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Fotopticasealiaaos
aparelhoscelulares

AcervejariaHeinekendecidiu
participar das festasde fimde
ano, investindonaMagnum,
umaembalagemespecial para
brindarde3 litros, comrolhae
formatoespumante.Opreço
dagarrafa, que lembraasusa-
dasnascomemoraçõesdos
torneiosdeFórmula 1, é salga-
do:R$69,00.Masaempresa
estáconvencidadequeconse-
guiráatingir opúblicomais so-
fisticado, quenão abremãoda
cerveja sequer nas festasde
fimdeano.AHeineken tem
participaçãonaCervejariaKai-
sere entra oanocomouma
dascandidatas, ao ladodame-
xicanaFemsa, na comprada
empresaqueaMolsonestá
interessadaemvender.

ORioConvention&Visitors
Bureauestá investindoR$ 12
milhões emcampanha criada
pelaW/Brasil para incentivar
os paulistas a passarem fins
de semana e férias noRio.
Comomote “Rio de Janeiro. A
cidadeque é umestadode es-
pírito”, a campanhacomeça a
ser veiculada em janeiro. A
idéia da campanhaémostrar
de formabem-humorada, com
o típico jeitinho carioca, o po-
tencial turístico e de lazer da
cidade.Atores e artistas famo-
sos e tipicamente cariocas co-
moLuluSantos, Fernanda
Abreu eEvandroMesquita fa-
zemparte da campanha, imi-
tandoo sotaquepaulista para
mostrar que lá estão emcasa.

Para estimular as vendas de
celulares e divulgar seus servi-
ços de revelaçãodigital, a Fo-
toptica criou umapromoção
especial de fimdeano. Na
compradequalquer celular
pós-pagoTIMnas lojas da re-
de, o cliente ganhaumCartão
Pré-PagodeRevelaçãoDigital
para a impressão de 100 fotos
no formato 10x15 cm.Seo ce-
lular escolhido for damarca
Motorola, o saldo doCartão
Pré-Pagosobepara 200 reve-
laçõesgrátis. A promoçãoé
válida até o dia 31 de dezem-
bro e éa formaque a empresa
encontroupara preservar o
mercadode revelação, amea-
çado justamentepela prolifera-
çãodas fotos digitais.

A discussão sobre a ética no
jornalismo está presente em
dois livros de Francisco José
Karam, professor daUniversi-
dade Federal de Santa Catari-
na.Os dois editados pela Sum-
mus. Em 1997, chegou às livra-
rias Jornalismo, Ética e Liber-
dade. Agora, o título éAÉtica
Jornalística e o InteressePúbli-
co (280 páginas, R$ 43,00).
Na apresentação, o autor diz,
por exemplo: “As conseqüên-
cias sociais da atividade jorna-
lística são grandes e eviden-
tes. Pensar a prática é uma
formade contribuir para que
ela, pela intervenção da crítica
teórica, adquira novos procedi-
mentos, confirme alguns,me-
lhore outros”.

Desafio, para o presidente da ANJ, é conquistar público jovem em ano de eleição e de Copa
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Zeca Pagodinho volta em ano aquecido pelas vendas durante os jogos
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PRESTÍGIO–ParaSirotsky, fatiados jornaiségrandeechegoua25%de todaapublicidadedesteano

Heinekeninvesteem
festasdefimdeano

DoNúmero1aoOlé,Brahma
aproveitaaforçadaseleção

LIVRO

Carlos Franco

O grande desafio dos jornais é
conquistar 50% da população
brasileira que ainda não tem o
hábito da leitura diária e bus-
car,mesmo que via internet, os
jovens. Só assim o meio de co-
municação continuará regis-
trandocrescimentocomoocor-
reu em 2005. Conforme indi-
camas primeiras projeções pa-
ra 2006, o meio deverá crescer
pelomenos5%,segundoopresi-
dente da Associação Nacional
de Jornais (ANJ) e do Grupo
RBS,Nelson Sirotsky.
Este ano, o crescimento da

circulação foi de 4%, sendo que
osveículosauditadospeloInsti-
tuto Verificador da Circulação
(IVC) registraram crescimen-
tode5%emtiragematénovem-
bro. “São números que expres-
samotimismo”.Mais:mostram
queacriseenfrentadapelosjor-
nais entre 1999 e 2003 é hoje
umapágina virada.
Sirotskyidentificatrêsgran-

desacontecimentosquevãoter
peso no crescimento no próxi-
mo ano e que podem reforçar a
venda e a receita dos jornais:
carnaval,CopadoMundoeelei-
ções. “O carnaval, felizmente, é
no final de fevereiro e a ele se
seguirãoasaçõesdaCopaapar-
tir de março. Logo após o tor-
neio, começa a disputa eleito-
ral.” Para ele, num cenário que
seesperadecrescimentoeconô-
mico, tudo isso contribui para o
aumento da receita e pela bus-
camaior de informação.
Oempresárioestáconvenci-

