
ro vespertino concebido especificamen-
te para tablet" destaca. 

Agora, adianta o diretor da Infoglobo, o 
site de O Globo recebe mais de 15 milhões 
de visitantes únicos mensais. "E, no site 
do Extra, que tem uma pegada de inter-
net muito forte, há mais de 18 milhões de 
visitantes únicos mensais" complementa. 

Crescimento acima 
Na rota do leitor 

Relativamente ao mesmo período de 
2011, no primeiro semestre deste ano, a 
circulação conjunta dos jornais da Info-
globo cresceu 1,1%. Em julho último, in-
formam os dados do IVC, os jornais des-
se grupo possuem as seguintes circula-
ções: 263 mil em O Globo; 234 mil no Ex-
tra; 93 mil no Expresso (média dos sete 
dias da semana). 

Segundo Moraes, estudo realizado a 
partir das informações do Marplan mostra 
que esses três títulos atingem, conjunta-
mente, perto de cinco milhões de leitores, 
de todas as classes sociais. "Isso mostra 
estarmos preparados para atender mui-
to bem a grandes anunciantes nacionais 
interessados em falar com a população 
do Rio" argumenta. 

Atualmente, relata Moraes, os investi-
mentos da Infoglobo visam a"preservar o 
presente e olhar para o futuro" Ou seja, 
consideram o jornal tanto no tradicional 
formato impresso quanto na necessidade 
de crescente integração com as mídias di-
gitais. Na vertente papel, especificamente, 
houve, em junho passado, o lançamen-
to de novo projeto gráfico para O Globo, 
desenvolvido pelo renomado escritório 
de design Cases i Associats; simultanea-
mente, esse título passou a ser full color. 

Juntamente com esse novo projeto grá-
fico — que abrangeu da capa aos suple-
mentos, e chegou até aos logotipos —, 
O Globo passou a trazer encartada, às 
terças-feiras, a revista O Globo Amanhã: 
nascida da fusão dos suplementos Pla-
neta Terra e Razão Social, que foca os te-
mas da sustentabilidade, a economia ver-
de e as ações de responsabilidade social 
de empresas. 

E a editora O Dia, desde o ano passa-
do instalada na nova sede do grupo Ejesa, 
em maio passado lançou no Meia Hora 
o caderno dominical Comunidades. Para 
divulgá-lo, desenvolveu ações tipo com-
pre e ganhe e juntou-ganhou, e em loca-
lidades habitadas por consumidores de 
menor renda — prioritários para essa pu-
blicação—, trabalhou também ações im-
plementadas por promotores ali residen-
tes. No Complexo da Maré, na Rocinha e 
no Complexo do Alemão, criou um con-
curso cultural que premiou as melhores 
fotos de autoria dos próprios moradores. 

Promoções desse gênero, destaca Spi-
na, ajudam a impulsionar as vendas avul-
sas, fundamentais aos títulos da editora. 
No Meia Hora, ele relata, há sempre pro-
moções do tipo juntou-trocou, nas quais 
o leitor coleciona selos publicados diaria-
mente, e podem trocá-los por utensílios 
como jarra de água, jogos de talheres, por-
ta-condimento e kit-churrasco. Há, ainda, 
ações do tipo compre e ganhe, cujos brin-
des podem ser, por exemplo, CDs da FM 
O Dia, ou miniaturas de carrinhos. "Du-
rante as promoções em bancas as ven-
das do Meia Hora nas comunidades on-
de ocorriam as ações aumentaram entre 
200% e 300%" cita Spina. 

E o Jornal do Commercio planeja, 
adianta Dinepi, em um prazo de apro-

da média nacional 
Empresas do setor ampliam circulação e faturamento 

No mercado nacional, os jornais regis-
traram crescimento de de 4,2% no fa-

turamento publicitário no primeiro se-
mestre deste ano, em relação ao mes-
mo período do ano passado, de acordo 
com dados do Projeto Inter-Meios, de 
Meio&Mensagem. No Rio de Janeiro, uma 
combinação entre a aquecida atividade 
econômica local e ações desenvolvidas 
pelos títulos — como projetos especiais 
e integração cross media —, pode ajudar 
o meio a obter, no decorrer de 2012, ex-
pansão superior a esse índice. 

