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‘O Estado de S. Paulo’ ficou,
pelo quinto ano consecutivo,
em primeiro lugar no ranking
dos jornais mais admirados
do País, elaborado pelo Gru-
po Troiano de Branding e pu-
blicado ontem na revista
‘Meio & Mensagem’. A pon-
tuação do jornal no Índice de
Prestígio da Marca (IPM) foi
de 68,3. Esta é a 11.ª vez que o
‘Estado’ assume a liderança
da categoria jornal, desde
2000, quando a pesquisa co-
meçou a ser publicada.

O ranking foi elaborado com
base na opinião de 888 profissio-
nais do mercado publicitário.
Eles avaliaram os veículos, por
meio de um questionário onli-
ne, de acordo com seis atribu-
tos: conteúdo editorial ou de
programação, credibilidade,
atendimento comercial, eficá-
cia, inovação e ética. O Estado
ficou à frente de Folha de S. Pau-
lo (63,5), Valor Econômico (57,3)
e O Globo (47,2).

Jaime Troiano, presidente do
Grupo Troiano de Branding, ex-
plica que o estudo avalia o nível
de reputação que as marcas
têm. Para ele, o fato de o Estado
e outros nomes como Veja e Glo-
bo permanecerem em primeiro
lugar em suas categorias é con-
sequência de anos de constru-
ção de marca. “Não é algo que se
constrói em dois anos, e sim ao

longo de muitos anos. No caso
do Estadão, são mais de cem.”

O publicitário Washington
Olivetto, da WMcCann, atribui
o resultado ao trabalho do jor-
nal. “Gostaria muito de poder
dizer que o Estadão foi aponta-
do como veículo mais admira-
do do meio jornal graças à últi-
ma campanha publicitária cria-
da pela WMcCann”, brincou.
“Mas devo reconhecer que essa
distinção, na realidade, é resul-
tado do trabalho editorial feito
pelo jornal há 138 anos.”

As duas rádios do Grupo Esta-
do também apareceram entre
os veículos mais admirados. A
Eldorado FM ficou em sétimo
lugar entre as emissoras de rá-
dio, com 33,8 de IPM, seguida
pela Rádio Estadão, em oitavo,
com 33,1 (veja ao lado quadro com
os líderes das categorias).

Solidez e investimentos. A di-
vulgação do índice de prestígio
pelo Meio & Mensagem se deu na
manhã de ontem e coincidiu
com a participação do diretor
presidente do Grupo Estado,
Francisco Mesquita Neto, em
evento empresarial em São Pau-
lo sobre as perspectivas para os
próximos 10 anos. Mesquita Ne-
to destacou a transformação do
setor de mídia no mundo todo e
ressaltou que a empresa “vê cla-
ras oportunidades”.

“Reunimos mais de 7 milhões
de visitantes únicos na internet
em torno de puro jornalismo,
sem conteúdos apelativos ape-
nas para turbinar audiência. Te-

mos lançado novidades nos ta-
blets e nos smartphones; sites e
projetos em torno de comunida-
des, como Jornal do Carro, Pala-
dar e PME; e o pioneiro Broad-
cast, líder de mercado frente a
concorrentes globais, gerou
neste ano seu primeiro filhote,
o Broadcast Político”, afirmou.

O diretor-presidente lem-
brou os R$ 75 milhões investi-
dos em tecnologia nos últimos
três anos e anunciou que em
2014 serão investidos R$ 25 mi-
lhões para que a empresa conti-

nue “no estado da arte”. “Nosso
endividamento líquido está pró-
ximo de zero, o que nos dá essa
capacidade de continuar inves-
tindo com foco no longo prazo.”

Mesquita Neto ressaltou a di-
versificação de receitas que o
Grupo Estado tem realizado, re-
duzindo sua dependência da pu-
blicidade, mas disse que isso
não significa deixar de priorizar
o segmento. “Existem merca-
dos de leitores e de anunciantes
muito relevantes e estamos in-
vestindo para permanentemen-

te atendê-los”, citando como
“apenas alguns bons exemplos”
os mercados imobiliário, finan-
ceiro, o agronegócio e os peque-
nos e médios empresários.

O evento que debateu o cená-
rio para o futuro do País foi pro-
movido pela Corpora, agência
de reputação corporativa, com
apoio do Estado, e teve a partici-
pação do ministro da Fazenda,
Guido Mantega (leia reportagem
na pág. B5).

Ao finalizar seu discurso na
abertura do painel o diretor pre-
sidente do Grupo Estado refor-
çou seu otimismo em relação
ao futuro: “Investir em gente
qualificada, tecnologia e boa
gestão de marcas, com jornalis-
mo de qualidade e coerência edi-
torial, é a base da nossa credibili-
dade. Assim seremos sempre
demandados por quem quer es-
tar bem informado, em todos
os meios de distribuição.”

Tecnologia

Ligia Aguilhar

J eff Bezos, fundador e
presidente executivo da
Amazon, surpreendeu o

mundo ao revelar no domin-
go que a empresa está testan-
do um sistema de entrega de
pedidos usando drones –

aviões ou helicópteros que
voam sem piloto e são controla-
dos à distância. O anúncio foi
feito durante entrevista ao pro-
grama 60 Minutos, da CBS.

“Parece ficção científica. Mas
não há qualquer razão para que
drones não sejam usados como
veículos de distribuição”, afir-

mou Bezos na entrevista.
O executivo mostrou protóti-

pos dos equipamentos em teste
para o serviço chamado “Ama-
zon Prime Air”, que pretende
entregar em apenas meia hora
pacotes de até 2,3 quilos em um
raio máximo de 16 quilômetros
do centro de distribuição da em-
presa nos Estados Unidos.

