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Hotéis e mercado

A segmentação
da publicidade
online chega
à TV?

cerca de 180% apenas nos últimos 10 anos. Por outro lado,
a oferta de hospedagem da cidade se estagnou perto de pífios 18 mil quartos, no mesmo período. Seria então de surque há em comum entre a falta de carpreender qualquer economista se os preços não reagissem
ne nos supermercados brasileiros na
da maneira que reagiram.
década de 80, a escassez de papel hiEssa desestabilização do mercado foi causada por ningiênico na Venezuela de Maduro e os
guém menos do que o próprio governo. De um lado, as tavalores impressionantes das diárias de
xas de juros estratosféricas dos títulos públicos da última
hotéis no Rio e São Paulo? Resposta: O
década desencorajavam investimentos com retornos de
profundo desconhecimento dos goverlongo prazo, como tradicionalmente são os hotéis.
nos socialistas sobre o funcionamento
De outro, no nível municipal, uma lei desastrada do
das economias e de seus sistemas produtivos.
prefeito Cesar Maia proibiu completamente os condo-hoPor trás dos anúncios
téis, obrigando o setor
recentemente reiterahoteleiro a competir por
dos, pelo Ministério do
terrenos com o aquecido
Turismo sobre a iniciatisetor imobiliário.
va do governo de conEm 2011 e 2012 , com
Cabe ao governo Dilma olhar para
trolar os preços dos hotaxas de juros mais sentéis brasileiros, há indísatas e medidas intelinossos vizinhos e aprender que o
cios preocupantes de cogentes de incentivo da
mo o governo aprendeu
prefeitura do Rio, alguns
remédio para as distorções de
muito pouco com as linovos hotéis vinham senções do Brasil da Era Sardo
paulatinamente
mercado, geralmente, está no próprio
ney ou da Venezuela
anunciados.
Chavista.
Mas as mencionadas
mercado. O governo precisa ser
Aqui, como lá, o Estadeclarações de controle
do tenta impor a soludo governo federal já diparceiro e promotor
ção a um problema dos
minuíram o ímpeto do
qual ele mesmo é o prinsetor, causando desânicipal causador. E o tiro
mo e insegurança aos
está saindo pela culatra.
empreendedores. Sem
É preciso entender as
segurança, não há invesrazões por trás destas tarifas impressionantes. Como semtimento. E sem novos hotéis, as diárias subirão ainda mais
pre, tudo resume-se ao velho problema de oferta e deman– de forma diametralmente oposta ao que o governo diz
da. Para ilustrar, peguemos o exemplo simbólico do Rio de
querer.
Janeiro, que nos últimos anos vem recebendo o nada resCabe ao governo Dilma olhar para nossos vizinhos e
peitável título de metrópole com as noites de hotéis mais
aprender que o remédio para as distorções de mercado,
caras do mundo.
geralmente, está no próprio mercado.
Como indicador de demanda, é bastante confiável utiliO governo precisa ser parceiro e promotor. Se optar pezarmos os dados oficiais da Infraero, retratando que o molo caminho da intervenção, vai faltar quarto de hotel e pavimento de passageiros nos aeroportos do Rio aumentou
pel higiênico no Brasil.
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Anunciantes devem investir este ano impressionantes US$ 196,5 bilhões em publicidade televisiva, de
acordo com os cálculos da firma de pesquisas Magna
Global. A cifra é enorme porque, a despeito das novas
formas de entretenimento que nasceram nos últimos
anos, os seres humanos continuam fanáticos por esse
veículo de massas surgido em meados século 20.
No entanto, apesar de tanto dinheiro envolvido,
anunciar em TV ainda é como atirar no escuro: é impossível saber ao certo quem são os telespectadores
que estão assistindo aos seus anúncios, diferentemente do que ocorre com o marketing digital e sua abundância de métricas.
É essa precariedade analítica que uma start-up do
Vale do Silício diz ser capaz de solucionar, abrindo com
isso um novo horizonte para a publicidade offline.
Durante a megafeira tecnológica IFA, que aconteceu este mês em Berlim, a sul-coreana LG anunciou
que começará a vender este ano TVs inteligentes capazes de monitorar em tempo real os programas (tanto
aqueles ao vivo quanto os gravados) assistidos pelos
telespectadores, a partir daí, extrair automaticamente
informações sobre o conteúdo. Isso graças ao software
da empresa californiana Cognitive Networks.
Segundo apurou a
agência de notícias
Bloomberg, a Samsung
e a Sony também planejam introduzir proOlhando para o
gramas de reconhecimento de conteúdo em
horizonte
suas Smart TVs.
O software da Grafascinante que a
cenote, que pertence
à Sony, já consegue
segmentação da
identificar filmes,
programas e comerinternet
ciais assistidos mesmo em ser viços de
proporcionou ao
streaming ou Blu-ray.
Veja como essa tecmarketing,
nologia pode ser importante para anundevemos estar
ciantes. Vamos supor
que a empresa em
de olho nos
questão é uma rede de
fast food.
desdobramentos
Por meio da análise
dos dados, ela pode
da tecnologia
comprar espaço publicitário para exibir
anúncios apenas a telespectadores habituais (aqueles que tenham assistido aos últimos cinco episódios, por
exemplo) de um reality show sobre culinária de rua;
se quiser refinar ainda mais, a rede de fast food pode
exigir que os anúncios sejam mostrados apenas àqueles telespectadores que moram perto de uma de suas
lojas (isso, é claro, por meio dos dados de GPS e localização Wi-Fi dos televisores).
Os anúncios também não precisam ser os mesmos
para todos os telespectadores, podendo ter diversas
versões que contemplem as peculiaridades de cada
micro-grupo, sempre de acordo com os dados.
A tecnologia também é interessante para as emissoras de TV, que poderiam cobrar até 25% a mais por esse espaço direcionado, calcula a Ooyala, empresa especializada em análise de dados de vídeo.
Porém, como tudo o que diz respeito a informações
dos usuários, a privacidade pode ser posta em risco
por tal tecnologia, e os telespectadores estarão a par
disso. Portanto, as empresas envolvidas terão que ter
postura extremamente transparente quanto a quais
dados serão coletados e como eles serão usados.
A Cognitive Networks contou à Bloomberg que os
donos dos televisores terão o direito de aderir ou não
ao seu sistema — o que deve reduzir a abrangência
da tecnologia.
Como a companhia estima que sejam necessários
pelo menos 10 milhões de usuários para formar uma
base minimamente interessante para os anunciantes,
a empresa precisará investir em um trabalho árduo de
convencimento do público, provavelmente focando
nas possibilidades de interatividade com a programação que o software permitirá.
Não sabemos se essa nova plataforma irá vingar de
verdade. Mas, olhando para o horizonte fascinante
que a segmentação da internet proporcionou ao marketing, devemos estar de olho nos desdobramentos
da tecnologia.
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PROFESSOR UNIVERSITÁRIO,CONSULTOR E DIRIGENTE
DO SITE CONSULTORIA EM TURISMO