A tendência está ocorrendo na Inflo-
globo, cujo faturamento publicitário es-
te ano deve crescer próximo de 7% em 
relação ao ano passado, prevê o diretor-
-geral Marcello Moraes. Aumentam atu-
almente, ele relata, os investimentos de 
quase todos os segmentos anunciantes 
relevantes para o meio — varejo, merca-
do imobiliário, setor financeiro e veícu-
los, entre outros. 

E vem fazendo "muita diferença" aos 
negócios publicitários da Infoglobo, par-
ticulariza Moraes, a conquista de novos 
grandes anunciantes, cuja presença nes-
se meio é viabilizada principalmente por 
meio de projetos especiais. Casos, por 
exemplo, da última edição do projeto Rio 
Gastronomia — patrocinada pelas marcas 
Bohemia, Sebrae e Sedex —, e da recente 
cobertura do evento Rio+20, apoiada por 
marcas raramente presentes nos títulos 
do grupo: Klabin, Siemens, Braskem. "E 
nosso projeto de Olimpíadas teve o pa-
trocínio de marcas nacionais —Brades-
co, Pão de Açúcar, Claro, Embratel" des-
taca o diretor da Infoglobo, cujo portfo-
lio de jornais é composto por O Globo, 
Extra e Expresso. 

O grupo Ejesa, além de desenvolver 
projetos especiais, criou em 2011 a dire-
toria de conferências. Para os jornais da 
Editora O Dia — unidade desse grupo 
responsável por O Dia, Meia Hora e Mar-
ca Brasil —, a partir de 2011 até este ano, 
esta diretoria organizou quatro seminá-
rios: Qualificar e Competir: Petróleo & 
Gás Natural; Saúde & Desenvolvimento; 
II Balanço da Indústria Naval e Off-shore 
e Atletas de Alta Competição. Todos pro-
movidos por O Dia (o último teve também 
a participação do Marca Brasil, título es-
portivo dessa editora responsável ainda 
pelo popular Meia Hora). 

Na opinião de Nicolino Spina, presi-
dente da Editora O Dia, no atual momento 
da economia brasileira, seminários cons-
tituem excelente nicho: "E ele será cada 
vez mais explorado pelos jornais da Ejesa" 

Digital 
No Jornal do Commercio, declara o 

presidente Maurício Dinepi, a comer-
cialização de espaços publicitários vem 
mantendo-se, nos vários segmentos anun-
ciantes, relativamente estável no decorrer 
deste ano (comparativamente a 2011). E 
a receita gerada pela vertente digital do 
jornal, especifica Dinepi, no caso espe-
cífico do Jornal do Commercio é ainda 
"irrelevante" 

Mas Nicolino Spina afirma "acreditar 
muito" na expansão dos anúncios digitais 
(e nos projetos cross media de maneira 
geral). Ele lembra que a Editora O Dia ho-
je comercializa, os espaços digitais mais 
tradicionais e os projetos digitais custo-
mizados — com produção de hotsites e 
aplicativos —, e oferece interação com o 
próprio conteúdo nas mais diversas pla-

taformas online. 
O Dia Online, conta Spina, recebe men-

salmente quatro milhões de usuários úni-
cos. Este ano, na versão digital, O Dia pas-
sou a disponibilizar a coluna Mercado de 
Trabalho, dedicada a informações e novi-
dades sobre os temas: empreendedoris-
mo, capacitação, qualificação profissio-
nal, tendências e oportunidades no mer-
cado de trabalho; a Firjan (Federação das 
Indústrias do Estado do Rio de Janeiro), 
patrocina esse espaço. 

Em 2011, nessa vertente digital já ha-
via sido lançado o canal O Dia 24 Horas, 
implementado para permitir jornalismo 
interativo e participação do público na 
geração de conteúdopor meio do Twit-
ter. "A internet — e os sites de nossas pu-
blicações — constitui importantes meios 
de divulgação, conhecimento e contato 
com nosso público leitor do papel" as-
segura Spina 

O Meia Hora, relata o presidente da 
Editora O Dia, é forte nas redes sociais: 
com mais de 41 mil fãs no Facebook; e 
39 mil seguidores no Twitter. "E suas ca-
pas têm bastante repercussão nas redes, 
principalmente entre os jovens de classes 
A/B, que, na origem, não integram o pú-
blico-alvo do produto impresso" ressalta. 

