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SOMOS TODOS
OLÍMPICOS
Esse é o mote do Projeto Jogos Olímpicos Rio 2016 na
Globo que, desde agosto, apresenta diversas atrações para
engajar a audiência em torno do evento.
4
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5 de agosto de 2016. Dia histórico para o Brasil e, em especial, para a cidade do Rio de Janeiro. Segundo as estimativas dos organizadores, cerca de 1,5 bilhão de pessoas
em todo o mundo devem acompanhar nessa data, pela
tevê, a transmissão da festa de abertura dos Jogos Olímpicos Rio 2016.
Além das imagens oficiais geradas pelo Comitê Olímpico Internacional – COI, a Globo proporcionará momentos únicos
para os brasileiros com suas câmeras exclusivas e, claro, sua
equipe de jornalistas que estará em campo para abastecer os
telespectadores nacionais de todos os detalhes do evento.
A emissora tem trabalhado no planejamento dessa cobertura, considerada a mais grandiosa em seus 50 anos de
trajetória, tanto pela dimensão do evento – superlativo em
todas as frentes – como pela sua relevância em âmbito
mundial e pelos desafios lançados ao país anfitrião.

Serão 160 horas no ar durante os 17 dias de competição,
sendo 110 horas de transmissões ao vivo, com câmeras
exclusivas nos principais esportes.
Até o final da competição, estima-se a produção de mais
de 2,5 mil reportagens envolvendo o tema Olimpíadas. Assunto não vai faltar: os Jogos Olímpicos Rio 2016 vão reunir quase 11 mil atletas, de 205 países, que disputarão 306
provas com medalhas em 42 esportes.
Ninguém tem dúvidas de que haverá um grande show de
imagens, mas o objetivo é mais ambicioso. Baseado no
mote Somos todos olímpicos, o projeto da Globo busca
o envolvimento dos brasileiros com o chamado espírito
olímpico. Para isso, todas as ações têm como base quatro
pilares: inspiração, educação, admiração e transformação.
“A conexão do público com os atletas ocorre por causa da
identificação com esses ideais, e precisamos reforçar essa
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Serão 160 horas
no ar durante os
17 dias de competição,
sendo 110 horas de
transmissões ao vivo
com câmeras exclusivas
nos principais esportes.
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relação”, afirma Renato Ribeiro, jornalista esportivo que faz
parte do grupo responsável pelo planejamento da cobertura jornalística e tem feito apresentações sobre o projeto
– em junho ele participou de um dos painéis da Feira de
Eventos & Projetos Regionais promovida pela área comercial da Globo.

O time de ouro
Um dos destaques do Projeto Jogos Olímpicos Rio 2016 na
Globo é o chamado “time de ouro”, composto por atletas e
medalhistas olímpicos em diversas modalidades. O objetivo
é envolvê-los em toda a comunicação dos jogos na programação da Globo. Ou seja, mais do que apoio às transmissões de suas respectivas modalidades, eles devem participar dos programas, entrevistas e reportagens da casa.
Compõem o grupo: Gustavo Kuerten (tênis), Tande, Giba
e Fabi (vôlei), Maurren Maggi (atletismo), Gustavo Borges
(natação), Daiane dos Santos (ginástica), Shelda (vôlei de
praia), Flávio Canto (judô) e Hortência (basquete).
“Participei dos meus primeiros Jogos Olímpicos aos 19
anos e a emoção é indescritível. É o maior sonho de qualquer atleta de alta performance, e sabemos que são poucos que alcançam essa realização de poder representar
seu país na principal competição mundial”, comenta Gus-

tavo Borges, que em junho também participou, com a exjogadora de basquete Hortência, do ciclo de palestras da
Feira de Eventos & Projetos Regionais.
Bem-humorado, Gustavo Borges explicou que o “treinamento” dos atletas para esse trabalho tem sido intenso,
comparável à preparação para as disputas nas áreas esportivas. Pode haver certo exagero na afirmação, mas a
verdade é que o padrão Globo de qualidade está sendo
assegurado a partir de trabalhos específicos com especialistas em tevê e fonoaudiólogos, por exemplo.

Contagem regressiva
Na contagem regressiva para os Jogos, 5 de agosto de
2015 foi uma data especial, e a Globo aproveitou para estrear atrações como Balada Olímpica, programa mensal
sobre o assunto, comandado pela jornalista Carol Barcellos
e pelo ex-judoca Flávio Canto nas noites de sexta-feira. No
período dos jogos, a atração terá duas horas de duração,
encerrando os trabalhos do dia, sempre com convidados
especiais.
Desde agosto, a equipe de jornalismo da Globo também
passou a acompanhar os 45 eventos-teste que estão sendo realizados no Rio. Serão 21 em 2015, e o primeiro foi
o triatlo em Copacabana, que aconteceu em 2 de agosto.
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A agenda está agitada até maio de 2016, envolvendo
atrações como uma das etapas da Copa do Mundo de
saltos ornamentais, em janeiro, e o pré-olímpico de ginástica, em abril.
No início de 2016, outro ponto alto é o revezamento da tocha olímpica, considerado um marco importante para envolver o público nacional, uma vez que contempla eventos
em várias cidades do país. A jornada da tocha começa no
fim de abril em Olímpia, na Grécia, e termina no Rio, depois
de passar por 250 municípios brasileiros. Durante a rota no
Brasil, a tocha será carregada por aproximadamente 12 mil
condutores.
A equipe jornalística vai acompanhar todo o trajeto, contando, para isso, com o apoio das afiliadas da Globo.
A chegada da tocha ao Rio dá início à jornada de trans-

