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42 mil exemplares, é o único que não é bilíngue 

dentre os anuários da editora, uma vez que circula 

somente no Brasil. Deste total, 30 mil exemplares 

são voltados para distribuição gratuita. 

Com versões eletrônicas (em PDF) dos 

anuários antigos, a maior parte da receita da 

editora fica por conta da publicidade, visto que 

só uma fração dos exemplares é voltada para 

venda. Mas, para Silvana, o mercado ainda 

precisa enxergar melhor este segmento: “Um 

dos desafios que enfrentamos é o de catequi-

zar o mercado, levando-o a perceber o valor 

que tem uma publicação com um conteúdo 

diferenciado”, afirma. 

Mesmo assim, a editora apresenta bons 

resultados em 2010. “É preciso ver que o que 

fazemos é efetivamente novo e não tem no 

mercado brasileiro. A Análise Editorial não faz 

mais do mesmo. Este é um diferencial nosso”, 

finaliza Silvana.

Bruno Borin

Dentro de campo a festa foi do Flumi-
nense, que conquistou seu segundo título 
brasileiro na Série A de 2010. Já no que 
diz respeito à receita de patrocínio, quem 
ficou na ponta da tabela foi o Corinthians. 
Se não levantou a taça no centenário, 
o alvinegro investiu forte em ações de 
marketing e fechou o ano com receita de 
patrocínio da ordem de R$ 59,5 milhões, 
aponta o estudo Patrocinadores do Fu-
tebol Brasileiro, realizado pela Trevisan 
Gestão do Esporte.

Na sequência aparecem Flamengo, 
com R$ 57 milhões, e São Paulo, com 
R$ 46 milhões. O Fluminense é apenas 
o décimo, com R$ 18,5 milhões. (ver 
tabela). O levantamento leva em conta 
os rendimentos oriundos de patrocínio 
máster (que dá direito de estampar a 
marca no peito e nas costas do uniforme), 
patrocínios complementares (que envolve 
outras partes do uniforme e propriedades 
do time) e de fornecedores de material 
esportivo.

De acordo com a Trevisan, os clubes 
das Séries A e B do Campeonato Brasileiro 
arrecadaram mais de R$ 374 milhões em 
patrocínios ao longo de 2010. Deste total, 
R$ 175 milhões vieram de patrocínios 
máster, R$ 85,53 milhões de comple-
mentares e R$ 113,6 milhões foram pro-
venientes de fornecedores de materiais 

Com 25 edições sobre diversos temas, a Aná-

lise Editorial comemora cinco anos no 

mercado com boas perspectivas para 

os próximos cinco. Segundo Silvana 

Quaglio, sócia-diretora da editora, 

a Análise “colou o ovo em pé” nestes 

cinco anos: “Neste período nós não só 

identificamos um mercado, mas também 

nichos, e trabalhamos com eles. Além disso, 

olhamos para uma segmentação ainda maior 

dentro destes nichos, que são os anuários 

voltados para profissionais. Faço um balanço 

bastante positivo da nossa trajetória”, afirma.

Surgida em 2005, quando publicou seu pri-

meiro anuário (Comércio Exterior e Negócios 

Internacionais), a empresa é fruto da sociedade 

entre três jornalistas (Silvana, Eduardo Oine-

gue e Alexandre Secco) que, ao perceberem 

uma certa carência por informação estatística 

no Brasil, resolveram abrir uma editora que 

abordasse melhor este segmento. Com o pú-

blico identificado (formadores de opinião e to-

madores de decisão), nasceu a Análise, editora 

voltada para anuários temáticos e estatísticos 

com um enfoque de cunho mais jornalístico.

Sempre com uma abordagem do ponto de 

vista da economia e do ambiente de negócios, 

a editora ampliou suas publicações para outras 

áreas logo em seu segundo ano, quando lançou 

o anuário de Advocacia. Este chegou como novi-

dade no País, tendo garantido grande importância 

dentro do setor. Com uma tiragem em torno de 

O comércio eletrônico está em 
franco crescimento no País. Com o 
objetivo de buscar mais informações 
sobre o motor deste movimento, o 
público, o Ibope Mídia desenvolveu 
uma pesquisa para traçar o perfil do 
consumidor de e-commerce. Feito 
exclusivamente com internautas, por 
meio da metodologia TG.net, o levan-
tamento analisou dados demográficos 
e comportamentais da amostra, suas 
preferências, opiniões e atitudes e o 
que pretendem comprar.

