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Vendas de consoles para games cresceram
53% no ano passado, no Brasil

Rede americana de frozen yogurt abrirá
21 lojas no país este ano com foco no Sul

As vendas de consoles de games no Brasil cresceram 53% em 2011,
segundo pesquisa da GfK Consumer Choices. Foram vendidas
935 mil unidades, ante 642 mil unidades em 2010, de acordo com
o levantamento. Segundo a empresa, o aumento se deve a uma
queda no preço do produto, que leva a um deslocamento do mercado
informal para o formal.

A rede americana de frozen yogurt Tutti Frutti quer dobrar o número
de lojas no país em 2012, com foco no Sul. Segundo a empresa,
que hoje tem 21 unidades, a estratégia surgiu da boa aceitação do
frozen pelos sulinos. Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, recebeu
em 2011 a primeira unidade da rede. A rede está presente em
30 países, entre eles Austrália, Colômbia, Nova Zelândia e México.

Bradesco tira Oi do dial
e faz programa de esporte
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Patrocinador dos Jogos Olímpicos de 2016, banco assume rádio cuja frequência
era usada pela operadora de telefonia. Programação é exclusivamente esportiva
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As frequências 94,1, em São
Paulo e 91,1, no Rio de Janeiro,
que antes eram de propriedade
da Oi FM, extinta no começo
deste ano, serão as utilizadas para transmissão.
A rádio terá na programação
temas relacionados à qualidade
de vida, humor e música, além
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Jorge Nasser

Ele foi “convidado
a se retirar” dos
conselhos da British
Sky,GlaxoSmithKline
e da Sotheby’s
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Diretor de Marketing
do Bradescor

de debates sobre assuntos da
área. "A rádio Bradesco Esportes estará preparada para fazer
a cobertura dos grandes eventos esportivos, como as Olimpíadas e Paralimpíadas, Copa
do Mundo de Futebol, Jogos Panamericanos e muitos outros",
comenta Nasser.
A Oi FM atuava, além de São
Paulo e Rio de Janeiro, em Belo
Horizonte, Recife e Porto Alegre. O Bradesco não informou
se a rádio terá atuação nas demais cidades que antes tinha a
Oi no dial.
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Estamos preparados
para fazer a cobertura
dos grandes
eventos esportivos,
como a Olimpíada,
as Paraolimpíadas
e a Copa de Futebol
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O banco Bradesco será o patrocinador máster da Rádio Bradesco Esportes FM, projeto em parceria com o Grupo Bandeirantes
de Rádio, que depois de alguns
meses de negociações sai do papel. Segundo Jorge Nasser, diretor de Marketing do Bradesco, o
objetivo é divulgar amplamente
todos os esportes, principalmente as modalidades olímpicas.
A instituição é patrocinadora
oficial dos Jogos Olímpicos no
Rio de Janeiro, em 2016 e apoia
também confederações de esportes como remo, vela, basquete, judô e natação.
A previsão, segundo fontes, é
que a rádio, que terá transmissões para Rio e São Paulo, entre
no ar no final de abril estreando
na São Paulo Indy 300 Nestlè,
que também é patrocinada pelo
Grupo Bandeirantes.
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Histórico

Foi em 2005 que a operadora de
telefonia iniciou as atividades
da rádio Oi FM. Mas, no ano
passado, mais precisamente no
dia 31 de dezembro, a Oi FM testou um novo modelo e deixou
de patrocinar a mídia rádio, desfazendo o contrato com o Grupo Bel, que atua no segmento
há mais de 50 anos.
A nova parceria da operadora agora é com a americana
Rdio. Assim, foi criada a Oi
Rdio, por meio de um serviço
de streaming que oferece car-

dápio de 12 milhões de faixas e
permite ao cliente formar grupos de contatos, compartilhar
músicas com amigos e acompanhar o que as pessoas estão ouvindo em outros países.
O Oi Rdio , de acordo com a
própria Oi, faz parte da estratégia da companhia de direcionar
o pilar de música, para armazenamento na "nuvem", mais alinhada com a tendência global.
O conteúdo do serviço de
música digital pode ser acessado em dispositivos móveis e,
em breve, na TV. ■

Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 20 mar. 2012, Primeiro Caderno, p. 34.

