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Mídia Além de incluir edição impressa e acesso a meios digitais, novos pacotes oferecem clube de privilégios

‘O Globo’ adota modelo multiplataforma
Renata Batista
Do Rio

Sob o conceito “Mais do que
uma assinatura, um novo mode-
lo de relacionamento com você”,
o jornal “O Globo” lançou no
fim de semana sua nova estraté-
gia de negócios, que contempla
pacotes de assinatura multipla-
taforma e um programa de be-
nefícios — o Sou + Rio — por
pontos, nos moldes das compa-
nhias aéreas. Para o diretor-geral
da empresa, Marcello Moraes,
trata-se de uma aposta no au-
mento da interação com o leitor.
“O objetivo é estar presente no
dia a dia do leitor 24 horas e não
apenas no começo da manhã,

como ocorre com o produto im-
p r e s s o”, disse Moraes.

Nos novos pacotes, o leitor terá
acesso a todo o conteúdo de “O
G l o b o”, que inclui jornal diário, si-
te, acesso ao acervo digitalizado
desde 1925, o vespertino para ta-
blet “Globo a Mais” e e-books, co-
mo o recente título sobre o estádio
do Maracanã. O Sou + Rio substitui
o Clube do Assinante, que funcio-
nava como um clube de desconto,
e, agora, terá o perfil de um clube
de privilégios. O cliente ganha
pontos ao acessar conteúdos, co-
mentar reportagens, enviar infor-
mações, fotos etc. Os pontos pode-
rão ser trocados por entradas de ci-
nemas e teatros, lugares privilegia-
dos em espetáculos e produtos.

“Observamos o uso dos dispo-
sitivos, o comportamento do
consumidor e os modelos de ne-
gócios adotados no mundo. Con-
cluímos que apenas o ‘pay wall’
não era suficiente e que precisá-
vamos ofertar mais do que isso
ao assinante”, afirma Moraes.
“Pay wall” é o modelo pelo qual o
leitor paga para acessar o con-
teúdo depois de ultrapassar um
determinado volume de reporta-
gens ou número de cliques no si-
te. “No nosso modelo, quanto
mais interação, mais pontos”,
disse o executivo.

Na prática, o jornal está am-
pliando o relacionamento com os
assinantes digitais — que não ti-
nham acesso ao antigo Clube do

Assinante — e incentivando a utili-
zação de novas plataformas e pro-
dutos pelos assinantes do jornal
impresso. A migração dos dois
grupos, que somam cerca de 240
mil assinantes, para o novo mode-
lo é automática, mas as pesquisas
feitas pelo jornal indicam poten-
cial para ampliar a base de assina-
turas com o novo modelo, man-
tendo o foco nas classes A e B.

Para o diretor-geral de “O Glo-
b o”, o jornal impresso ainda existi-
rá por muito tempo. “Como toda a
indústria, não estamos saindo do
impresso para o digital, mas para
um modelo multiplataforma.”

O novo modelo de negócios
incluiu o desenvolvimento de
uma nova plataforma para dis-

positivos móveis. Antes disponí-
vel apenas para iPad, o novo sis-
tema inclui todos os celulares e
tablets com os sistemas opera-
cionais Android, do Google, e
iOS, da Apple. Um sistema foi de-
senvolvido pela Adobe — a com-
panhia americana por trás de
softwares como o Photoshop —
permite a leitura do jornal, inclu-
sive no layout impresso, em qual-
quer um desses dispositivos.

O jornal impresso permanece
como um componente essencial
na transição do modelo de negó-
cio. Cerca de 60% da receita publi-
citária de “O Globo” permanece
concentrada na edição em papel,
uma porcentagem menor que a de
grandes jornais internacionais, co-

mo o “The New York Times”, no
qual essa fatia chega a 90%. “Nosso
desafio é fazer uma transição para
um modelo de negócios sustentá-
vel no futuro”, afirmou Moraes.

