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CONTRA TUDO
E CONTRA TODOS

Veículos não lutam apenas entre si na disputa pelo bolso do
consumidor: internet, TV paga e celulares também são .

competidores vorazes que tiram o sono dos executivos do setor

Clayton Melo

O achatamento do poder aqui-
sitivo da população ao longo dos
últimos anos transformou-se em
um grande vilão para a circulação
dos jornais, e ao mesmo tempo os
altos custos de produção inviabili-
zam descontos mais arrojados nos
preços de capa. Como se não bas-
tasse, concorrentes ferozes passa-
ram a disputar o bolso do consu-
midor com agressividade e sedu-
ção: internet, TV paga e celulares
formaram um grupo de competi-
dores para a mídia impressa e par-
ticularmente para os jornais, tor-
nando a vida dos executivos de cir-
culação um verdadeiro inferno. O
desafio gerado por esse quadro não
é pequeno porque além de ter de
apostar na recuperação da renda
dos brasileiros é preciso empreen-
der esforços para atrair novos lei-
tores, sobretudo os jovens, que são
mais ligados à onda digital.

Apesar dessa situação e dos jor-
nais brasileiros terem perdido em
circulação sobretudo nos últimos
três anos, o ano de 2004 aponta
para uma luz no fim do túnel devi-
do aos números da circulação mé-
dia paga terem crescido tanto aos
domingos como nos dias úteis, ain-
da que alavancados por promo-
ções anabolizantes. Porém, foi uma
tímida ampliação, pois dos 3,87 mi-
lhões circulados em média em ju-
lho de 2003 aos domingos, os jor-
nais filiados ao IVC registraram
3,93 milhões de exemplares pagos
em junho deste ano - apenas 1,5%
de crescimento. Nos dias úteis sal-
tou de 3,09 milhões em média em
julho do ano passado para 3,15 em
junho de 2004.

Não há dúvida no fato das ações
de circulação ganharem importân-
cia fundamental nesse ambiente de
alta competitividade, seja por meio
de ações de captação ou fideliza-
ção que vão desde o básico até a
forma de entrega do jornal de acor-
do com a preferência do assinante
a estudos mais profundos sobre o
comportamento dos leitores. "Em
função dos altos custos gerados
pela busca de novos assinantes e
para mantê-los, o grande desafio
tem sido tornar-se cada vez mais

FOCO NO PRODUTO, POIS É ELE O ATRATIVO
A vida dos jornais não tem sido

fácil no sentido de manter ou até

melhorar suas circulações, e não é

diferente com os títulos de econo-

mia e negócios, que embora volta-

dos para um público de bom po-

der aquisitivo e que consome o

jornal profissionalmente, também

precisam lançar mão de diversos

tipos de ações para ao menos ga-

rantir estabilidade nas tiragens.

Mas parece que os principais jor-

nais do gênero - Gazeta Mercantil

e Valor Econômico -, que passa-

ram por mudanças recentes em

suas direções, decidiram mudar o

foco nessa batalha pelos leitores.

Ambos estão se voltando para o

aperfeiçoamento do produto, na

crença de que afinal é ele quem se-

gura o leitor.

Aperfeiçoamento dos dois principais títulos voltados ao segmento de economia e negócios garante mais leitores

A Gazeta, que tem 99% de suas

vendas por meio de assinaturas,

não teve reflexos importantes em

sua carteira e tem empreendido

ações de longo prazo com as prin-

cipais campanhas de relaciona-

mento tendo sido detonadas no

próprio jornal e

com foco no lan-
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dutos de interes-

se dos leitores.
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Hércules Júnior, do Grupo Estado: desafio de qualificar o assinante

assertivo no sentido de trazer o as-
sinante com o perfil adequado ao
título (qualificação) e realizar os an-
seios do anunciante", diz Antônio
Hércules Júnior, diretor de marke-
ting para o mercado leitor do Gru-
po Estado (O Estado de S. Paulo e
Jornal da Tarde).

Mas se os consumidores estão
com o orçamento comprometido
por gastos que antes não existiam,
os jornais enfrentam também a mu-
dança brusca no estilo de vida das
pessoas, mais agitado e saturado de
informações. "Temos de trabalhar
duro para produzir um produto que
tenha percepção de valor maior e
se torne um aliado na vida do lei-
tor", analisa Ricardo Gandour, dire-
tor executivo do Diário de S. Paulo,
jornal paulista da Infoglobo. Ele
considera que a mídia impressa tem
um diferencial nessa batalha que é
sua credibilidade e vocação de re-
gistrar os fatos, explicar as notícias
e prestar serviço. "Ainda vejo muito

diretora de marketing Mônica Oli-
veira, ressaltando que há também
os produtos consolidados como as
revistas Balanço Anual e Atlas do
Mercado Brasileiro. A novidade fica
por conta de um programa de rela-
cionamento com os assinantes que
ocorrerá a partir do último trimes-
tre de 2004, em um planejamento
de fidelização de longo prazo.