De acordo com os resultados, o 
consumidor eletrônico está inseri-
do, predominantemente, na classe 
AB, tem alto grau de escolaridade, 
compra produtos de uso pessoal e 
gasta, em média, R$ 118 por mês. 
A classe AB é responsável por 61% 
do total do público consumidor, 
enquanto a classe C responde por 
35%. Já a classe DE representa 4% 
desse universo.

Em termos de faixa etária, 
aqueles com idade entre 25 e 44 
anos representam a maioria: 48%. 
Os adolescentes e jovens adultos 
também estão bem representados: 
15% dos consumidores têm entre 15 
e 19 anos e 17% entre 20 e 24 anos. 
Na outra ponta da pirâmide demo-
gráfica, 13% têm de 45 a 54 anos e 
apenas 6% têm entre 55 e 64 anos. 
A idade média do consumidor das 
lojas virtuais é de 33 anos.

Em termos de gênero, os homens 
estão mais habituados a comprar pela 
internet: 54% ante 46% das mulheres. 
O percentual de solteiros também é 
maior em relação aos casados: são 
49% contra 41%. O estudo mostrou 
também que 36% dos pesquisados 
estão matriculados em instituições de 
ensino e até 32% falam uma segunda 
língua. Por fim, as cidades do Rio de 
Janeiro e de São Paulo reúnem 37% 
do total dos compradores.

Os resultados apontam ainda que 
cerca de 80% dos internautas usam a 
internet para comparar preços; 25% 
buscam um carro novo; e 18% realizam 
compras profissionais. Já cerca de 43% 
dos internautas costumam recorrer à 
internet antes de realizar compras e, 
se o produto tiver valor superior a R$ 
1,5 mil, é na web que buscarão mais 
informações. Mais de 66% dos con-
sumidores realizaram de uma a cinco 
compras nos últimos seis meses e 30% 
gastaram, pelo menos, R$ 224. 

Dentre os produtos preferidos 
estão livros (30%), telefones e 
acessórios para celulares (20%), 
eletrodomésticos (18%) e produtos 
de tecnologia pessoal (17%), como 
câmeras digitais e leitores de MP3. 
Nos próximos seis meses, 25% 
pretendem comprar uma câmera 
digital; 17% um telefone celular 
3G; 17% um telefone celular com 
câmera; e 15% um iPhone.

esportivos. Os maiores investidores foram 
os bancos, responsáveis por 30% deste 
volume, seguidos pelas organizações de 
assistência médica e pelas indústrias de 
bebidas, ambas com 14,2%.

No que tange ao patrocínio máster, o 
BMG se destacou como o principal patro-
cinador do futebol brasileiro na tempora-
da, respondendo por 22,5% dos aportes 
aos times. O banco esteve presente em 
seis equipes da Série A e em três da Série 
B. Na segunda posição apareceu a Hyper-
marcas — cujo contrato de R$ 38 milhões 
com o Corinthians é o maior do futebol 
brasileiro —, com 10% dos investimentos. 
As marcas da empresa estão em quatro 
times da primeira divisão.

Patrocínio

Clubes de futebol faturaram 
R$ 374 milhões em 2010

Os 10 clubes com maior valor de  
patrocínio na temporada 2010

Corinthians R$ 59,5 milhões

Flamengo R$ 57 milhões

São Paulo R$ 46 milhões

Palmeiras R$ 27,7 milhões

Santos R$ 24,5 milhões

Cruzeiro R$ 23 milhões

Grêmio R$ 22,1 milhões

Vasco R$ 21,2 milhões

Atlético Mineiro R$ 21 milhões

Fluminense R$ 18,5 milhões
Fonte: Patrocinadores do Futebol Brasileiro/
Trevisan Gestão do Esporte

Anuários

Análise Editorial  
aposta em segmentação

Internet

Ibope traça perfil do 
público do e-commerce
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 32, n. 1439, p. 24, 13 dez. 2010.




