
A União faz a força 
 
Para enfrentar dificuldades, crescem as parcerias entre jornais envolvendo principalmente 
projetos publicitários 
 
 
Persistem as dificuldades, mas parece já existir hoje maior predisposição para o 
estabelecimento de parcerias comerciais entre jornais, embora esse gênero de atuação possa, 
ao menos aparentemente, significar uma estratégia interessante de geração de negócios em 
uma época de contenção de investimentos publicitários e perda de share do meio. É verdade 
que ainda há poucas associações formalizadas e existem registros recentes de encerramento 
de outras, mas já é também possível encontrar exemplos de parcerias que se consolidam e se 
expandem. 
 
O Anúncio Brasil, criado em 2001, ingressou no início deste ano em sua chamada segunda 
fase, que marcou a ampliação do número de jornais envolvidos no projeto. Antes, esse sistema 
de comercialização conjunta de espaços publicitários em grandes jornais envolvia cinco títulos: 
O Estado de S. Paulo, O Globo, Estado de Minas, Zero Hora e Correio Braziliense. Agora, nessa 
segunda etapa, ele envolve dez publicações, integrando também os jornais A Tarde, Diário 
Catarinense, Diário de Pernambuco, Gazeta do Povo e O Povo. Segundo Marcos Nogueira de 
Sá, diretor de mercado anunciante de O Estado de S. Paulo e Jornal da Tarde, o Anúncio Brasil 
responderá este ano por aproximadamente 2,5% do faturamento publicitário em noticiário do 
Estadão. Anunciantes como Schincariol e a entidade das empresas de telefonia fixa Abrafix, 
entre outros, utilizam o Anúncio Brasil. De acordo com Sá, este ano, comparativamente a 
2002, a receita gerada por esse projeto crescerá aproximadamente 5%. 
 
Através de uma única autorização - com a posterior emissão de uma única nota—o Anúncio 
Brasil permite a veiculação em todos os jornais participantes do projeto. Com isso, na opinião 
de Sá, ele resolveu um problema operacional que antes dificultava a programação do meio e 
possibilitou a sua percepção como uma mídia com alcance nacional e custo competitivo com o 
de outras mídias, como as revistas. E Sá antecipa: em 2004, o Anúncio Brasil entrará em sua 
terceira fase, na qual serão lançados formatos que não puderam ser disponibilizados este ano - 
embora houvesse solicitações—, em virtude das regras previamente definidas pelos 
participantes. Mas Sá reconhece: "Realmente não é simples estabelecer parcerias entre 
jornais. Cada um é uma empresa controlada por pessoas diferentes, que atuarem mercados 
com características distintas". Porém, garante o diretor de mercado do Estadão, "o Anúncio 
Brasil já está consolidado e não vai acabar". 
 
CASAMENTO COMPLICADO 
 
A dificuldade de estabelecimento de parcerias comerciais entre jornais é percebida também por 
Paulo Fraga, diretor comercial de O Dia, publicação que há cerca de sete meses encerrou uma 
iniciativa de comercialização conjunta de espaços com o Jornal do Brasil. Segundo ele, o fim 
dessa parceria decorreu de "diferenças culturais". Além disso, "os resultados previstos não 
estavam sendo atingidos. Mas nada impede que em algum momento desenvolvamos parcerias 
com o Jornal do Brasil em projetos específicos", acrescenta Fraga.  
 
Para o diretor de O Dia, essas uniões podem e devem ser cultivadas quando gerarem ganho de 
escabela  em áreas como a impressão, por exemplo. Ele crê que também na área comercial o 
somatório de esforços possa constituir uma alternativa interessante de geração de negócios, 
embora seu estabelecimento não seja simples. Fraga conta que, logo após o lançamento do 
Anúncio Brasil, jornais não incluídos nesse projeto tentaram implementar um trabalho similar, 
mas a idéia, novamente por "diferenças culturais" entre empresas, não foi concretizada. 
 



