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Axeu Beluca, dos jornais GRPCOM:  ações pontuais para tornar o produto atrativo 

Se para o jovem as redes sociais já são 
um hábitat natural, no caso das mar

cas, este ainda é um território a ser desbra
vado. Mesmo abertos a trocar experiên
cia e compartilhar informações, os usuá
rios de internet ainda não são tão susce
tíveis às mensagens publicitárias quanto 
os anunciantes gostariam. 

De acordo com uma pesquisa feita pe
lo Núcleo Jovem da Editora Abril, 65% dos 
entrevistados com idade entre 15 e 18 anos 
e 58% dos entre 19 e 24 anos declararam 
que não são impactados por campanhas 
e ações publicitárias nas redes sociais. No 
entanto, 80% lembraramse de algum no
me quando questionados sobre a última 
marca que viram nas redes. A Nike teve 
9% das citações entre os mais jovens e a 
própria Nike e Netshoes tiveram 7% entre 
os mais velhos. Já 30% dos respondentes 
com mais de 19 anos disseram que asso
ciam positivamente uma marca às redes 
sociais, entre os mais jovens o número 
foi de 23%. As marcas mais citadas foram 
CocaCola e Apple. 

Questionados se já fizeram compras 
motivados por propaganda nas redes, 21% 
do primeiro grupo e 25% do segundo res
ponderam que sim. Mas a opinião de ou
tras pessoas parece ter um peso maior. No 
público entre 15 e 18 anos, 48% da amos

O amigo é a melhor mídia
Opinião de usuários tem maior influência na decisão de compra do  
que ações publicitárias das marcas nas redes de relacionamento

Internet

tra informou já ter feito compras motiva
das por opiniões vistas nas mídias sociais. 
No caso dos entrevistados entre 19 e 24 
anos, esse percentual é de 44%. Ainda em 
relação aos hábitos de consumo, 67% dos 
jovens entre 15 e 18 anos e 68% dos entre 
19 e 24 responderam que costumam usar 
as redes sociais para fazer pesquisas an
tes de comprar algum produto.

Outro dado que evidencia o poder de 
influência dos internautas se refere às crí
ticas postadas na web. Segundo o levanta
mento, 92% dos jovens entre 15 e 18 anos 
e 93% entre os de 19 e 24 são influencia
dos pelas críticas dos internautas. Elo
gios também são levados em conta: 93% 
do primeiro grupo e 91% do segundo di
zem que são influenciados. 

O levantamento do Núcleo Jovem da 
Abril apontou ainda as redes sociais pre
diletas. O Twitter é o endereço preferido 
dos jovens adultos com 35% de citações, 
seguido de perto pelo Facebook (34%). O 
Orkut aparece em terceiro (11%). Dentre 
os mais novos, as três primeiras posições 
sem mantêm: Twitter (28%), Facebook 
(22%) e Orkut (17%). 

A sondagem, realizada em parceria 
com a área de pesquisa e inteligência 
de mercado da Abril Mídia, foi feita com 
usuá rios dos sites das revistas Capricho, 
Guia do Estudante, Mundo Estranho e 
Superinteressante. As respostas foram 
obtidas com a aplicação de questioná
rio com 35 perguntas via web. O levanta
mento aconteceu em junho e teve como 
objetivo identificar como os jovens estão 
conectados e quais são suas relações com 
as redes sociais.

Fernando Murad

é apenas na terceira renovação (anual, em 
geral) do título que o assinante, finalmen
te, apresenta equilíbrio financeiro para a 
empresa.

Se a porta de entrada é garantia de um 
contrato longo e duradouro, a pósvenda 
é um dos setores mais complicados para 
as empresas e não é diferente para jornais 
e revistas. A tecnologia é usada para mo
nitorar, online, cada problema levantado 
e resolver os entraves. É a gestão de entre
ga dos produtos (títulos).

