F/Nazca, responsável pelo pla-
nejamento de todas as iniciati-
vas no Brasil, incluindo comu-
nicação nos pontos-de-venda
para o consumidor final.

No comercial, intitulado Es -
pere o Inesperado, o jogador do
Barcelona Ronaldinho Gaúcho
conta o que pensa enquanto
prepara suas jogadas. Paralela-
mente ao comercial, a campa-
nha terá ações em mídia exte-
rior, impressa, on-line, mídia
em shopping, eventos de
test-drive com consumidores e
comunicação no pon-
to-de-venda. Também serão
publicados anúncios em revis-
tas de circulação nacional e a
mídia on-line estará presente
em sites enfocados em futebol,
portais de esportes, masculinos
e jovens (jogos e MSN). Em mí-
dia externa, a campanha estará
enfocada em mobiliário urba-
no: pontos de ônibus e relógios
no Rio de Janeiro e em São Pau-
lo, e totens no Rio.

Cerca de 5 mil consumidores
terão aoportunidade detestar a
chuteira Tiempo Ronaldinho
em ações de test-drive, que já
começaram em fevereiro e ter-
minam na primeira quinzena

de abril. A açãoestá sendo reali-
zada em escolas, escolinhas de
futebol, clubes esportivos e clu-
besde futebolemSãoPaulo eno
Rio de Janeiro.

A comunicação em pon-
to-de-venda incluirá materiais
nas vitrinesem todo o Paíse am-
bientaçãoespecial nasoitoNike
Stores e em três lojas-templo
(Bayard Ibirapuera, Centauro
Leblone PaquetáParcão). Aam-
bientação especial enfatizará a
inspiração da linha, a tecnologia
do produtoe Ronaldinho— não
apenas como atleta, mas sua
personalidade. Por isso, os lo-
cais terão fotos da campanha e
frases de Ronaldinho sobre a
importânciada família,dosam-
ba e da alegria, em sua vida.

Boa ação
A Nike Store de Porto Alegre vai
doar 15% do faturamento com a
venda de produtos da categoria
futebol no período de 1º a 7 de
março para o Instituto Ronaldi-
nho Gaúcho. A criação e execu-
ção da comunicação nas Nike
Stores foi realizadapela Art Offi-
ce Design. A ação de test-drive
foi desenvolvidapela Interactus
Promotion e Marketing.

A coleção 10-R inclui uma
nova chuteira, vestuário para
treinoeuso casualenovosequi-
pamentos e acessórios, como
bola, caneleira, bolsa e óculos
escuros. Ronaldinho passa a fa-
zer parte do time de atletas co-
mo Michael Jordan, Tiger Wo-
ods, e LeBron James, que tam-
bém têm coleçõesexclusivas da
empresa de material esportivo.

panoramabrasil
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Microsoft compra ferramenta
de busca da Medstory Medical
A Microsoft espera que a compra seja concluída na
semana que vem; a Medstory, sediada em Foster
City, na Califórnia, possui 10 funcionários

s e att l e

A MicrosoftCorp., natentativa de
expandir sua divisão de progra-
mas destinados à área de assis-
tência médica, formalizou a com-
pra da Medstory Inc., operadora
de uma ferramenta de busca na
Internet que localiza dados médi-
cos e sobre saúde para os consu-
midores.

Os termos da compra não se-
rão revelados, disse, em entrevis-
ta, Steve Shihadeh, gerente-geral
da divisão de Softwares para a
Área de Saúde da Microsoft.

A empresa, que éa maior fabri-

cante mundial de software, espe-
raquea comprasejaconcluídana
semanaquevem. AMedstory,se-
diada em Foster City, na Califór-
nia, possui 10 funcionários.

Anúncio oficial
Steve Ballmer, principal executi-
vo da Microsoft, pretende anun-
ciar o negócio em seu primeiro
pronunciamento, a ser realizado
durante uma conferência para
trabalhadores do setor de tecno-
logia daárea deAssistência Médi-
ca.

Ballmer aumentou cerca de 10

vezes o número de contratações
da Microsoft para desenvolver
uma divisão que venderá softwa -
resa hospitais e médicos.

A empresa também pretende
seexpandir paraaárea desoftwa -
resde assistênciamédica destina-
dos aos consumidores em geral,
disse Shihadeh.

“Os sistemas existentes, hoje,
no setor de assistência médica,
nãoforam realmentedesenvolvi-
doslevando emconta asnecessi-
dades dos consumidores”, disse
Steve Aylward, gerente-geral do
grupo de vendas da Microsoft que
atende ao setor de assistência
médica.

As ações da Microsoft subiram
ontem US$ 0,05, passando a valer
US$ 28,95 às 9:59 (horário de No-
va York), no pregão eletrônico

Nasdaq. Antes de ontem, os pa-
péis recuaram 3,2% este ano.

Medstory
A Medstoryajuda osconsumido-
res a localizar informações sobre
problemas médicos. Como mui-
tas pessoas usam a Internet para
obter dados e conseguir tomar
decisões sobre questões de saú-
de, a ferramenta de busca é uma
boa maneira para que a Microsoft
obtenha acesso ao mercado de
software de assistência médica
voltado aos consumidores, disse
Shihadeh.