Por enquanto, porém, na Infoglobo o 
papel é canal ainda amplamente majo-
ritário no processo de obtenção de re-
ceitas publicitárias: gera mais de 90% do 
total, revela Moraes. Mas o diretor da In-
foglobo acredita no crescimento da rele-
vância dos meios digitais (que, ao menos 
por um bom tempo, ele crê, conviverão 
com o papel). "E temos investido nos ca-
nais digitais: por exemplo, lançando, no 
início deste ano o Globo A Mais, pionei-

Palomares, do Lance: supermercados e concess ionárias de veículos estão entre os setores que vêm ampl iando verbas no mercado anunciante 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



Ejesa, que publica O Dia e outros títulos, aposta na realização de eventos no Rio de Janeiro Spina: expansão dos anúncios digitais 

ximadamente 12 meses, mudar-se pa-
ra uma nova sede, na qual irão alojar-se 
as rádios Tupi e Nativa (assim como es-
se título, componentes do Grupo Diários 
Associados no Rio). "O parque gráfico do 
jornal será então modernizado, com aqui-
sição de novas rotativas e outros equipa-
mentos de última geração" realça. 

Em 2013, conta Dinepi, a prioridade 
serão os investimentos na construção da 
nova sede, na modernização do parque 
gráfico e na aquisição de sistemas de tec-
nologia da informação. "Instalados na 
nova sede, e com aumento de nossa ca-
pacidade de produção, estaremos aptos 
a buscar outras opções e assim chegar-
mos, em 2017, aos 190 anos, de circula-
ção ininterrupta registrando a historia do 
País" destaca Dinepi. 

Nascido há 15 anos no Rio de Janei-
ro, o grupo Lance! hoje disponibiliza 
edições específicas do diário de mes-
mo nome não apenas ao mercado lo-
cal, mas também a Belo Horizonte e a 
São Paulo (essa última, distribuída no 
Paraná). Com o portal Lancenet, tem 
presença muito ativa na web, e tam-
bém coloca o conteúdo à disposição 
via aplicativos. 

Relativamente a 2011, este ano a re-
ceita pode crescer 22%, projeta Afonso 
Palomares, diretor de negócios do Gru-
po Lance. Mas no Rio, especificamente, 
esse índice deve ser ainda maior, atin-
gindo perto de 30%. Por que uma ex-
pansão mais acentuada no mercado de 
origem do grupo? "Por uma conjunção 
de fatores: entre eles, a aproximação 

dos grandes eventos esportivos, e um 
ambiente agora mais favorável à con-
solidação de negócios no Rio" respon-
de Palomares. 

Além disso, ele acrescenta, muitos 
clientes com expressão nacional — ca-
so da Brahma, e de empresas de tele-
fonia —, no momento incrementam 
ações dirigidas para esse mercado. "E 
atualmente é difícil surgir um projeto 
de uma grande marca que não consi-
dere também o Rio" observa o diretor 
de negócios do grupo Lance. 

O próprio mercado local do Rio, com-
plementa Palomares, está se mostrando 
bastante ativo, e amplia os investimen-
tos publicitários provenientes de seg-
mentos de supermercados e das con-
cessionárias de veículos. "Também na 

Moraes: novos anunciantes na Infoglobo 

web temos anunciantes locais, de seg-
mentos como ensino superior e vare-
jo" detalha Palomares. 

O Rio, ele especifica, gera neste perí-
odo o total de 30% dos acessos ao por-
tal Lancenet. E o grupo Lance conti-
nuamente investe em promoções es-
pecíficas para esse mercado, ou que 
lá têm início, e depois prosseguem em 
São Paulo. 

Esse mercado, diz Palomares, repre-
senta aproximadamente 30% dos negó-
cios do grupo, no qual circulam 48 mil 
dos cem mil exemplares diários do jor-
nal Lance. "E estamos com um projeto 
— chamado Novo Maraca—, que exibe 
ao vivo em nosso portal as reformas do 
estádio do Maracanã, e é patrocinado 
pelo governo do Estado", conta. 
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Text Box
Anúncio

Text Box
Fonte: Meio & Mensagem Especial: Rio de Janeiro, São Paulo, p. 34-35, 8 out. 2012.