8

missões, que será coordenada a partir da Central Olímpica, localizada exatamente no meio do Parque Olímpico. O
estúdio especial deve receber comentaristas, convidados,
bem como atletas brasileiros e estrangeiros.
Em termos de equipamentos, um dos destaques desse
estúdio são as mesas táticas para diversas modalidades,
como vôlei, natação e basquete.
Segundo Gustavo Borges, o uso desse tipo de equipamento é importante para ajudar nesse processo de “educação”
do público brasileiro. “Quem está assistindo vai entender
melhor as nuances de cada esporte”, afirmou.
Hortência concorda, explicando que a mesa facilita, por
exemplo, na apresentação dos tipos de jogadas que podem ser usadas nas disputas e que não fazem parte do
conhecimento do público.
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“O grande público da TV aberta ainda não entende a dimensão de todos os esportes olímpicos e não conhece
os principais ídolos de diversas modalidades”, comenta
Ribeiro, justificando a decisão da Globo de pautar sua cobertura, nesse primeiro momento, na divulgação das modalidades e dos atletas.
O Brasil deve ter em 2016 sua maior delegação nos Jogos Olímpicos, totalizando 450 pessoas. “São brasileiros
de todas as regiões do país, e existe uma diversidade incrível, com muitas histórias boas para ser contadas”, explica
Renato Ribeiro, chamando a atenção, por exemplo, para o
importante papel da mulher, que é protagonista dos Jogos
Olímpicos.
Essa é uma diferença importante, por exemplo, em relação
à Copa do Mundo, e um aspecto relevante de ser trabalhado junto à audiência. Renato Ribeiro faz outra distinção
entre os eventos, chamando a atenção para o nível de envolvimento emocional. “Costumo brincar que a Copa do
Mundo de Futebol é uma paixão e a Olimpíada é amor, algo
mais profundo”, diz.
Uma curiosidade: a ideia de realizar uma Copa do Mundo
do Futebol, organizada a partir de 1930, nasceu justamente
do sucesso da modalidade nos Jogos Olímpicos, que datam de 1896. Em termos de participação, não tem comparação: na Copa são 32 países, contra 205 dos Jogos Olímpicos (número, aliás, maior que o de participantes da ONU).

Quadros olímpicos
O envolvimento da audiência em torno do evento tem sido
garantido a partir da produção de quadros específicos sobre o assunto em diversas atrações da Globo.
São iniciativas como as do Fantástico, que em março trouxe o depoimento da atleta Maurren Maggi na volta do quadro O que vi da vida. Nada melhor para marcar a passagem
do Dia Internacional da Mulher do que revelar um pouco da
vida da primeira atleta feminina a ganhar uma medalha de
ouro numa modalidade individual.
Na mesma linha, o quadro também teve Diego Hypólito,
convidado a compartilhar com o público um pouco da sua
história de vida.
Ainda no Fantástico, outro “quadro olímpico” importante
para dar mais visibilidade às modalidades disputadas nos
Jogos Olímpicos Rio 2016 e aos atletas é O importante
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A cobertura jornalística
envolverá a produção
de mais de 2 mil
reportagens. Assunto
não vai faltar:
os Jogos Olímpicos vão
reunir quase 11 mil atletas,
de 205 países, disputando
306 provas com medalhas
em 42 esportes.
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é competir que, em sua estreia em março, contou com a
participação dos atores Rodrigo Lombardi e Christine Fernandes. Eles aceitaram o desafio de jogar com a dupla Ricardo e Emanuel, medalha de ouro nas Olimpíadas de 2004.
De forma bem-humorada, os artistas, que chegaram a sonhar com a carreira e hoje praticam o vôlei de praia como
hobby, mostraram como é dura a vida de um atleta de alto
desempenho.
Quem também já participou do quadro foi Murilo Rosa, que
fez um treino com Natália Falavigna. A atleta conquistou a
primeira medalha brasileira no tae kwon do nos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008. O ator da Globo é faixa preta
no esporte, campeão brasileiro e disputou dois mundiais.
Outro quadro do Fantástico que deve aproximar os brasileiros do tema é a série dedicada à cobertura de todas as
etapas do chamado ciclo olímpico.
O Geração 2016 envolve o acompanhamento, desde janeiro 2013, do dia a dia de oito atletas brasileiros. O nome
deles ainda é mantido em sigilo e a ideia é mostrar, da forma mais realista possível, tudo o que passam até chegar à
competição.
Nessa busca por boas histórias, destacam-se também
atrações como Contagem Regressiva, no Globo Esporte,
que até 2016 deve contar a história de 90 atletas que estão
se preparando para os Jogos Olímpicos Rio 2016; e Heróis, série que já estreou no Esporte Espetacular.
Destaque também para o Minha medalha, que foi ao
ar em agosto, adotando uma linguagem diferente para
mostrar as dificuldades dos atletas. O primeiro foi Claudinei Quirino.
Há atrações também para o horário nobre. O Jornal Nacional tem a série Terras Olímpicas, que vai ajudar os telespectadores a entenderem por que determinados países
transformaram-se em potências em algumas modalidades.
Fazem parte da série as reportagens preparadas na Jamaica, Estados Unidos, China e Rússia.

Para 2016, um dos destaques no Jornal Nacional deve ser
a série que foi sucesso na Copa, a dos Perfis. Nessa versão serão 18 grandes atletas, incluindo nomes estrangeiros, que são expoentes em suas respectivas modalidades.

Audiência
Todos os esforços visam atender à expectativa do público
brasileiro. O estudo Rio 2016, realizado pela Nielsen em
dez capitais brasileiras, confirma a atratividade dos Jogos
e, principalmente, a força da TV para o evento: dois terços
dos brasileiros declararam que irão acompanhar os Jogos
Olímpicos Rio 2016 e, desses, 99% afirmaram que farão
isso pela TV.
Outro dado interessante: os cinco esportes mais aguardados pelos brasileiros nas Olimpíadas – futebol, vôlei, natação, basquete e ginástica artística – são os que lideram as
transmissões esportivas da Globo durante todo o ano.
O time de patrocinadores da cobertura dos Jogos Olímpicos Rio 2016 na Globo já está montado. Das seis cotas
de patrocínio comercializadas pela emissora, quatro ficaram
com patrocinadores do Comitê Olímpico Internacional e do
Comitê organizador dos jogos: Bradesco, Claro, Coca-Cola
e P&G. Além dessas marcas, Fiat e Nestlé também adquiriram as cotas da Globo para aparecer em toda a comunicação e cobertura do Projeto Jogos Olímpicos Rio 2016.
Nos próximos meses, o tema dos jogos ganhará cada dia
mais relevância, até em decorrência das inúmeras competições que ajudarão a definir os representantes de cada
modalidade. Os atletas brasileiros têm vaga garantida em
alguns esportes, por sermos o país-sede, mas ainda há
muito a ser conquistado. A Globo vai acompanhar toda
essa movimentação e, claro, motivar a torcida. Essa é a
primeira edição dos Jogos Olímpicos na América do Sul e
uma oportunidade única para aproximar a população dos
valores positivos do universo esportivo.
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MERCADO