Sony triplicará investimentos em mídia
Companhia acredita ter
músculos para brigar com
telefones da Samsung e Apple

A Sony Corp poderá triplicar
seus gastos com propaganda
neste ano em mercados como o
dos Estados Unidos para promover sua linha de smartphones.
A metada companhia é se fortalecer como marca de telefone
celulares, após a a Sony ter encerrado sua parceria que mantinha com a Ericsson.
“Em muitos territórios estratégicos o orçamento deverá ser
duas a três vezes maior do que

em 2011”, disse Steve Walker,
diretor de marketing da Sony
Mobile Communications. Além
dos Estaos Unidos, a companhia deverá fazer investimentos pesados no Reino Unido,
Alemanha, Brasil. Rússia, Índia
e China, disse o executivo.
Fim de parceria

A Sony desembolsou US$ 1,5 bilhão para comprar a participação da fabricante sueca na
Sony Ericsson Mobile Communications. A aquisição foi concluída no mês passado.
A companhia acredita que a

integração do conteúdo de TVs
e de outros produtos da Sony
com os celulares inteligentes
possa ser um negócio rentável à
companhia e que poderá fazer
frente a concorrentes de peso
como o celular Galaxy, da Samsung e o iPhone, da Apple. Também enfrentará o Lumia Windows Phone, da Nokia.
A divisão de telefonia celular
da Sony contratou a McCann
Worldgroup como sua agência
global e a unidade PhD, da Omnicom,será o comprador de mídia online em todo o mundo. O
montante total a ser investido

Os conselheiros independentes
do conglomerado de mídia New
Corp estão dispostos a tirar James Murdoch do conselho, de
acordo com o CtW Investment
Group, um fundo de pensão que
administra mais de US$ 200 bilhões em recursos. Murdoch foi
afastado da presidência da companhia em fevereiro, em meio a
um escândalo de grampos telefônicos feitos pela redação do extinto jornal “News of the
World” para obter informações.
Pesam também contra Murdoch
acusações de propina pagas a
membros do governo britânico.

em publicidade não foi revelado
pela companhia japonesa.
“A estratégia marca a volta
da Sony no mercado de telefones celulares após uma ausência de 10 anos”, disse Steve Walker. “Será um grande impulso
para que possamos conquistar
uma participação importante
no segmento”. Intitulada “Feita
de Imaginação”, a campanha sa
Sony incluirá um comercial de
60 segundos dirigido pelo cineasta Wes Anderson. Também
contará com mídia impresa, digital e propaganda em ponto de
venda. ■ Bloomberg

Na última sexta-feira, a Sotheby’s informou que Murdoch deixaria o conselho da casa de leilões a pedido da própria empresa. Foi a terceira posição de destaque que o filho de Rupert Murdoch, dono da News Corp, teve
de abrir mão nos últimos dois
meses. Ele teve que deixar a presidência do conselho da News International, subsidiária da News
Corp. e também de uma cadeira
no board da GlaxoSmithKline.
Há ainda muita pressão para que
ele abra mão de participar do
conselho da British Sky Broadcasting Group. A News Corp tem
39% das ações da emissora.
Em assembleia realizada em
outubro, acionistas da News
Corp votaram contra a gestão de
Rupert Murdoch e de sua família à frente da News Corp e pediram adoção de práticas de governança corporativa. Mais de 35%
dos acionistas votaram contra a
reeleição de James Murdoch ao
conselho de administração. Seu
mandato termina esse ano. “Os
conselhos da News Corp e da
British Sky Broadcasting Group
ainda não responderam a nossos questionamentos sobre a falta de credibilidade que James
Murdoch confere às companhias”, afirmou o analista sênior Michael Pryce-Jones, da
CtW. ■ Bloomberg