ut

fim, é preciso chegar de manhã na
empresa e decidir mudar. Agora,
mudar realmente, inclusive implantando processos de auditoria
No próximo dia 27 de setembro,
de qualidade. Aprender que felicise celebra, mais uma vez ,o “dia mundade não é apenas medida no Butão
dial do Turismo”, criado pela Organimas em cada um de nós, que prezação Mundial do Turismo. É sempre
tende sobreviver numa sociedade,
um momento bom de questionar as
cheia de escândalos, desmandos,
políticas publicas e privadas, para o
falta de respeito, de ingratidão e de
desenvolvimento do turismo susfavores especiais.
tentável .Aos poucos, as empresas
No ano em que se fesvão esquecendo que deteja, a preser vação e a
vem agregar ao seu dia a
importância da água, vadia, algumas medidas
mos melhorar nossas repara melhorar a qualilações com a natureza:
dade de vida do planeta.
Educar as pessoas também é uma
ficando menos tempo no
Infelizmente, poucos
banho, controlando togestores de turismo posatividade de um agente de
dos os equipamentos que
suem visão arrojada de
usam água em nossas redesenvolvimento instidesenvolvimento turístico. Rever os
sidências e escritórios,
tucional e do papel da
protegendo a água em
responsabilidade social,
modelos organizacionais, incentivando
nosso entorno e fazendo
no Brasil. Vivem modedela um aliado em nosso
los jurássicos com cara participação de todos os membros da
política de gestão operatões de visita de presicional.
dente de empresas de 3
equipe, com horários para alimentação
Por outro lado, sempessoa .
pre levar em consideraParticipam dos mese prática de atividade física
ção a mobilidade das
mos eventos, com o
pessoas, que não aguenmesmo material ultratam mais engarrafamenpassado e fazem os mestos, transporte público
mos pleitos. Temos que
de baixa qualidade e
dar uma sacudida no mercado de tucomportamentos voltados para o
pseudo escolas e novidades de saúrismo, com ações pontuais rápidas
respeito.
de, que não ajudam em nada, a poque permitam sua sobrevivência,
Educar as pessoas também é uma
pulação mais sofrida.
em áreas sobretudo como o agenciaatividade de um agente de desenvolProfissional de turismo, de vermento e o transporte.
vimento turístico. Rever os modelos
dade, não cuida do seu umbigo, não
Pequenas ações podem ser tomaorganizacionais, incentivando a parhomenageia os poderosos por pendas rapidamente, se cada agente tuticipação de todos os membros da
sar em benefícios pessoais mas luta
rístico tiver em sua mesa uma cópia
equipe, com horários para alimentapor um mundo melhor e sobretudo
do Código de Ética Mundial do Tução e prática de atividade física.
com ações básicas de sustentabilirismo e fazer dele uma bíblia de reO estresse causado é muito grandade.
conhecimento do desenvolvimento
de por desconhecimento de formas
Peço apenas que reflitamos em
de nossa atividade.
modernas de gerenciamento. Enconjunto...