EDUCAÇÃO
E CONSUMO
A NOVA ECONOMIA CRIATIVA
Estudos mostram o impacto do maior acesso
à escolaridade no aumento do consumo
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A trajetória de vida de uma pessoa pode ser influenciada por muitos fatores –
financeiros, sociais, culturais e políticos. Uma correlação, entretanto, se repete
em qualquer lugar do mundo: o tempo despendido na escola, da infância ao
começo da idade adulta, é um indicador seguro das chances de cada um na
conquista de ocupações mais bem pagas, que por sua vez dão acesso a um
padrão de vida mais confortável e respaldam uma capacidade de consumo mais
elevado. O Brasil não é diferente e oferece algumas estatísticas significativas
a esse respeito: dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
mostram, por exemplo, que ter cursado uma faculdade dá a alguém, entre outras coisas, chances 35 vezes maiores de ganhar remuneração superior a cinco
salários mínimos, em relação a quem permaneceu na escola por apenas três
anos (ver a tabela 1). E cada ano de estudo a mais representa, em média, um
acréscimo de 15% na renda.
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Tabela 1

Investimentos
em cascata
Por enquanto, parte significativa do investimento que vem sendo feito por grandes grupos privados nacionais e globais no setor educacional brasileiro privilegia o ensino superior.
Quase 80% dos cerca de 5,7 milhões de novos
estudantes que engrossaram o contingente de
alunos de nível superior entre 2004 e 2013 matricularam-se em instituições pagas. Christian
Gamboa, sócio e líder da área de educação da
consultoria PwC, atribui essa concentração de
investimentos à ampliação da demanda provocada pela classe média emergente – para quem
o ensino superior costumava ser muito caro
ou inacessível pela concorrência acirrada nas
universidades públicas –, combinada com os
programas de apoio a quem deseja fazer uma
faculdade, como o Fies (Programa de Financiamento Estudantil).
O Brasil ainda tem um percentual baixo de sua
população no ensino superior – apenas 15%
dos brasileiros entre 18 e 24 anos fazem um
curso universitário –, o que sublinha o grande
potencial de crescimento dessa faixa de ensino
(a meta é ter, em 2020, 33% dos jovens numa
faculdade, o que aproximaria o país dos padrões internacionais). Ainda assim, as oportunidades criadas pelo desenvolvimento da economia da educação não se restringem ao ensino
superior. Gamboa lembra que há outras vertentes promissoras, como a formação técnica, a
capacitação profissional e o ensino de idiomas,
um mercado que também tem sido objeto de
fusões e aquisições em anos recentes.
“Há um potencial de desenvolvimento em todas
as vertentes, mesmo com a enorme evolução
quantitativa registrada no ensino do Brasil nos
últimos tempos”, diz ele. E há ainda muito o que
evoluir no aspecto qualitativo: por exemplo, é
preciso modernizar e trazer para os padrões
mais avançados as práticas pedagógicas e de
gestão que vigoram nas escolas brasileiras de
todos os níveis. Mas essa é uma discussão que
mereceria uma nova revista só para ela.

14

Mais escola,
renda mais alta

35,4%

dos brasileiros com formação de nível
superior ganham mais de cinco salários
mínimos; entre aqueles com no máximo
três anos de escolaridade, esse índice é
de aproximadamente 1%.
Quase 68% dos trabalhadores brasileiros
sem instrução, ou com um máximo de
um ano de estudo, ganham até dois
salários mínimos; entre aqueles com
ensino superior (cerca de 12,5 milhões
de pessoas), esse índice cai para 19,5%.
Fonte: IBGE

Isso vale para qualquer tipo de trabalhador, mas é no campo que essa dupla evolução – mais anos de escolaridade
e melhor nível de renda – pode talvez ser observada com
maior clareza. Entre 2001 e 2012, os rendimentos dos
trabalhadores rurais elevaram-se em mais de 50% (ver a
tabela 2). A informação consta do livro O mundo rural no
Brasil do século 21: a formação de um novo padrão agrário
e agrícola (Unicamp e Embrapa), um retrato do setor feito a
partir de estudos realizados no ano passado pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Nas regiões onde
prospera a moderna agricultura brasileira, responsável hoje
por 23% do PIB e por cerca de 43% das exportações do
país, há operadores de máquinas e outros profissionais
com formação técnica ganhando até cerca de 5 mil reais
por mês, segundo informa Rafael Diego Nascimento da
Costa, coordenador do Programa Nacional de Agricultura
de Precisão do Serviço Nacional de Aprendizado Rural –
NO 609 OUTUBRO/2015
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Tabela 2

O campo se
profissionaliza
Entre 2001 e 2012, o crescimento
da renda média para o conjunto dos
trabalhadores agrícolas ocupados no
Brasil foi de

51%

.

Em 2012,

12,9%

da população agrícola nacional tinha
carteira de trabalho assinada (efetiva ou
temporária). Em 1992, esse índice não
passava de 6,7%.
Fonte: O mundo rural no Brasil do século 21 – a formação de
um novo padrão agrário e agrícola (Instituto de Economia da
Unicamp e Embrapa)

Senar –, o braço agropecuário do Sistema S de formação
profissional.
O Senar é um elo fundamental na cadeia de fatores que
eleva a renda no campo: o serviço capacita por ano cerca
de 3 milhões de trabalhadores vinculados ao agronegócio.
Uma parcela deles, depois de treinados, vai operar máquinas no valor de milhões de reais, equipadas com sistemas
digitais e eletrônica embarcada de última geração. São colheitadeiras e equipamentos similares utilizados em plantações de soja e outros cultivos espalhados pelos vastos
cerrados do Centro-Oeste, onde se desenvolve a agricultura altamente tecnológica que permitiu ao Brasil ocupar hoje
posição de liderança global nos mercados de carnes, soja,
açúcar e café, entre outros.
A capacidade de interpretar e lidar com informações técnicas tornou-se fundamental nessa atividade. “Para viabilizar
a produção em grande escala, não há mais como empregar

trabalhadores que não saibam lidar com novas tecnologias
ou ao menos ler e entender o manual de instruções de um
equipamento ou a embalagem de um defensivo”, afirma
Alexandre Gori Maia, professor da Unicamp e um dos participantes do projeto do livro da Unicamp e Embrapa. Daí a
demanda por trabalhadores bem treinados e, em contingentes crescentes, também com maior tempo de escolaridade,
muitas vezes com o ensino fundamental completo. Estudo
da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa)
mostra que o índice de trabalhadores agrícolas com escolaridade igual ou superior a oito anos mais do que dobrou entre 2001 e 2009, passando de 9% para 18,4%. As exigências não se limitam a operadores de máquinas. “Cada vez
mais, o agronegócio necessita de profissionais preparados
para atuar não só nas atividades ligadas à produção, mas
também em administração, finanças, gestão de riscos, logística, comunicação, marketing, engenharia, tecnologia da
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Tabela 3

O campo consome
Evolução do consumo de bens duráveis pela população rural (% de lares que têm o equipamento)
2003

2013

Quantidade de lares rurais

% de lares que têm o equipamento

7,2
milhões

91,6%
68,4%

9,3

91,3%

89,6%

87,4%

59,4%

60,9%

72,1%

milhões

TV

TV
em cores

Geladeira

23,6%

22,4%

10,4%

17,3%

Máquina de
lavar roupa

Freezer

Banheiro
ou sanitário

Fonte: IBGE

informação e sustentabilidade”, diz Costa, do Senar. Todas
elas são atividades que requerem formação especializada
e que costumam gerar remuneração mais compensadora.