O projeto é ambicioso. A Ama-
zon prevê que o sistema demo-
re, no mínimo, cinco anos para
se tornar viável, já que faltam
sistemas para garantir a segu-
rança no transporte e a Adminis-
tração Federal de Aviação dos
Estados Unidos (FAA, em in-

glês) ainda estuda como regula-
mentar o uso comercial dos dro-
nes até 2015.

No mercado, o assunto foi vis-
to com ceticismo. “É uma pia-
da. A base da regulamentação
dos drones é a segurança do
voo. E ainda não existe uma tec-
nologia para evitar que o drone
se choque com algum objeto
em seu caminho”, diz Antônio
Castro, coordenador do comitê
que discute o assunto na a Asso-
ciação Brasileira de Indústrias
de Materiais de Defesa e Segu-
rança (Abimde). “Não há condi-
ções desse serviço ser viável
nem em 20 anos”, diz.

OS MAIS ADMIRADOS

Gisele Tamamar

Inspirada nos mercados árabes,
a loja de presentes SouQ é a no-
va aposta dos empresários Trau-
di e Bento Guida. Mãe e filho,
eles investiram R$ 6 milhões no
negócio, uma loja que pretende
vender de pipoca a objetos de
decoração luxuosos.

Essa diversidade, inclusive, é
apontada por especialistas em
empreendedorismo como o
principal desafio do negócio,
que também terá de passar pelo
crivo do público brasileiro, não
habituado a esse tipo de loja.

De acordo com os empreen-
dedores, são mil itens à venda,
com preços entre R$ 2 e R$ 3
mil, no espaço que será inaugu-
rado hoje no Shopping JK Igua-
temi, em São Paulo. A primeira
unidade servirá de laboratório
para entender a velocidade de
crescimento do negócio, mas
os planos incluem a abertura de
mais duas ou três lojas em
2014. A expectativa dos empre-
sários é faturar R$ 6 milhões no
próximo ano.

A diversidade proposta pela
dupla, vale lembrar que Guida

criou a marca Le Lis Blanc, per-
mite ao negócio vender uma
carteira por R$ 29, mas tam-
bém itens da marca L’Objet
que chegam a custar R$ 1 mil.

Os empreendedores também
apostam na importação – 95%
dos itens são de outros países e
apenas os produtos de vestuá-
rio são efetivamente produzi-
dos no País.

A maioria dos itens (90%)
também será de marca própria.
“Com produtos desenvolvidos
por nós, colocamos nosso esti-
lo e conseguimos aliar um pro-
duto mais exclusivo a uma mar-
gem maior”, explica Bento, que
cuidará da parte operacional do
negócio – Traudi vai adminis-
trar os itens à venda e cuidar do
visual do estabelecimento.

Para conquistar espaço, Ben-
to explica que a proposta é
apostar na experiência de con-
sumo. Essa estratégia fica clara
por conta da arquitetura proje-
tada para a SouQ e até na dispo-
sição misturada dos produtos.
“E o principal, a relação de cus-
to-benefício para o consumidor
tem que ser boa para ele com-
prar e sair da loja sem culpa.”

Análise. Para Claudio Felisoni
de Angelo, presidente do Conse-
lho do Provar/Ibevar, a varieda-
de de itens é um ponto forte da
nova marca, mas ao mesmo
tempo que é uma qualidade, é
também desafiador gerenciar
com eficiência um grande nú-
mero de produtos. “Acredito
que tem espaço para uma opera-
ção dessa natureza com produ-
tos diferenciados”, destaca Feli-
soni.

Outro desafio para os sócios,
na opinião do coordenador do
Centro de Criatividade e Em-
preendedorismo da Faap, Mar-
cos Hashimoto, é adequar o mo-
delo de negócio na cultura brasi-
leira. E isso nem sempre é fácil.

“Uma das grandes dificulda-
des que vemos em empresas
que importam modelos eficien-
tes é a tropicalização (adapta-
ção da proposta para o gosto do
consumidor brasileiro). Até
que ponto esse modelo vai fun-
cionar como lá fora e pode ser
adaptado no Brasil”, pontua o
especialista.

Mãe e filho investem R$ 6 mi em
loja inspirada em mercado árabe
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‘O Estado de S. Paulo’ é o jornal mais admirado
Pelo quinto ano seguido e pela 11ª vez em 14 edições, jornal lidera ranking do ‘Meio e Mensagem’, que entrevista profissionais do mercado publicitário

BEZOS QUER DRONES
EM ENTREGAS
Amazon está testando novo serviço nos EUA

● Por categoria

Prestígio. ‘Estado’ liderou pela 11ª vez o ranking de jornais mais admirados

Protótipo. Drone da Amazon pode carregar até 2,3 kg

TV Aberta Globo

Jornal O Estado de S. Paulo

Rádio Rede CBN

Revista Veja

Internet Google

TV por Assinatura GNT

Expansão. Traudi e Bento planejam crescimento da marca

Proposta de loja é vender
produtos de R$ 2 a R$ 3
mil; para especialistas,
essa variedade é o maior
desafio do negócio

● Credibilidade

● Variedade

“Marca não é uma coisa que
se constrói em dois anos.
No caso do Estadão, são
mais de cem.”
Jaime Troiano
PRESIDENTE DO TROIANO DE BRANDING

95%
dos itens vendidos na loja são
importados, sendo que apenas
os produtos de vestuário são
produzidos no Brasil. A SouQ
também trabalha com 90% da
linha com marca própria.
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 3 dez. 2013, Economia & Negócios, p. B16.