A empresa está estudando o
lançamento de novos produtos
que ajudarão os usuários a geren-
ciar e controlar o acesso a seus da-
dos médicos, disse ele.

bloomberg

TELEFONIA

Operadoras têm 3,7 milhões de
celulares bloqueados no País
são paulo

Omercado brasileirodetelefonia
celular contava no final de 2006
um total de 3.732.431 celulares
impedidos de funcionar, segun-
dooCadastro deEstaçõesMóveis
Impedidas (CEMI), serviço man-
tido pelas operadoras. Os impe-
dimentos têm relação direta com
casos de roubo, furto e perda de
celulares.

Entre a distribuição estadual
dos aparelhos, São Paulo aparece
naponta,com 1,5milhãodecelu-

lares, seguido pelo Rio de Janeiro,
com quase um terço disso (592
mil),e peloRio Grandedo Sul(320
mil). Grande parte dos quase 4
milhõesdecelulares édetecnolo-
gia CDMA e TDMA.

Com a tecnologia GSM, o nú-
mero de estações impedidas de
habilitação é menor, segundo
mostra o cadastro.

Tendência
O número de inscrições no CEMI
tem aumentado nos últimos anos

em decorrência do crescimento
da violência, sobretudonas gran-
des cidades, o que levou o núme-
ro registrado em dezembro de
2005,de977 milaparelhos,amais
que triplicar em apenas um ano.

Um balanço divulgado pela
Agência Nacional de Telecomu-
nicações (Anatel) mostra que o
Paísjápossui maisde100milhões
de aparelhos em operação.

Segundo a agência, de 1997 até
agora a telefonia móvel cresceu
22 vezes e, hoje, o País possui 2,8

telefonescelulares paracadagru-
po de 100 habitantes.

As operadorasde celularacon-
selham consumidores que tive-
remseuscelulares roubadosaco-
municar o fato oficialmente, por
meiode boletimde ocorrênciaou
de documento de próprio punho,
no prazo estipulado de sete dias.

Segundo o Instituto de Segu-
rança Pública do Rio de Janeiro,
foram registrados em 2006 cerca
de 19.883 furtos de celulares e 7.
962roubosem todooEstado.Em
2004, o total de roubos desses
aparelhos alcançou 11.084.

No período de 2001 a 2004, no
Estado do Rio de Janeiro foram
roubados 53.253 celulares.

panoramabrasil

T E L E CO M U N I C AÇÕ E S

cdma conquista 100milhões
de novos assinantes em 2006

são paulo // O CDMA Development Group (CDG) divul-
gou ontem que esta tecnologia de telefonia celular con-
quistou mais de 100 milhões de novos assinantes no ano
passado,chegando aos 370 milhões de assinantes.

Segundo o balanço, do total de assinantes, 55 milhões
são usuários dos serviços de banda larga 1xEV-DO, cres-
cimento de 125% sobre a base registrada no ano anterior.
Os maiores índices de crescimento foram registrados na

região da Ásia-Pacífico, seguida da América do Norte,
América Latina e Caribe. Logo depois apareceram Euro-
pa, África e Oriente Médio. Mais de 100 operadoras im-
plementaram o CDMA nos últimos três anos, sendo que
47 lançaram redes 1xEV-DO. 40% dessas operadoras ti-
nham redes GSM e as substituíram por CDMA.

panoramabrasil

P R O PAG A N DA

Primeiro comercial do iPhone
é exibido durante o Oscar

são paulo // A Apple aproveitou a audiência do Oscar
para veicular, em um intervalo comercial, um filme pu-
blicitário do iPhone, celular inteligente da companhia
que chega ao mercado em de junho de 2007. A peça
mostra 28 celebridades — entre elas Harrison Ford, Mi-
chael J. Fox, Samuel L. Jackson e Lucille Ball, do extinto
seriado I Love Lucy — atendendo telefonemas em diver-
sos aparelhos e nas mais variadas situações. São 28 “hel -
lo” que terminam com uma imagem do produto, o iPho-
ne, seguido da palavra “Hello”. A peça publicitária infor-
ma ainda a data de lançamento: junho de 2007. Segundo
o blog Gizmodo, a imagem do aparelho mostra, no lugar
em que estaria o logo da operadora Cingular, o da AT&T
— o que aponta a uma possível expansão do contrato de
distribuição do dispositivo.

panoramabrasil
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Notas

UNIBANCO AIG SEGUROS S.A.
CNPJ nº 33.166.158/0001-95  –  NIRE 35300145739

AVISO AOS ACIONISTAS
Comunicamos aos Senhores Acionistas que se encontram à disposição de Vossas Senhorias a partir do dia 
27 de fevereiro de 2007, na sede da Companhia, localizada na Avenida Eusébio Matoso nº 1.375, 8º andar, 
na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, os seguintes documentos a que se refere o artigo 133 da Lei 
nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, com as alterações introduzidas pela Lei nº 10.303, de 31 de outubro de 
2001: (i) Relatório de Administração; (ii) Demonstrações Financeiras e (iii) Parecer dos Auditores Independentes, 
referentes ao exercício social fi ndo em 31.12.2006.

São Paulo, 26 de fevereiro de 2007.
O Conselho de Administração

Text Box
Fonte: DCI, São Paulo, 27 fev. 2007. Serviços, p. B2.