Os polos do interior
Previsivelmente, com melhor educação e mais dinheiro no
bolso, esses trabalhadores acabam por elevar suas expectativas (e capacidade) de consumo de bens e serviços.
Dados do IBGE mostram que havia 9,3 milhões de lares
rurais no Brasil em 2013, dos quais 91,3% tinham TV em
cores, 89,6% tinham geladeira e 23,6%, máquina de lavar
roupa. Dez anos antes, em 2003, esses mesmos números
eram bem mais acanhados: só 59,4% tinham TV em cores;
60,9%, a geladeira, e 10,4% a máquina de lavar roupa, sobre um total de 7,2 milhões de lares rurais (ver a tabela 3).
Esse consumo tem sido um dos motores que impulsionam
a economia das cidades médias que nucleiam os polos do
16

agronegócio – em forte expansão no Centro-Oeste, mas
igualmente presentes no Sul/Sudeste e cada vez mais no
Norte e Nordeste.
Tais cidades se transformaram em centros consumidores
significativos de eletroeletrônicos, veículos, viagens, roupas
e alimentos, cursos de idiomas e educação superior – em
resumo, toda uma variedade de bens e serviços marcadamente urbanos cujo consumo costumava se concentrar,
até décadas atrás, nas cidades maiores. Dito de outra forma, quanto mais escolarizada e bem preparada se torna a
mão de obra de uma região antes periférica, menor fica a
distância entre seu padrão de consumo e o das metrópoles, entre as capitais e o interior, os grandes centros tradicionais e os novos polos emergentes.
Histórias semelhantes de renda robustecida por tempo
maior na escola também podem ser contadas em relação
a outros setores da economia, cidades e regiões do país.
Ocorrem nas capitais de estado, nos novos clusters indus-
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Tabela 4

O estudo e a renda
Na percepção
dos brasileiros,
mais anos de
estudo induzem
a um maior nível
de renda pessoal

1%

Não sabe / Não respondeu

4%

Não concordam nem discordam

26%
Concordam em parte

53%

10%

Concordam totalmente

Discordam em parte

6%

Discordam totalmente

Fonte: Pesquisa CNI / Ibope – dezembro/2014

triais e de tecnologia, nas zonas de exploração intensiva de
recursos naturais ou em entroncamentos de distribuição
logística espalhados pelo interior do país. No caso específico dos grandes centros urbanos, a melhora nos níveis
educacionais tem ajudado a alimentar o crescimento de
todo um setor produtivo batizado de economia criativa,
por reunir empresas e profissionais vinculados à produção
artística e cultural, à moda e aos meios de comunicação.
Quase por definição, trata-se de empresas criadas e tocadas por pessoas com alto grau de escolaridade. Mais
importante ainda: a média salarial nessas atividades chega
a ser quase 44% superior à média nacional, segundo o
IBGE (leia mais sobre a economia criativa na pág. 21). O
que todas essas e outras histórias têm em comum é o que
poderia ser chamado de o “aditivo da escolaridade”: em
todos os casos, a própria natureza da atividade econômica
desenvolvida exige trabalhadores, gestores e líderes com
formação educacional variada e extensa, em comparação

com os empregos mais básicos e limitados oferecidos há
poucas décadas.
Essa correlação é reconhecida igualmente por pesquisadores que analisam os mercados e estabelecem critérios para
o planejamento de marketing dos produtores e vendedores
interessados em chegar às diversas faixas de consumidores. É o caso do Critério Brasil – um conjunto de parâmetros definidos pela Associação Brasileira das Empresas
de Pesquisa para segmentar as classes sociais do país e
estimar, entre outras coisas, seu potencial de consumo. A
educação tem peso relevante nesses cálculos. A versão
atual do Critério Brasil concede, por exemplo, sete pontos a um domicílio caso a pessoa considerada chefe da
família tenha cursado o ensino superior. Por comparação,
se a casa tiver dois automóveis, ganhará cinco pontos na
avaliação – dois a menos do que no quesito educação.
Quanto maior a pontuação de um domicílio em cada item,
mais provavelmente seus moradores estarão classificados
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em uma classe social mais elevada e, portanto, de maior
poder de consumo.
Não é sem motivo que cresce na população a consciência
do peso da educação como alavanca de desenvolvimento
pessoal: grande parte dos brasileiros reconhece que o tempo de estudos é um fator capaz de incrementar sua renda
pessoal. O dado é de uma pesquisa feita pelo Ibope para a
Confederação Nacional da Indústria no final de 2014. Mais
da metade dos respondentes – 53% do total – concordou
plenamente com a afirmação de que mais anos de estudo
induzem a um maior nível de renda pessoal, uma demonstração aparente de interesse continuado por uma educação
mais completa e, consequentemente, por chances melhores de alcançar níveis mais elevados de renda e consumo
(ver tabela 4).
Os números mais recentes do acesso à educação no país
indicam que os brasileiros estão efetivamente buscando
melhorar seu preparo profissional e pessoal. No ensino superior, por exemplo, o número de alunos matriculados mais
que dobrou entre 2004 e 2013, passando de 4,2 milhões
para 9,9 milhões. Já a média de tempo de estudos dos
trabalhadores brasileiros com idade igual ou superior a 25
anos subiu, de sete para 8,6 anos entre 2003 e 2013 –
ainda assim, pouco tempo se levarmos em conta que são
necessários hoje cerca de 12 anos de escolarização para
completar os ciclos fundamental e médio (ver tabela 5).