do de que, aliado à internet, pa-
raoferecerinformaçãoemtem-
po real, as empresas que edi-
tamjornais–odogrupoRBSéo
ZeroHora –, têm tudopara con-
quistar novos leitores e refor-
çar os seus laços com as cober-
turas da Copa na Alemanha e
daseleições.Dos leitoresde jor-
nais, somente 1% os lêem pela

internet.
Sirotskylançamãodenúme-

rosparadaradimensãodomer-
cado brasileiro de jornais. São
6,5 milhões de exemplares diá-
rios de 529 títulos, entre os
quais se incluemtambémos se-
manais, quinzenais emensais.
“Há um grande mercado a

serexploradoeaeconomia tem
grande impacto nos negócios,
tanto na publicidade como na
venda em banca. Se há cresci-
mento, os jornais acompa-
nham”,dizSirotsky.Aprevisão
dele é de que o meio encerre o
ano com4%de crescimento em
relaçãoa2004.Aprincipal con-
quista, porém, é o avanço em
pesquisasdeopiniãodacredibi-
lidade de que desfrutam os jor-
nais juntoàpopulação,oquere-
força aescolha domeio pelo lei-
tor e pela publicidade.
EmpesquisadoIbope,osjor-

naissóperdemparaosmédicos
(85%) e as Forças Armadas
(75%), mas em 74% das indica-
çõesdemúltipla escolha, os jor-
nais estãoà frenteda IgrejaCa-
tólica (73%), das rádios (63%),
da televisão (61%) e dos empre-
sários (52%).
Sirotsky também está con-

vencido de que a participação
dos jornais no bolo publicitário
é maior que a detectada pela
pesquisa Ibope/Intermeios,
que dá conta de uma participa-
ção de 17%. “Esse porcentual é
de25%,conformeapontouoIB-
GE(InstitutoBrasileirodeGeo-
grafiaeEstatística), queconso-
lidouo resultadode204empre-
sas,enquantoapesquisaIbope/
Intermeiostomacomoreferên-
ciaapenasas48maioresdoseg-
mento”.
Pelo IBGE, a receita obtida

pelos jornais noanopassado foi
de R$ 2,9 bilhões. “É importan-
te realçar este número porque
eleébemmaispróximodareali-
dade e mostra que a importân-
cia dos jornais para a constru-

ção demarcas e a prestação de
serviços por parte de empre-
sas”, diz Sirotsky.
A pesquisa Ibope, intitulada

Adiferença do jornal na vida dos
brasileiros, mostrou ainda que
os que lêem jornais arrumam

empregos melhores, disputam
cargoseinfluenciamnavidapo-
lítica,alémdeseremmaiscons-
cientesdoseupapeldecidadão.
“Tudo isso reforça a importân-
ciadomeioparaacomunicação
das empresas.”

Os números do Ibope no
primeiro semestre de 2005
mostramque, de um total de
R$15,4bilhões investidosem
comunicação (o instituto le-
vaemcontaovalorde tabela
dos meios de comunicação
sem considerar descontos
que chegam, na média, a
40%), o meio jornal ficou
comfatiade33%.A televisão
lidera com49%, enquanto as
revistasficamcom9%,atele-
visão por assinatura com6%
eas rádios com3%.O impor-
tanteéque, nomesmoperío-
do de 2004, o investimento
era deR$ 12,8 bilhões.
“O problema é que o últi-

motrimestredesteanofoide
grande retração e isso influi
na propaganda e no investi-
mentodobrasileiroemleitu-
ra. A torcida fica para 2006,
comCopaeeleições”, espera
o empresário. ●
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POLÊMICO–Pagodinho reaparecepara torcerpelo futebol nacional

OMagazine Luiza descobriu
a força da rede de televisão
interna.Acabadefecharcon-
trato com a Subway, que in-
vestiu R$ 2 milhões, para
criar uma programação se-
manal,emestúdio,que iráao
ar nas 360 lojas da rede em
sete Estados. Um estúdio foi
montado em Franca, com
240metrosquadradose três
ilhas de edição.
O foco do canal, diz Ivone

Santana, gerente de Rela-
ções InstitucionaisdoMaga-
zine Luiza, é motivacional.
“Nãoéinteresserealizarpro-
paganda, mas tornar mais
transparenteasaçõesdogru-
po e as promoções para to-
dososfuncionários,manten-
do-os informados quanto às
políticasda rede”, diz.Na se-
gunda-feira, os funcionários
realizamochamado“Ritode
Comunhão”,quealavancaas
vendasem40%,emmédia.A
idéia é replicar esse resulta-
do no fim de semana com a
exibição dos programas de
45minutos nas 360 lojas.
Como a rede está em fase

de expansão, diz Ivone, sur-
giu a necessidade de contar
com um meio de comunica-
ção próprio para manter a
unidade de atendimento.
Um caminhão com equipa-
mentos de filmagempercor-
rerá todasasunidadesdare-
de,quereforçaasuaestraté-
gia de endomarketing com o
canal que entrouno arna se-
mana passada. ● C.F.