BAYARD DO COUTTO BOITEUX

A

Podemos enumerar algumas políticas rápidas que podem minimizar
os estragos diários que são causados: utilização de papel reciclado
nas empresas, inclusive em seus cartões de visita e material promocional, economia diária de luz nos escritórios, implementação de informações para passageiros de programas de preservação da limpeza e da
proteção dos atrativos locais, com

clu

O Dia Mundial do Turismo
e a sustentabilidade

Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 26 set. 2013, Primeiro Caderno, p. A15.

RIO DE JANEIRO
www.jornaldocommercio.com.br E-mail: jornaldocommercio@jcom.com.br

Rua do Livramento, 189 - CEP 20.221-194 - Rio de Janeiro - RJ
Telefone geral: (21) 2223-8500
jornaldocommercio@jcom.com.br

SÃO PAULO

BRASÍLIA

MINAS GERAIS

Avenida Moema, 170 - 120 andar - Conjs 122 e 123 SCN – Qd.01 - Bloco"F"- Ed. America Office Tower - Sala
Planalto Paulista - São Paulo - SP - CEP 04077-020
711 - Asa Norte - Brasília/DF- (61) 3037-1280 / 1282
(11)5051-5115 jornaldocommercio.sp@jcom.com.br
CEP: 70711-905 - opec.rp@gmail.com

Rua Tenente Brito Melo, 1223 Cj 604
Barro Preto - Belo Horizonte
Tel: (31)3048-2310 - CEP 30180-070

REDAÇÃO EDITORA-EXECUTIVA - JÔ GALAZI: jgalazi@jcom.com.br/reportagem@jcom.com.br EDITORES-JORGE CHAVES: jchaves@jcom.com.br - PEDRO ARGEMIRO: pargemiro@jcom.com.br - LUÍS EDMUNDO ARAÚJO: laraujo@jcom.com.br - VINICIUS PALERMO: vpalermo@jcom.com.br VINICIUS MEDEIROS: vmarinho@jcom.com.br - KATIA LUANE: kluane@jcom.com.br- MARTHA IMENES: mimenes@jcom.com.br - RICARDO GOMES: rgomes@jcom.com.br - SERVIÇOS NOTICIOSOS Agências Estado, Brasil, Bloomberg e Reuters
DEPARTA MENTO COMERCIAL
RIO publicidade@jcom.com.br (21)2223-8590

ADMI N ISTR AÇÃO

Diretor Comercial

Gerente Comercial

JAIRO PARAGUASSÚ jparaguassu@jcom.com.br

ELVIRA ALVANÉ ealvane@jcom.com.br

SÃO PAULO
MINAS GERAIS
BRASÍLIA
Gerente Comercial
MÍDIA BRASIL COMUNICAÇÃO LTDA.
RP Assessoria e Consultoria Empresarial
WALDEMAR GOCKOS FILHO
Rua Tenente Brito Melo, 1223/604 - Barro Preto
SCN – Qd.01 - Bloco"F"- Ed. America Office
wfilho@jcom.com.br
Belo Horizonte -MG - CEP: 30180-070 Tower - Sala 711 - Asa Norte - Brasília/DF (11) 5051-5115
comercial@midiabrasilcomunicacao.com.br (31) 3048 -2310 CEP: 70711-905 - opec.rp@gmail.com
(61) 3037-1280/1282

D.A PRESS MULTIMÍDIA

Diretor Administrativo e Financeiro
NELSON GIMENEZ CORRÊA gimenez@jcom.com.br
Departamento de Cobrança
(21) 2223-8516
2223-8509
Fax. 2223-8599
cobranca@jcom.com.br

Circulação
2223-8570
2223-8545
circulacao@jcom.com.br

Departamento de Compras
compras@jcom.com.br
(21) 2223-8500,
ramal 9582

ATENDIMENTO
PARA VENDA
E PESQUISA DE IMAGENS

Endereço: SIG Quadra 2, nº 340, bloco I,
Cobertura – 70610-901 - Brasília – DF, de
segunda a sexta, das 13 às 17h E-mail, fax ou
telefone: (61) 3214.1575/1582 | 3214.1583
dapress@diariosassociados.com.br, de
segunda a sexta, das 13 às 21h / sábados e
feriados, das 12 às 18h