A Economia da Educação
A maior demanda por serviços educacionais não passou
despercebida pelos principais atores do setor. Entre 2005
e 2013, grupos nacionais e multinacionais, proprietários de
universidades, escolas secundárias e cursos de preparação para vestibulares, investiram pelo menos 3,3 bilhões
de dólares no ensino brasileiro, segundo levantamento da
empresa de consultoria PwC Brasil. A educação tem respondido por 3% a 4% das fusões e aquisições feitas no
Brasil – há cerca de dez anos, esse percentual não passava
de 0,3% (entre 2007 e 2013, foram realizadas 192 transações no setor, aponta a PwC Brasil).
Números desse porte mostram que a educação impacta a
economia de um país de duas maneiras: a primeira, mais
18
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Tabela 5

Melhorando aos poucos
Evolução da escolaridade do
trabalhador brasileiro
Em 2003, a média de anos de estudo dos
brasileiros ocupados com 25 anos de idade ou
mais era de sete anos; em 2013, esse período
subiu para 8,6 anos.
Considerando-se apenas a população ocupada
com idade entre 25 e 35 anos, entre 2003 e 2013
o índice de quem tem nível superior completo
passou de 9,4% para 17,6%*; já o percentual das
pessoas com nível superior completo em toda a
força de trabalho passou de 9,9% para 15,8%*.
Em 2004, havia 4,2 milhões de matrículas nos
cursos superiores do país, das quais 1,2 milhão
em escolas públicas e os restantes 3 milhões
no ensino privado; em 2013, o número total de
matrículas subiu para 9,9 milhões, das quais 7,5
milhões em instituições privadas e 2,4 milhões
em escolas públicas**.
Fontes: *IBGE / **Inep/Ministério da Educação

abrangente, ao contribuir para elevar a produtividade e a renda dos trabalhadores e, por tabela, sua capacidade de consumo. E a segunda, mais específica, ao ganhar peso cada
vez maior como um setor econômico em si mesmo, que faz
investimentos, gera resultados, cria empregos e paga salários e impostos. Estudo realizado em 2011 pelo Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), instituição think-tank
do governo, que reúne especialistas para debater e propor
políticas públicas inovadoras, revela que o investimento no
setor educacional é o que mais contribui para a expansão
do Produto Interno Bruto (PIB), se comparado a áreas como
saúde, construção civil e exportação de commodities.
De acordo com o estudo, cada real investido pelo poder
público em educação multiplica-se em R$ 1,85 no PIB – já
no setor da saúde, cada real investido adiciona R$ 1,70
ao PIB. O investimento em educação, segundo o estudo,
é um fator de disseminação da renda e fomento da economia, em virtude da grande quantidade e da capilaridade
dos agentes envolvidos na atividade, espalhados por todos
os cantos do país (um dos efeitos levados em conta no
estudo, por exemplo, é o resultado da ampliação do consumo dos professores).

O gargalo da qualidade
O peso da educação como fator de produtividade, geradora de emprego e aceleradora da renda deve crescer ainda
mais no futuro próximo, uma tendência que fica mais nítida
ao se avaliar o quanto o Brasil precisa avançar para atingir níveis educacionais alinhados com os padrões de uma
nação desenvolvida. Nas últimas décadas, o país avançou
muito em direção à meta de oferecer escolas para todas as
crianças e jovens – no ensino fundamental dos seis aos 14
anos, o índice de universalização alcançou 97%. Mas uma
coleção de indicadores internacionais mostra que a qualidade do ensino oferecido não acompanhou os avanços no
acesso à educação. A meta agora precisa ser a de melhorar
a qualidade das escolas brasileiras em todos os níveis.
Os mais conhecidos indicadores internacionais da qualidade do ensino são os da Organização para a Cooperação e
o Desenvolvimento (OCDE), formada por países de alto e
médio desenvolvimento e dedicada ao estudo de políticas
econômicas e sociais. Já é bem conhecido o mau desempenho dos alunos brasileiros nas provas de matemática do
Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa)
promovido pela OCDE. Em 2012, por exemplo, os estudantes do Brasil ficaram com a maior porcentagem (26,5%) de
notas menores do que 1 na prova de matemática. Vietnã,
Japão e Coreia tiveram apenas entre 2,5% e 3,6% de estudantes abaixo dessa nota. Na outra ponta, o Brasil teve a
menor percentagem (0,3%) de estudantes com nota maior
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Tabela 6

Investimento em alta
Evolução do investimento público
direto por aluno no Brasil*

6,20

R$ mil

2013

5,80
5,44
4,97
3,93

4,32

2012

2011

2010

2009

2008

Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas / Ministério da Educação
* Valores atualizados para 2013 pelo IPCA – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo

Tabela 7

Fome de criação
Alguns números da evolução da economia criativa no Brasil

Em 1990, foram lançados no país,

Em 2003, foram

títulos de livros, e vendidos

títulos lançados e

22,5 MIL
212 MIL

exemplares.

Em 2013, esses números subiram para

35,6 MIL

62,2 MIL

255,8 MIL

480 MIL

exemplares comercializados.

títulos lançados e
exemplares vendidos,
responsáveis por um faturamento de

R$ 5,36 BILHÕES*

Fontes: * Sindicato Nacional dos Editores de Livros /
** Portal Filme B, especializado em cinema
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do que 4, que corresponde a muito bom conhecimento
(Japão e Coreia colocaram entre 24% e mais de 30% de
seus estudantes nessa faixa).
Relatório divulgado no final do ano passado pela OCDE
mostra que o Brasil ocupou apenas o penúltimo lugar no
ranking do investimento médio por aluno, no cômputo de 34
países avaliados pela organização – ainda que o investimento público brasileiro por aluno venha crescendo de forma
ininterrupta (veja a tabela 6). O mesmo estudo traz, porém,
uma notícia alentadora: o Brasil já aparece no vigésimo posto quando as mesmas 34 nações são classificadas a partir
da correlação entre o investimento em educação e seu PIB.
Com essa relação hoje próxima a 6%, o país surge na lista
à frente de países como Austrália, Alemanha, Portugal, Espanha e Japão, entre outros. Em 2000, o Brasil ocupava a
penúltima colocação nesse item, à frente apenas da Rússia.
E deve-se lembrar que o Plano Nacional de Educação (PNE)
anunciado no ano passado pelo governo federal estabelece
como meta aumentar gradualmente para 10% do PIB, até
2023, os gastos públicos com educação e ensino.
Naércio Menezes Filho, professor de economia do Insper,
escola de negócios e economia de São Paulo, ressalta não
ser correto avaliar a atenção concedida por um país à educação apenas por indicadores quantitativos. “Vários países
gastam menos que o Brasil e obtêm melhores resultados”,
ele diz. “É preciso cuidar também da gestão dos recursos”,
ressalta Menezes. Para o professor, a alta na escolaridade é
um avanço importante em si mesmo: “Tem melhorado muito o acesso à educação no Brasil”, diz ele. “As pessoas,
especialmente de baixa renda, agora ficam mais tempo na
escola.” Para completar o progresso já alcançado, é preciso
aproveitar esse tempo com melhor qualidade – um desafio
para as próximas décadas.