“A captação e manutenção de assinan
tes depende da credibilidade editorial e da 
relevância”, argumenta a gerente geral de 
assinaturas do jornal Gazeta do Povo, Ale
xandra Carvalho. O jornal, de proprieda
de do Grupo Paranaense de Comunicação 
(GRPCOM), também reformulou a venda 

e online), em 2008, contribuem para tor
nar o produto mais atrativo.

Gestão do banco de dados
O call center é um dos principais canais 

de vendas da Gazeta do Povo. Mas, o veí
culo investe também no marketing direto, 
internet e equipe de vendas externa. O jor
nal usa a segmentação e o DBM (database 
marketing ou gestão do banco de dados). 
“Não há mágica que faça um assinante que 
não vê valor no produto/serviço ficar como 
assinante. Entretanto, a qualidade dos ser
viços de venda, pósvenda, entrega, atendi
mento e relacionamento podem contribuir 
positiva ou negativamente na manutenção 
desse cliente. O que adianta um jornal exce
lente chegar no horário em que o assinan
te não conseguirá ler? Ou uma venda feita 
fora dos padrões de qualidade? As chances 
de esse  assinante permanecer na carteira 
caem  drasticamente”, pondera Alexandra.

Contato via call center, vendas corpo a 
corpo e iniciativas vinculadas a universi
dades são algumas estratégias também do 
Estado de Minas, dos Diários Associados, 
para adicionar novos assinantes à base. O 
jornal de Minas Gerais é bastante ativo em 
eventos locais do Estado e aposta nas pro
moções e descontos (para restaurantes, ci
nemas e outras atividades do comércio) re
lacionados à fidelização para manter o lei
tor, diz a gerente executiva de marketing e 
comunicação dos Diários Associados, An
dreia Zuqui.

Para chegar ao públicoalvo, o jornal usa 
dados de mapeamento geoeconômico. “Sa
bemos exatamente onde está o perfil popu
lacional onde temos mais chance de agre

e testa um novo modelo de atuação para 
arregimentar novos assinantes. Quando a 
executiva se refere à relevância, significa 
conteúdo desenvolvido para públicos seg
mentados. Por isso, investe em cadernos 
temáticos, com linguagem que se identifica 
com cada faixa etária: para 13 a 18 anos, o 
produto Gaz; para a faixa de 17 a 24 anos, 
o produto Vestibular; e assim por diante.

“O posicionamento multiplataforma 
tem contribuído para gerar maior enten
dimento junto aos leitores e ao mercado 
publicitário. Isso significa que o trabalho 
de marca, relevância e constante atuali
zação tem gerado frutos”, nota o gerente 
de marketing da unidade Gazeta Jornais 
do GRPCOM, Axeu Beluca. O executivo 
afirma que ações pontuais, como o pro
jeto de reformulação do jornal (impresso 

gar novos assinantes”, afirma Andreia. As
sim como a Gazeta do Povo, o Estado de 
Minas direciona cadernos específicos para 
públicos com faixa etária de sete a 14 anos e 
de 13 a 17 anos. Nesse contexto, o caderno 
Ragga Drops, voltado ao público juvenil, é 
um projeto colaborativo, “web to print”, no 
qual os leitores funcionam como repórte
res e geram o conteúdo.

Cresce o volume de 
encalhe, diz Aner 

A Associação Nacional de Editores 
de Revistas (Aner) divulgou, na semana 
passada, que em 2010 houve um 
crescimento substancial no volume 
de circulação e também de encalhe 
das publicações. Paralelamente 
ao crescimento da circulação das 
editoras afiliadas à entidade pelo 
quarto ano seguido — o total atingiu 
262 milhões de exemplares vendidos, 
número superior aos 249 milhões do 
ano anterior —, 247 das 289 editoras 
pesquisadas registraram encalhe 
acima da média geral, que foi de 
63% em 2010. Segundo a entidade, 
33 editoras apresentaram encalhe 
inferior a 60%, enquanto mais de cem 
ultrapassaram o índice de 80%. Ainda 
segundo o boletim, os números que 
mais surpreendem dizem respeito aos 
lançamentos e, dentre estes, os mais 
preocupantes são os títulos com mais 
de 80% de encalhe.
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