 
 
A idéia dos projetos comerciais conjuntos entre jornais ainda enfrenta percalços mesmo já não 
podendo mais ser considerada nova. Existiram, no final dos anos 80 e início dos 90, planos de 
realizações de ações conjuntas entre os jornais paulistas Correio Popular, Diário do Grande 
ABC e Tribuna de Santos. Também essa iniciativa não teve êxito. "Tais parcerias não são 
simples", reconhece Eduardo Porto, diretor comercial da Rede Anhangüera de Comunicação 
(RAC), empresa controladora do Correio Popular. Porto acha que "a parceria até pode 
constituir um caminho a ser trilhado pelos jornais, mas é um caminho futuro, que 
provavelmente não será percorrido de imediato". 
 
A Folha de S. Paulo, também na passagem da década de 80 para os anos 90, já manteve uma 
parceria com os jornais Zero Hora e O Globo no projeto Press Mídia Color, criado para enfatizar 
a possibilidade de realização de anúncios coloridos, opção que na época apenas começava a 
ser disponibilizada pelo meio. Essa união "cumpriu seu objetivo", afirma Antônio Carlos de 
Moura, diretor -executivo comercial do Grupo Folha. Atualmente, porém, sua empresa não 
mantém parcerias comerciais com nenhum jornal. "Acho que estamos trabalhando muito bem 
individualmente. O grande mercado anunciante está concentrado em São Paulo e temos boas 
estratégias elaboradas para o atendimento do anunciante nacional", afirma. 
 
 
Interior de SP unido 
 
Uma das mais antigas parcerias sem atividade no meio jornal brasileiro, a Sucursal SP une 
grupos controladores de cinco publicações do interior paulista: Vale Paraibano, de São José dos 
Campos; Jornal de Piracicaba, da cidade do mesmo nome; Jornal da Cidade, de Bauru; Diário 
da Região, de São José do Rio Preto; e Tribunal Impressa, de Araraquara.Mas a Sucursal SP 
não realizações conjuntas de comercialização, mantendo equipes e propostas individuais para 
cada um de seus participantes. De acordo com José Tadeu Gobbi, diretor do projeto, isso não 
significa, porém, haver apenas o rateio de uma estrutura física comum. Existe, segundo ele, 
um contínuo intercâmbio de informações entre as equipes, com o conseqüente benefício dos 
negócios individuais dos grupos, que são favorecidos ainda pelo compartilhamento de 
comando, de processos e de sistemas. 
 



 
 
Sediada na capital paulista, a Sucursal SP foi inaugurada em 1995, como uma ação de amplia-
ção do potencial de captação de negócios de grandes anunciantes e comercializa também 
algumas emissoras de rádio pertencentes aos mesmos grupos controladores dos jornais. Se-
gundo Gobbi, desde sua criação, a participação dos anunciantes sediados em São Paulo nas 
receitas dos jornais integrados ao projeto subiu de aproximadamente 10% para valores 
situados entre 25% e 30%. "Além do sucesso na alavancagem de receita, a Sucursal SP 
também foi responsável pela consolidação de um conceito de qualidade destes grupos", 
afirma. Gobbi informa que, nos dez primeiros meses deste ano a Sucursal SP atingiu um 
volume de negócios 5,5% superior àquele registrado no mesmo período de 2002; para o total 
do ano, há uma perspectiva de crescimento real de 8%. 
 
A Sucursal SP também elaborações de marketing e comunicação envolvendo todos os seus 
componentes, cuidando, por exemplo, de sua participação conjunta em eventos setoriais, 
como o MaxiMídia. Em julho houve a inauguração do site do projeto, no qual são 
disponibilizadas informações sobre os veículos e seus respectivos mercados. 
 
Além de trabalhar os espaços publicitários habituais dos jornais, a Sucursal SP comercializa 
também seus projetos especiais. Gobbi afirma haver, porém ainda sem prazos estabelecidos, 
planos de realização de projetos especiais integrando os cinco jornais participantes. Ele conta 
que já foram implementados trabalhos integrando dois ou três desses jornais. 
 
Gobbi prevê aumento no ritmo de estabelecimento de parcerias entre jomais, e cita, como 
reforço dessa tese, as ações combinando os grupos Folha e Estado em uma empresa de 
distribuição—a São Paulo Distribuição e Logística — e a associação entre o grupo Folha e as 
Organizações Globo no jomal Valor Econômico. Mas, para ele, para ser bem-sucedida uma 
parceria não pode ter foco no curto prazo. 
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