Em 2001,

75 MILHÕES

de pessoas foram aos cinemas brasileiros;
Em 2008, esse número subiu para

89,1 MILHÕES
Em 2013, o público do cinema nacional já era de

157,3 MILHÕES

de pessoas, que gerou uma renda de

R$ 1,98 BILHÃO**
NO 609 OUTUBRO/2015

A economia
criativa
Por que trabalhadores mais escolarizados conseguem rendimentos maiores? Em princípio, porque
o estudo os qualifica para exercer suas tarefas de
forma mais eficiente. Ou, no jargão dos economistas, o tempo e a qualidade dos estudos incrementam um fator fundamental para a competitividade
em qualquer mercado: a produtividade do trabalho.
Parte desse aumento explica-se pelo fato de que
trabalhadores instruídos são mais capazes de lidar
com tecnologias que evoluem aceleradamente e
modificam de forma radical os processos, as rotinas e as próprias atividades laborais e empresariais
– como vimos no caso dos trabalhadores rurais
que trocam a enxada pela agricultura de precisão.
“Sem trabalhadores qualificados, nem as empresas
nem os países podem usar as tecnologias mais
modernas”, sintetiza Fernando Veloso, professor e
pesquisador da Fundação Getúlio Vargas.
Mas os efeitos não se esgotam na modernização de
manufaturas e serviços tradicionais. Um povo mais
instruído, observa Veloso, também cria novas oportunidades por meio da chamada economia criativa,
na qual o desenvolvimento de negócios associa-se
aos campos da arte e da cultura. Considerada na
vertente de produção cultural – composta por atividades como cinema e produção audiovisual, literatura, artes cênicas, museus, moda e arquitetura –,
em 2013, essa economia criativa já envolvia aproximadamente 320 mil empresas no Brasil – quase
6% do total do país –, nas quais atuavam cerca
de 3,7 milhões de pessoas, segundo estimativas
do IBGE. O crescimento médio anual dos setores
criativos – de 6,13% – foi superior ao aumento médio do PIB nacional, de cerca de 4,3% nos últimos
anos (até 2013).
Um sinal público do avanço desse tipo de empreendimento no país é a crescente afluência de
brasileiros a mostras de artes plásticas, um fenômeno que vem explodindo em tempos recentes:
exposições de Salvador Dalí e de Ron Mueck, recentemente realizadas em São Paulo, receberam,
respectivamente, 540 mil e 400 mil visitantes, que
esperaram horas em longas filas para ver de perto
obras desses artistas (veja a tabela 7).
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CONSTRUINDO
MARCAS DIGITAIS
NA GLOBO

Nas páginas seguintes, esta edição do BIP traz depoimentos de
cinco anunciantes do setor digital que escolheram a Globo como
parceira e colheram bons resultados: aumento nas vendas, mais
audiência nos sites e abertura de novos mercados. Conheça os
cases de ZAP, Giuliana Flores, OLX, Catho e Decolar.com.
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AUDIÊNCIA DIRETA DO PORTAL
DE IMÓVEIS ZAP CRESCE 15%
COM PUBLICIDADE NA GLOBO
Top of mind em seu segmento, anunciante investe em mídia, merchandising,
patrocínios nacionais e regionais e projetos especiais, sempre com bons resultados
Publicidade na Globo garantiu ao portal de imóveis ZAP retorno qualificado, diz Eduardo Gama Schaeffer, CEO da empresa: “Vimos a nossa audiência direta crescer 15%, o que significa aproximadamente 1,3 milhão de acessos/mês. Nossos
clientes comentam os filmes e se sentem parte disso”. Melhor
ainda, os resultados são imediatos. “Um exemplo: enquanto
o Faustão fala do ZAP, vemos muitos acessos naquele minuto. Percebemos isso também quando colocamos uma campanha nova no ar. A audiência direta aumenta também”, diz
Eduardo. “Acreditamos muito no potencial da Globo. Temos
um Super Bowl por dia quando se fala em audiência.”
Ele explica que a sua empresa, ao anunciar na Globo, visa
principalmente branding. “A área em que atuamos é ainda
muito nova no Brasil. Temos a forte crença que, ao investir
na marca, consolidaremos o ZAP como a referência de conteúdo e informação para o mercado imobiliário. Isso já vem
acontecendo.”
A empresa iniciou as suas campanhas institucionais na
Globo em 2012. Hoje é top of mind do segmento, bem à
frente dos concorrentes, como informa Eduardo. “Junto a
isso vem um considerável e importante incremento de audiência que conseguimos medir em real time. Second screen
e multi screen, para nós, é realidade. Vemos em tempo real

ESTRATÉGIA
SETOR
OBJETIVO
MERCADO
SOLUÇÃO
RESULTADO

Imóveis on-line
Divulgar e fortalecer a marca
Brasil
Mídia e patrocínios na Globo
Mais valor e credibilidade para a marca

SAIBA MAIS:
CONSULTE O ATENDIMENTO COMERCIAL DA REDE GLOBO DA SUA REGIÃO.

