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Burocracia será
tema de série de
7 reportagens
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L A N Ç A M E N T O

Vendas: Incorporação e Construção:

Concretizando sonhos, construindo o futuro.

Tel.: (11) 3892-3040
www.officedesignsantana.com.br

• Mezanino com sala de reunião 
• Tecnologia wi-fi

• Serviços pay-per-use

VISITE DECORADO 
Al. Afonso Schmidt, 119 

Santana

Salas
Comerciais

30 a 240m2

VOCÊ CONECTADO 
AO MELHOR 

DE SANTANA.

Aproveite!
Condições especiais de lançamento. 

Mensais a partir de: 

R$ 800,00*
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LOCAL

Croqui de localização sem escala.

FOTOS DIVULGAÇÃO

A partir desta segunda-feira o si-
te Estadão.com.br apresenta
uma série de reportagens sobre
burocracia que serão publicadas
também no jornal O Estado de
S. Paulo. O trabalho mostra co-
mo esse sistema leva cidadãos e
consumidores a perderem tem-
po, recursos, oportunidade e às
vezes até saúde.

A abordagem será dividida em
seis grandes temas: serviços, he-
rança, saúde, imóveis, empreen-
dedorismo, crédito imobiliário e
fecha com uma análise sobre a
cultura da burocracia no País.

Além de números e opiniões
de especialistas, as reportagens
terão sempre um exemplo em-
blemático da situação vivida por
um cidadão/consumidor. O de-
poimento de correspondentes
estrangeiros do Grupo Estado
sobre a burocracia em outros paí-
ses também permitirá aos leito-
res comparar modelos.

A série terá início amanhã com
o tema Serviços, com foco nas
dificuldades enfrentadas no se-
tor de telecomunicações com
TV a cabo, telefone e internet,
que sempre se destacam nos
principais rankings do País de
queixas dos consumidores.

Campanha do ‘Estadão’
homenageia leitores
Segunda fase começa hoje com novo filme de TV e 90 anúncios,
que mostram a importância da informação com profundidade

A importância da informação
com análise, em qualquer pla-
taforma (jornal, internet ou ta-
blet), marca a segunda fase da
campanha institucional do
‘Estadão’, que começa a ser
veiculada hoje, em TV, rádio,
cinema, revista e jornal.

“Nosso compromisso é fazer a
cada dia, todos os dias, o melhor
jornal que já fizemos na vida”,
diz o texto do comercial de 30
segundos que estreará no inter-
valo do Fantástico, na TV Globo.
Mais uma vez, o slogan da campa-
nha é: “Quer Saber? Estadão”.

A homenagem aos leitores,
presente no filme, também será
transmitida em 90 anúncios im-
pressos que serão veiculados to-
dos os dias, a partir de hoje, nas
páginas do Estado.

A agência WMcCann selecio-
nou pessoas de idades diferen-
tes e de diversas áreas de atua-
ção – profissionais de marke-
ting, artistas, cineastas e advoga-
dos, por exemplo – para mostrar
a variedade de perfis dos leitores
que valorizam a informação bem
pesquisada e escrita. O gerente
de marketing Danilo Sorrino,
por exemplo, diz que ler o Esta-
dão para ele, é hereditário, um
hábito que passado como tradi-
ção na família desde seu avô.

Muitos dos anúncios que se-
rão veiculados nas próximas se-
manas já estão prontos, mas, co-
mo a ideia é mostrar histórias
reais da relação dos leitores com
o jornal, a diretora de marketing
do Grupo Estado, Renata Ucha,
conta que o jornal abriu um con-
curso cultural na internet para
selecionar participantes que con-
tarão suas histórias ao longo dos

próximos três meses (veja o regu-
lamento em: http://www.esta-
dao.com.br/pages/regulamen-
to/). “A ideia é mostrar que o co-
nhecimento torna as pessoas me-
lhores. E ressaltar quem as pes-
soas que escolhem esse caminho
saem na frente”, diz Renata.

A ideia de credibilidade e pro-
fundidade ressaltada pelos anún-
cios fica transparente em pesqui-

sas de marca. O Estado é reco-
nhecido como o veículo de comu-
nicação de maior prestígio do
Brasil. O jornal foi o primeiro co-
locado em 2011 no ranking de veí-
culos mais admirados, elabora-
do pelo Grupo Troiano de Bran-

ding. O Estado liderou a pesqui-
sa pelo terceiro ano consecutivo
e venceu em 8 das 12 edições.

Criação. O publicitário Wa-
shington Olivetto, sócio da
WMcCann, afirma que a campa-

nha foi a chance de a agência se
envolver em um projeto social-
mente importante: promover o
consumo de conteúdos relevan-
tes. “O importante do Estadão é
a geração de informação de boa
qualidade. Se é jornal ou inter-
net, isso pouco importa”, afirma
Olivetto. “E acho que consegui-
mos fazer isso a partir da vida
real, com gente que realmente lê
e assina o Estadão.”

Ele também destaca o ineditis-
mo da criação de uma campanha
“episódica”, em que diferentes
histórias são contadas todos os
dias, por um período relativa-
mente longo. “Acho que lá pelo
30.º anúncio vamos ter gente dis-
putando para aparecer nos anún-
cios”, diz o publicitário. “Eu acre-
dito que é uma forma de as pes-
soas participarem uma mensa-
gem positiva para o jornal e tam-
bém para a comunidade.”

Presença. Qualidade de informação, no papel e no tablet

● Do papel para a internet
Um simples celular com câmera é
o canal direto entre as páginas do
Estado e a internet. Com a tecnolo-
gia BeeTagg, os leitores do jornal
 podem ter acesso a conteúdos
exclusivos e complementares aos
textos, como vídeos, áudios, fotos e
infográficos.

1.Baixe o Multi Leitor de Códigos
no site www.phdmobi.com

2.Com a câmera do celular,
fotografe a imagem abaixo

3.Você será direcionado ao
complemento da reporta-

gem. Os códigos podem ser lidos
pela maioria dos smartphones dis-
poníveis no mercado.
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Text Box
Anúncio

Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 8 abr. 2012, Economia & Negócios, p. B9.