O lançamento do novo pacote
conta com uma campanha publi-
citária em TV, com filmes de 30 se-
gundos que foram ao ar ontem,
pela primeira vez, em intervalos
do “Fa n t á s t i c o” e do humorístico
“Sai de Baixo”, da Rede Globo. A
campanha inclui, também, peças
no próprio jornal e nos canais di-
gitais. Em uma segunda etapa,
uma campanha de sustentação
dará maior visibilidade aos pro-
dutos individualmente. A assina-
tura de todo os conteúdo digital
custará R$ 29,90.
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Heróis ajudam Disney a lucrar mais
Re s u l t a d o
Bloomberg, de Los Angeles e
Nova York

A Walt D i s n e y, maior compa-
nhia de entretenimento do mun-
do, apresentou um crescimento
de 12% no lucro líquido em seu
quarto trimestre fiscal. Os par-
ques temáticos e os produtos de
consumo ajudaram a reforçar o
resultado. O lucro líquido foi de
US$ 1,39 bilhão, ou US$ 0,77 por
ação, frente ao ganho de US$ 1,24
bilhão (US$ 0,68) no quarto tri-
mestre do exercício anterior. A re-
ceita cresceu 7,3%, para US$ 11,6
bilhões, no período encerrado
em 28 de setembro.

Os investimentos em novas atra-
ções aumentaram as taxas de ocu-
pação e os gastos dos frequentado-
res dos parques de diversão, per-

mitindo um aumento dos preços
dos ingressos. Os lucros dos par-
ques e resorts cresceram 15% no
trimestre, para US$ 571 milhões,
enquanto a receita aumentou
8,5%. Na unidade de produtos de
consumo, o lucro atingiu US$ 347
milhões, e as vendas subiram 14%.

Filmes populares como
“Av i õ e s ” e “Universidade Mons-
tros” incrementaram as vendas na
área de merchandising e ajuda-
ram o estúdio de cinema da Dis-
ney a suportar as perdas sofridas
com “O Cavaleiro Solitário”, com
Johnny Depp, que foi um fracasso
de bilheteria. O primeiro filme da
franquia “Star Wars” sob o co-
mando da Disney, depois que o
grupo comprou a Lucasfilm, tem
previsão de estrear nos Estados
Unidos em 18 de dezembro de
2015, informou a companhia.

O lucro da divisão de filmes

cresceu de US$ 80 milhões para
US$ 108 milhões, graças às assi-
naturas dos canais de TV, loca-
ções de vídeo e serviços sob de-
manda como o Netflix. A Disney
encontrou o sucesso nas bilhete-
rias com a aquisição dos direitos
sobre as personagens de histó-
rias em quadrinhos da Marvel em
2009, e os está levando para ou-
tras áreas. “Homem de Ferro 3”, é
seu filme de maior sucesso em
2013, e já registrou US$ 1,22 bi-
lhão em bilheterias no mundo.
“Thor: O Mundo das Trevas”, tam-
bém da Marvel, estreou nos Esta-
dos Unidos na sexta-feira.

A Disney disse que vai produ-
zir quatro séries de super-heróis
da Marvel para a televisão, espe-
cialmente para o Netflix. A com-
panhia também vai produzir
mais conteúdo original para
venda a terceiros.

D I V U LG A Ç Ã O

Com os personagens da Marvel, como Thor, em seu segundo filme, a Disney encontrou o sucesso nas bilheterias

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA COPEL SAF130272

Objeto: Execução de serviços de engenharia compreendendo a montagem de 1
(uma) estrutura com a instalação de equipamentos e acessórios, e desmontagem
de 2 (duas) estruturas, de nº 46 e 47 da Linha de Distribuição Apucarana –
Faxinal, de 138 kV., município de Califórnia, com fornecimento de mão-de-obra,
ferramentas, veículos, utensílios de ofício e todos os materiais necessários à
execução dos serviços, conforme memorial descritivo constante nos anexos, sob
regime de empreitada por preço global. Lote Único : Prazo de Vigência : 100
dias. Preço máximo : R$ 162.275,00. Data da sessão pública: 13/12/2013, às
09h00 na Sala de Licitações, no 3º andar, na Divisão Administrativa Norte, situado
à Rua Chile, 10A - Londrina - Pr. Retirada do edital: www.copel.com/licitacoes.
Informações fone: (43) 3293-2158/2048/2148.

COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.

ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
- COMPANHIAABERTA -

CNPJ/MF: 13.017.462/0001-63 - NIRE: 28300000557
FATO RELEVANTE

ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., companhia aberta,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.017.462/0001-63 (“Companhia”), em observância
à Instrução CVM nº 358/02 e alterações posteriores, vem informar aos acionistas e
ao mercado em geral que, em 08 de novembro de 2013, exerceu o direito de resgate
antecipado da totalidade das 42.000 (quarenta e duas mil) debêntures emitidas no
âmbito de sua 1ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da
Espécie Subordinada com Garantia Adicional, em Série Única (“Debêntures”).
O valor pago pela totalidade das Debêntures foi de R$ 100.431.640,51 (cem milhões,
quatrocentos e trinta e ummil, seiscentos e quarenta reais e cinquenta e um centavos),
equivalente ao saldo do valor nominal unitário das Debêntures acrescidos de juros.
Do valor total pago, a importância de R$ 36.094.436,83 (trinta e seis milhões, noventa
e quatro mil, quatrocentos e trinta e seis reais e oitenta e três centavos) refere-se
ao pagamento da primeira amortização programada das Debêntures, enquanto que
a importância de R$ 64.337.203,68 (sessenta e quatro milhões, trezentos e trinta e
sete mil, duzentos e três reais e sessenta e oito centavos) refere-se ao valor pago pelo
resgate antecipado facultativo da totalidade das Debêntures.

Aracaju, 08 de novembro de 2013.
Maurício Perez Botelho

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
Energisa Sergipe - Distribuidora de Energia S.A.

A Eletrobras Eletronorte - Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. comunica a realização do Leilão
de Venda de Energia, através da Plataforma BRIX - Energia e Futuros S.A. A negociação será realizada
no dia 27 de novembro de 2013 às 15h30min e encerrará às 16h30min, ofertando os seguintes
produtos: “Convencional, N, Jan15-Dec17” e “Convencional, N, Jan15-Jun19”. Os interessados terão
até o dia 12 de Novembro de 2013 para confirmar sua participação no evento. Informações sobre o
leilão podem ser obtidas por e-mail: andreia.paola@brix.com.br ou no fone: (11) 5627-7700.

AVISO DE LEILÃO

Representação que gera resultado
Promove o Desenvolvimento Social
Incentiva o espírito cooperativo
Impulsiona a Transformação Nacional

As novas marcas do Sistema
CNC - Sesc - Senac mudaram.
E foram premiadas.

O case “Novas marcas CNC - Sesc - Senac, a sinergia
da transformação” foi o vencedor nacional na categoria
Comunicação de Marca da 39ª edição do Prêmio Aberje.

Presentes em todo o País, CNC - Sesc - Senac compõem
um dos maiores sistemas sociais do mundo. Uma referência
no fortalecimento do comércio de bens, serviços e turismo,
que traz oportunidades e excelência para a capacitação
do trabalhador.

Essa conquista reconhece a parceria das agências Packaging
Brands e Ogilvy e o esforço coletivo das pessoas que fazem
parte do Sistema CNC - Sesc - Senac em inovar na busca de
uma nova identidade para representar a transformação.

Acesse os nossos sites e saiba mais sobre o
nosso posicionamento:

www.cnc.org.br

www.sesc.com.br

www.senac.br

O case “Novas marcas
CNC-Sesc-Senac, a

sinergia da transformação”
foi o vencedor nacional na

categoria Comunicação
de Marca da 39ª edição do

Prêmio Aberje.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 11 nov. 2013, Empresas, p. B13.




