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Mídia indoor

A Gol Linhas Aéreas Inteligen
tes, controladora das marcas Gol e 
Varig, criou o Mídia On Board, um 
projeto baseado na utilização das 
aeronaves do grupo para ações 
integradas e personalizadas de 
comunicação. As opções de anún
cio incluem aplicação de imagem 
em copos e guardanapos de ser
viço de bordo e em encostos de 
cabeça, distribuição de folhetos, 
speechs dos comissários de bordo 
e adesivos na parte externa das 
aeronaves, dentre outros.

Para otimizar a comunicação, 
o grupo lançará um site (www.

Gol e Varig partem para ações on board
midiaonboardgol.com.br) que 
trará todas as opções de divul
gação de produtos ou marcas 
durante os vôos da companhia. 
A nova página apresentará todas 
as opções de mídia disponíveis e 
um ambiente de simulação, para 
que os clientes visualizem sua 
logomarca a bordo.

Usar o tempo no avião para 
atingir possíveis consumidores foi 
tema de um dos mais concorridos 
workshops do festival de Cannes, 
apresentado pela New Content, 
agência brasileira integrante do 
Grupo Newcomm que desenvolve 

o trabalho de mídia on board para 
a TAM. Segundo o diretor geral 
Giovanni Rivetti, globalmente o 
setor de publicidade de bordo fa
tura US$ 1 bilhão e tem um enorme 
potencial de crescimento, pois, nos 
Estados Unidos, enquanto 2,2 mi
lhões de marcas anunciam em TV 
aberta, apenas 1,5 mil anunciam 
na mídia de bordo. Pesquisas rea
lizadas com passageiros apontam 
que 98% deles são impactados pela 
mídia de bordo e 71% declararam 
prestar mais atenção aos conteú
dos internos das aeronaves do que 
na mídia tradicional.

Concurso
No dia 27 de agosto, durante o 

evento de lançamento do projeto, a 
Gol anunciará um concurso cultu
ral para estimular profissionais de 
agências de publicidade e jovens 
talentos a criarem peças publici
tárias utilizando espaços de divul
gação nas aeronaves da Gol. Os 
participantes do Prêmio de Criação 
Mídia on Board Gol irão concorrer 
a um pacote de viagem com direito 
a acompanhante para Fernando de 
Noronha (PE), além de passagens, 
diplomas e troféus.

Andréa Ciaffone

O mercado editorial nacional 
vive um processo de extrema 
segmentação que deve se ra
mificar para novas direções e 
nichos cada vez mais específicos 
nos próximos anos. Essa foi a 
principal conclusão extraída da 
nona edição do Estudo Brasi
leiro do Mercado de Revistas e 
Publicações Periódicas, que a 
Associação Nacional dos Edi
tores de Publicações (Anatec) 
lança neste mês.

Concluídos depois de cinco 
meses de apuração e análise dos 
dados, os estudos da associação 
pretendem traçar um panora
ma do cenário das publicações 
impressas do País, reunindo nú
meros mercadológicos que visam 
facilitar as pesquisas e as análises 
de profissionais das áreas de ma
rketing, mídia e comunicação.

Para obter os dados relativos 
ao ano de 2007, a Anatec resga
tou as informações de 1.018 edi
toras de todo o Brasil, respon
sáveis pela publicação de 2.694 
títulos, e fez um compilado de 
seus números de tiragem e seus 
dados editoriais a fim de chegar 
a um resultado que permitisse 
um olhar mais claro sobre os 
tipos de revistas e informativos 
produzidos no País.

“Esse estudo nos mostrou 
que o grande desafio das edi
toras daqui para a frente é 
produzir conteúdos que agra
dem a um determinado tipo de 
público e, ao mesmo tempo, aos 
anunciantes daquela área. É 
preciso atender aos interesses 
de nichos, de grupos menores, e 
a tendência é que a segmentação 
ainda cresça bastante”, acredita 
o presidente da Anatec, Pedro 
Renato Eckersdorff.

Ele conta que os dados ob
tidos apontam para um total de 
69 segmentos de publicações 
atualmente presentes no mer
cado e que houve um aumento 
de 200 milhões de exemplares, 
em termos de tiragem, com re
lação aos dados obtidos no ano 
de 2006. Esse crescimento, se
gundo Eckersdorff, é resultado, 
dentre outras coisas, da inserção 
de novas editoras na amostra de 
pesquisas da Anatec, que atual
mente conta com cerca de 180 
editoras associadas.

O estudo completo está dis
ponível em um software que 
a associação está distribuindo 
para seu mailing e disponibili
zando aos associados. As infor
mações referentes à aquisição 
dos dados completos podem ser 
encontradas no site da Anatec 
(www.anatec.org.br). 

Bárbara Sacchitiello

Anatec lança 
novo estudo 
sobre mercado 
editorial
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