“Não é qualquer
empresa que
está na Globo.
E os clientes e
usuários do site
reconhecem isso”

Eduardo, do ZAP

a audiência direta do site crescer ao veicularmos uma campanha na TV ou durante uma ação de merchandising. Já
fizemos Novela III, Mais Você e Domingão do Faustão, e
todos apresentaram um ótimo resultado”, diz ele. Hoje, o
ZAP é patrocinador da Fórmula 1. “Nossos clientes assistem, veem que é uma empresa que está investindo, que
tem suas bases sólidas, e isso traz segurança para eles
investirem cada vez mais no ZAP.” A empresa também já
adquiriu projetos especiais, como a data promocional Dia
do Corretor e patrocínios de programas regionais. As campanhas do ZAP são criadas pela FCB.
Eduardo informa que a sua empresa visa todos os públicos –
e esse é mais um motivo para investir na Globo. Em algumas
praças, o ZAP veicula filmes específicos, detalhando funcionalidades ou produtos. Segundo ele, o ZAP percebeu com
clareza um ganho de valor e credibilidade para a sua marca
pelo fato de aparecer na emissora. “Não é qualquer empresa
que está na Globo”, garante. “E os clientes e usuários do
site reconhecem a seriedade e a preocupação que temos
com a marca e com a qualidade. Um imóvel é a decisão
mais importante que uma pessoa toma na vida. Ela quer estar segura. Ter uma marca reconhecida traz essa segurança.
O mesmo vale para os nossos clientes. Eles têm uma verba
restrita para investir em marketing. Não podem errar. Investir
no ZAP hoje é contratar uma empresa que está na Globo,
que está preocupada em perpetuar e em dar continuidade.”
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RESULTADOS EXTREMAMENTE
POSITIVOS PARA A GIULIANA
FLORES COM MÍDIA NA GLOBO
“Nosso foco é manter a marca na cabeça do cliente para quando ele quiser presentear
alguém. Isso só se constrói com presença constante na mídia”, afirma anunciante
“Todos os nossos esforços em comunicação publicitária são voltados para fortalecer a marca Giuliana Flores, buscando firmá-la
cada vez mais como a maior loja on-line de flores e presentes
do Brasil.” É assim que Clóvis Souza, CEO da empresa, resume
suas motivações para concentrar investimentos em publicidade
na programação da Globo.
O relacionamento comercial entre as empresas é antigo e nasceu de uma percepção do próprio executivo: ele estava assistindo a um capítulo de uma novela da emissora, viu uma atriz mencionar a marca de um perfume e gostou da ideia, imaginando
que poderiam fazer o mesmo com flores. “Entramos em contato
com o Atendimento Comercial da Globo e, depois de algumas
reuniões, viabilizamos a nossa presença na Globo Internacional,
em uma solução de compromisso entre nosso orçamento e
necessidades de comunicação”, lembra Clóvis. “Os resultados
foram muito satisfatórios e não paramos mais de anunciar na
Globo. Depois, fizemos ações no interior de São Paulo e litoral
até que chegamos à nossa principal praça, São Paulo (SP1). Os
resultados foram, de novo, extremamente positivos: mais visitas
ao site e o fortalecimento da marca. Hoje, além de SP1, trabalhamos também com a praça Rio de Janeiro.”
A R.E.F Comunicação é a agência de publicidade que atende a
conta da Giuliana Flores. Em seu planejamento de mídia, privilegia comerciais de 15 segundos veiculados pela manhã, em que
são destacadas as facilidades para comprar flores pela internet.
“Também mostramos nossos diferenciais, como o serviço de
entregas em até três horas. Em datas sazonais, fazemos comerciais temáticos, como Dia das Mães e Dia dos Namorados”,
explica Fernando Calfat, VP de negócios e mídia da R.E.F.. Toda
a verba do anunciante é confiada à Globo.
Os resultados foram rapidamente observados e considerados
bastante positivos: mais visitas ao site e o fortalecimento da marca. “As respostas imediatas são mais visíveis em datas sazonais
sim, mas não vivemos só delas”, diz Clóvis. “No dia a dia, trabalhamos com as datas especiais para cada cliente, aniversários,
romance, nascimentos etc. Nosso foco é manter a marca na
cabeça do cliente para quando ele quiser presentear alguém.
Isso só se constrói com presença constante na mídia.”
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“Os resultados foram muito
satisfatórios e não paramos mais
de anunciar na Globo”
Clóvis, da Giuliana Flores

ESTRATÉGIA
SETOR
OBJETIVO
MERCADOS

Comércio on-line de flores
Fortalecer a marca
SP1 e Rio

SOLUÇÃO

Mídia concentrada na Globo e na Globo
Internacional

RESULTADO

Mais visitas ao site e fortalecimento da
marca
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AUMENTO INSTANTÂNEO DE
ACESSOS AO SITE QUANDO
FILME FOI AO AR PELA GLOBO
“Desde que a campanha entrou no ar, houve um aumento de 17% em volume de
anúncios, além de forte repercussão também nas redes sociais”, comemora OLX
A OLX queria atrair novos usuários para seus serviços, principalmente para o aplicativo de dispositivos móveis. “Nosso
desafio era mobilizar as pessoas e fazê-las perceber que possuem aproximadamente R$ 1.800 em produtos sem uso dentro de casa, que podem ser vendidos por meio da OLX, para
a realização de um sonho ou projeto pessoal”, resume Andries
Oudshoorn, CEO da empresa. “Queremos provocar uma mudança de hábito e mostrar que o Brasil tem potencial para ser
um dos maiores mercados de compra e venda de usados do
mundo. E, com isso, estimular uma nova economia no país.”
Para encarar esse desafio, a OLX escolheu a Globo como
parceira. “Além de ser a emissora de maior expressão do país,
a Globo atua como facilitador na comunicação entre a OLX e
seu público-alvo, que são pessoas das mais diferentes classes sociais, idades e regiões do Brasil”, diz Adriana Maia, senior marketing manager da empresa. “A campanha em horário
nobre no canal é um importante pilar na nossa estratégia para
consolidar a OLX a maior plataforma de classificados on-line
gratuita do país, já que a emissora possui alto poder influenciador e de mobilização.” A Ogilvy é a agência de publicidade
da OLX. “Ela captou a mensagem que queríamos transmitir e
trouxe um conceito forte e mobilizador, ao posicionar a OLX
como uma ferramenta para impulsionar a realização de sonhos e projetos, por meio de uma comunicação agressiva, divertida e impactante”, afirma Adriana. O plano de mídia visava
gerar grande impacto, “por isso, concentramos nosso investimento no horário nobre, em programas com grande relevância, como Jornal Nacional e Novela III. Sabemos que esse é
o momento no qual as pessoas estão reunidas em casa em
frente à TV. Além disso, escolhemos formatos tradicionais de
comercial de 30 e 15 segundos, que passam o conceito da
marca com uma mensagem extremamente inovadora, utilizando o ‘Rap da Felicidade’, uma música divertida e marcante na
cabeça das pessoas”.
O sucesso da campanha foi instantâneo: no momento em
que o comercial foi ao ar, a OLX atingiu picos de 6.200 acessos simultâneos no site. Em junho, alcançou o número inédito
de 10 milhões de anúncios ativos. “Desde que a campanha

entrou no ar, em março, houve um aumento de 17% em volume de anúncios, além de forte repercussão também nas
redes sociais”, comemora Andries.
Ele percebeu ainda um ganho de valor e credibilidade para
a sua marca pelo fato de ter aparecido na Globo. “A Globo
é sinônimo de qualidade e credibilidade. Por isso, vincular a
OLX à emissora nos conectou diretamente a esses atributos e
reforçou a posição da nossa empresa como líder de mercado.