529
é o número de jornais no País

6,5 milhões
é a tiragemdiária noPaís

2,9 bilhões
de reais foi a receita dos jornais
em2004

33%
foi a fatia ganha pelomeio
comanúncios no primeiro
bimestre de 2005

4%
é o índice de crescimento da
tiragemeste ano

25%

foi a parte dos jornais no bolo
publicitário de 2004, para o IBGE

17%
foi a participação dos jornais na
bolo publicidade, segundo o Ibope

50%

dapopulação lê jornais

– SERGIO DUTTI/AE - 3/5/2005
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“Fim de ano, eu, como sempre,
passo tomandominhaBrahma,
celebrandoconquistas...Sóque
este ano, além de agradecer ao
mar, eu vou pedir ao céu uma
estrela. Uma só... Mas que vai
trazer alegria pra tanta gente.
Por isso, eu e a Brahma, que
sempre deu força pro nosso fu-
tebol,pedimosaocéuqueilumi-
ne nossa seleção nesse desafio,
que ela dê umshowde olé e tra-
ga nossa sexta estrela pra
cá...Ôoooolé Brasil”.
Écomoritmobembrasileiro

queo cantor e compositorZeca
Pagodinho estréia hoje a cam-
panhadeviradadoanodacerve-
ja Brahma, dando início às
ações da marca para o ano da
Copa na Alemanha. Pagodinho
é o pontapé inicial da cerveja,
que continuará usando o mote
“olé” edeverápôremcampono
início do ano jogadores como
Ronaldo, outro garoto-propa-
ganda damarca.
No ano passado, a estréia de

Pagodinho com a marca Brah-
ma foi marcada por polêmica.
Elehaviaparticipadoemsetem-
bro de 2003 do lançamento da
Nova Schin, que chegou a inco-
modar a participação da Brah-
mae outrasmarcas daAmBev,
comoAntarctica.Apósocarna-
val, Pagodinho surgiu em co-
mercialdaBrahma,mesmoten-
docontratoatésetembrocoma
NovaSchin, queexigiuqueeste
fosse respeitado. Desde então,

Pagodinho ficou na geladeira e
foi pouco usado. Agora, a agên-
ciaAfrica,dobaianoNizanGua-
naes, retomaacomunicação fá-
cildopagode, trazendoocantor
paraestamparosonhobrasilei-
ro de ser hexacampeão do fute-
bolmundial.O cenário é apraia
– a intenção é a de que seja o
últimodiadoano–ondeospedi-
dos são feitos.
Hoje,dizagerentedeMarke-

tingdaBrahma,AnaPaulaLin-
denberg, a cerveja tem uma fa-
tiade19,7%domercadobrasilei-
ro, quemovimentapor ano cer-
cadeR$10bilhões. “Éuma fase
de crescimento, pois tínhamos
19,2%emdezembrodoanopas-
sado e a intenção é crescer ain-
da mais com a Copa”. Para re-
forçar a campanha, a empresa
começa a colar outdoors em
SãoPaulo,BeloHorizonteeSal-
vador,ondesubstituiotradicio-
nal “FelizAnoNovo” por “Feliz
Mundial”. Ana Paula diz que a
empresa, assim, segue a tradi-
ção dos últimos torneios.
Em 1994, a marca montou a

Casa da Brahma nos Estados
Unidos para receber imprensa
e jogadores. Neste mesmo ano,
lançou o famoso “Número 1”.
Em 1998, levou para a França a
CasadaBrahmaecontinuouco-
mo patrocinadora do futebol
brasileiro.NaCopade2002, lan-
çouatartaruga,mascoteoficial
dos torcedores brasileiros. Es-
te ano, além da campanha, pre-

paraoCamarotedaBrahmano
carnavalcariocacomotemahe-
xacampeão, e levará jogadores
paraaavenida.AAmBevéuma
das patrocinadoras oficiais da
seleção brasileira.
Segundo Ana Paula, a Copa

acaba se constituindo num se-
gundo verão e carnaval para o
mercadodecerveja.Nessaépo-
cadoano,aindústriarealizaen-
tre 35% e 40% das suas vendas
anuais.“ACopaestimulaasven-
dasemtodososcanais,doauto-
serviço (o supermercado onde
oprodutoécompradoparacon-
sumo doméstico) aos bares e
restaurantes.”
A gerente também torce pa-

raqueobrasileirose identifi-
que – como ocorreu com a
tartaruga –, com o mote
“olé”daBrahma,defácilape-
lopopular,oqueajudaasven-
das e a pedida nos bares.
Já aNovaSchin joga suas

fichas no carnaval, por meio
de cota de patrocínio da
transmissão dos desfiles pe-
la TV Globo e apoio a blocos
de carnaval em Salvador.
Além disso, tem o direito de
arenadosambódromo,oque
significa que apenas produ-
tosdamarcaserãocomercia-
lizados no local, com exce-
ção, é claro, dodisputado ca-
marote da Brahma. ● C.F.

ESCALAPB PB ESCALACOR COR

%HermesFileInfo:B-10:20051226:

B10 NEGÓCIOS SEGUNDA-FEIRA, 26DEDEZEMBRODE2005
OESTADODES.PAULO

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 26 dez. 2005, Economia, p.B10.




