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Jornal

O Estado do Paraná 
estréia formato berliner

Publicação passa por reestruturação gráfi ca para apresentar 
textos mais curtos e objetivos, sem perder o conteúdo

O jornal O Estado do Paraná 
começou a circular — na quinta-
feira passada, 29, aniversário de 
Curitiba — em formato berliner. 
Com essa iniciativa, o título tor-
na-se o primeiro de cobertura 
estadual a circular nesse mo-
delo, segundo revela o diretor 
comercial Rogério Florenzano. 
Ele afirma que uma pesquisa 
qualitativa, elaborada 
pelo Instituto Bonilha 
em 2006, apontou a 
insatisfação dos leitores 
em relação ao tamanho 
do jornal standard. Eles 
alegaram dificuldade 
no manuseio em locais 
com pouco espaço. 

O título, que passou 
por rees truturação grá-
fi ca, apresenta textos 
mais curtos e objetivos, sem 
perder o conteúdo, com ima-
gens ampliadas em destaque, 
infográficos e mais páginas 
coloridas. “Além da portabili-
dade e praticidade de leitura, 

o conteúdo está mais apurado 
e dinâmico. Agora, com menos 
tempo, o leitor fi ca mais infor-
mado”, diz.

A vantagem, de acordo com 
ele, também se aplica na área 
comercial. Ele ressalta que os 

anúncios no tamanho berliner 
passam por um processo de 
valorização, em que os produtos 
surgem com mais visibilidade 
aos olhos do leitor. “Com a mes-
ma verba aplicada num jornal 

standard, os anunciantes podem 
obter 35% a mais em centime-
tragem com o berliner. É mais 
impacto dos anúncios”, avalia.

O diretor citou como refe-
rência o sucesso de mudança da 
Tribuna do Paraná em outubro 
de 2006, que teve aprovação 
unânime de seus leitores, além 
de um crescimento na ordem de 

5% da circulação paga, 
reduzindo em 30% a 
média do encalhe. A ex-
pectativa para O Estado 
do Paraná é um cresci-
mento vertiginoso nos 
próximos meses.

As mudanças estão 
sendo informadas ao 
mercado por meio de 
campanha publicitária 
assinada pela CCZElétri-

ca com o mote “Mais conteúdo e 
menos blablablá”. A ação conta 
com anúncios de jornal, peças de 
mobiliário urbano, placa de out-
door, spot de rádio, cartazes de 
banca e fi lme de 30 segundos.

Mídia

Multimedia e Central de 
Comercialização fecham parceria

Dreyfus Soares e Fernando Mariano: trabalho aplicado em
economias emergentes para ampliar relações comerciais

A Multimedia, empresa cria-
da há 14 anos nos Estados 
Unidos focada na representa-
ção comercial de veículos de 
mídia impressa do Brasil para 
o exterior e vice-versa, fechou 
acordo com a Central de Co-
mercialização para contar com 
uma parceira local na venda de 
espaço publicitário de jornais da 
Ásia e do Leste Europeu para 
anunciantes nacionais.

“Estamos apostando na 
internacionalização da eco-
nomia brasileira”, diz o dire-
tor da Multimedia Fernando 
Mariano. “Já representamos 

veículos internacionais sedia-
dos em mercados mais con-
solidados para os interesses 
dos anunciantes brasileiros. 
Agora vamos desenvolver um 
trabalho aplicado em econo-
mias emergentes nas quais as 
empresas do País passam a 
ampliar relações comerciais”, 
disse. Os planos se justificam 
pelos números: somente em 

2006, companhias de origem 
brasileira injetaram US$ 26 
bilhões em outras nações.

O diretor da Central de 
Comercialização (agora com 
o segundo nome, Central de 
Comercialização Internacional) 
Dreyfus Soares dá alguns exem-
plos de planejamento de mídia 
disponíveis no exterior a partir 
dessa associação: os principais 
jornais de Tailândia, China, 
Romênia, Eslovênia, Ucrânia, 
Letônia, Rússia, Estônia, Índia, 
Coréia do Sul, República Tche-
ca, Hungria, Hong Kong e Gré-
cia, dentre muitos outros, estão 

no portfólio. “Temos condições 
de veicular anúncios de inte-
resse das empresas brasileiras 
em praticamente todo o mundo 
— se não através da Central de 
Comercialização, via Multime-
dia, na Flórida”, informa. Não 
apenas jornais e revistas, como 
também televisão e mídia exte-
rior estão no cardápio.

Alisson Avila

A Sitral, tradicional em-
presa de representação co-
mercial sediada no Rio de 
Janeiro, fechou acordo com 
a paulistana Tábula para que 
esta passe a captar anuncian-
tes para os clientes da Sitral 
em São Paulo. Entre os veícu-
los representados pelo escri-
tório carioca estão os jornais 
das Regiões Sul, Sudeste e 
Norte, como Gazeta do Povo 
(PR) e O Liberal (PA).

A Tábula realiza con-
tatos comerciais para uma 
vasta rede de jornais a 

partir de São Paulo, es-
pecialmente títulos do in-
terior da Região Sudeste. 
A empresa também acaba 
de começar os esforços de 
venda para uma nova ca-
tegoria de mídia exterior. 
Trata-se do Movway, nome 
criado para vender mídia 
no Segway — os recentes 
“carrinhos” de duas rodas, 
motorizados, que mediante 
sensores se movem a partir 
dos movimentos do corpo 
e são usados em eventos e 
empresas .          (AA)

Associação também no eixo Rio-SP
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