“A Globo é sinônimo de qualidade e
credibilidade”
Andries (à esquerda) e Adriana, da OLX
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Compra e venda de usados on-line
Atrair novos usuários
Brasil
Mídia no horário nobre da Globo
Crescimento em acesso e volume de
anúncios

SAIBA MAIS:
CONSULTE O ATENDIMENTO COMERCIAL DA REDE GLOBO DA SUA REGIÃO.
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CAMPANHA DA CATHO NA
GLOBO GEROU SALTO NO
BRAND AWARENESS E AD RECALL
“Parceria nos traz a possibilidade de comunicar a nossa marca
de forma eficaz a um público abrangente”, diz anunciante
A campanha publicitária da Catho, promovendo seus serviços de emprego on-line, com veiculação na Globo e também na internet, gerou um aumento de brand awareness
da ordem de 45%, além de 25% em ad recall, quando se
compara um grupo exposto e outro não exposto aos filmes.
Os dados foram apurados por uma pesquisa da Brandlift.
“Acreditamos que a Globo, dentro da composição do plano
de mídia, nos ajuda a atingir altos níveis em atributos como
valor e credibilidade, e os resultados se refletem tanto no
curto prazo quanto residualmente, traduzidos também pelo
forte interesse pela marca ao longo do tempo”, informa Luciana Iodice, gerente de marketing da Catho.
A campanha da empresa, criada pela Wunderman, mostra o duelo entre dois lados de uma mesma pessoa: o
corpo mole contra o lado lutador. “Nossa nova personagem, Mari, não aguenta mais enfrentar a distância entre a
casa e o trabalho, além da falta de reconhecimento profissional e o salário baixo que sempre atrasa. A mensagem central é que a Mari corpo mole ‘#dormenoponto’,
enquanto a Mari lutadora vai buscar novas oportunidades
com a ajuda da Catho”, conta Luciana. O filme, em versões de 30 e 15 segundos, foi veiculado nos intervalos
da programação da Globo.

“A Globo já compõe o
nosso plano de mídia há
muitos anos”
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Segundo ela, o objetivo da Catho é manter-se na liderança
do seu segmento de negócios e seguir com a missão de
ajudar as pessoas a se realizarem profissionalmente. “Além
disso, queremos mostrar que somos parceiros dos profissionais em todos os momentos da sua carreira. A Globo já
compõe o nosso plano de mídia há muitos anos, e a parceria nos traz a possibilidade de comunicar a nossa marca de
forma eficaz a um público abrangente, conferindo cobertura
e alcance”, diz Luciana.

Empregos on-line
Manter liderança
Várias grandes cidades
Mídia concentrada na Globo

Luciana, da Catho

Crescimento de brand awareness e 25%
em ad recall
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CAMPANHAS NA GLOBO TÊM
GARANTIDO CREDIBILIDADE E
FORÇA À MARCA DECOLAR.COM
Anunciante combina anúncios institucionais e promocionais para potencializar resultados

A Decolar.com comemora o bom retorno das suas campanhas na Globo. “Nossa forte presença na programação e
um elenco estrelar, como o dos nossos comerciais, confere
força e credibilidade à marca Decolar.com”, diz Alípio Camanzano, diretor da empresa. Ele percebe um ganho de
valor e credibilidade para a marca da sua empresa pelo fato
de aparecer nos intervalos da Globo, acrescentando que
as campanhas têm forte efeito residual. “Elas colaboram
ativamente, tanto na conquista de novos consumidores,
quanto na fidelização de atuais clientes”, diz ele.
“Além de promover nossos produtos e serviços, nossas
campanhas buscam estimular a indústria do turismo, incentivando os brasileiros a realizarem seus sonhos, pois viajar é
um sonho”, explica Alípio. “Quando dizemos que com Decolar.com você pode, reforçamos que temos uma ampla
oferta de produtos e serviços, capazes de atender aos mais
distintos perfis de turistas. E isso reflete nossa missão de
democratizar o turismo no Brasil. Dentro desse cenário, a
Globo é o meio perfeito, com programação variada, direcionada aos mais diversos perfis de telespectadores.”
Alípio informa que, já há alguns anos, a Decolar.com tem
como agência a R.E.F. Comunicação, que por conta do sucesso da parceria no Brasil, passou a atender também a
empresa em outras operações na América Latina. No planejamento das campanhas, a presença de vários artistas e a
disposição de combinar peças institucionais – veiculadas no
início de cada campanha, reforçando as vantagens e as facilidades de comprar por meio dos canais Decolar.com – e
anúncios de varejo, que promovem ofertas. “Somos bastante agressivos, nos destacando dentro do nosso segmento”,
diz ele. “Adotamos um planejamento rigoroso para que a
Decolar.com marque presença nos intervalos de programas
nobres da Globo, considerando ainda o público-alvo de potenciais compradores.”
O modelo tem dado resultados positivos, garante Alípio. “Nossa agressiva campanha publicitária sempre gera repercussão
no mercado e, principalmente, entre os consumidores. Ela é
um dos pilares da consolidação da marca Decolar.com e do

reconhecimento dos consumidores ao intenso trabalho de
uma equipe ampla, experiente e
empenhada em oferecer ótimas
oportunidades para os brasileiros viajarem.”
As respostas às campanhas,
diz Alípio, têm sido rápidas.
“Notamos retorno principalmente a partir dos nossos
canais móveis: mobile site e
aplicativos para smartphones e
tablets. É inegável que os brasileiros assistem à TV conectados a plataformas móveis. Isso
não se reflete apenas na repercussão da programação nas
redes sociais, mas também
nos hábitos de consumo, com
os espectadores buscando as
ofertas quase simultaneamente
à sua veiculação na TV.”

“Notamos respostas
principalmente a
partir dos nossos
canais móveis:
mobile site e
aplicativos para
smartphones e
tablets”
Alípio, da Decolar.com
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Serviços de turismo on-line
Divulgar serviços e estimular turismo
Várias grandes cidades
Mídia concentrada na Globo
Respostas rápidas, inclusive nos canais
móveis
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