Nido Meireles, diretor de circu-
lação do Valor Econômico e que aca-
ba de assumir o cargo, destaca que
foi adotada uma série de medidas
no sentido de garantir e até melho-
rar os patamares de circulação.
"Readequamos os preços, extingui-
mos ações anabolizantes e parti-
mos para uma melhor exploração
do conteúdo editorial", diz ele, que
centrará esforços numa maior di-
vulgação dos anuários que com-
põem o portfólio do jornal.

O investimento em produção de
novos produtos é alto, pois depende
de mão-de-obra qualificada, sem fa-
lar nos custos operacionais e de ma-
téria-prima. "Mas o resultado na
criação desses diferenciais é garan-
tido. A fidelização e o reconheci-
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espaço para os jornais posiciona-
rem-se melhor, como ferramentas
úteis para o leitor".

Muita criatividade
Como os jornais não podem

mais olhar apenas para seus con-
correntes diretos, os passos a se-
rem dados exigem muita criativi-
dade. "Eles precisam reinventar-se
para assim se tornarem atrativos e
indispensáveis para seu público",
alerta o diretor de operações da
Gazeta do Povo, Marcos Liebel Jú-
nior. Porém a capacidade de ino-
var e renovar não se adquire num
estalar de dedos: é necessário mui-
to investimento em pesquisas para
nortear as mudanças que devem
ser implantadas.

Nesse cenário nada animador, a
saída imediata é adotar ações de
estímulo ao hábito de leitura. Para
Eduardo Porto, diretor comercial
da Rede Anhanguera de Comuni-
cação (RAC), de Campinas, que

mento dos leitores têm impactos
imediatos", garante Mônica. Ou-
tro item importante é a boa admi-
nistração do banco de dados. "A
Gazeta Mercantil nunca foi agres-
siva na venda corporativa. Preten-
demos investir nesse segmento
ainda mais", adianta a diretora
de marketing.

No caso do Valor, as estratégias
utilizadas ficaram focadas nos
custos de distribuição do jornal e
de seus agregados e nas ações para
a exposição dos produtos. "Essas
investidas ainda estão em desen-
volvimento e farão parte de uma
segunda etapa, que estará atrela-
da ao processo de reestruturação
da nossa logística", explica Mei-
reles. "A circulação deixou de ser
somente a audiência e passou a
ter a responsabilidade de cobrir
os custos de produção, distribui-
ção e vendas". Com os acordos de
impressão que tem em oito locali-
dades (Brasília, SP, RJ, BH, Salva-
dor, Recife, RS e Blumenau), a Ga-
zeta Mercantil chega logo cedo à
mesa dos executivos de várias re-
giões do País.
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detém jornais e emissoras de rádio
no interior de São Paulo, "a pro-
moção tem sido uma ferramenta
importante nesse sentido". Os jor-
nais da RAC têm obtido excelen-
tes resultados fazendo uso dessa
estratégia, como a distribuição de
sampling em pontos específicos da
cidade para atrair o público de
maior poder aquisitivo. "Temos
percebido queda no volume de
cancelamentos nos últimos meses.
Além disso, houve diminuição tam-
bém da inadimplência", comemo-
ra. "Com churn (perda de assinan-
tes) baixo, a carteira cresce mais
rapidamente porque não é preciso
repor as perdas".

Nos jornais da RBS, segundo
conta o gerente de circulação de jor-
nais, Walter Bier, a batalha é enfren-
tada destacando para os leitores os
features de cada publicação, como
portabilidade, conteúdo para toda
a família, cadernos e sessões de in-
teresses específicos, colunistas re-
gionais e cobertura local muito
agressiva. "Diário Gaúcho, O Pionei-
ro, Diário de Santa Maria e Jornal
de Santa Catarina têm foco na co-
munidade", diz Bier. "Há também
um trabalho intenso das redações
para aperfeiçoar os textos e o visual
em busca da facilidade de 'navega-
ção' do leitor pelo jornal".

Mesmo com todas essas dificul-
dades, o meio - ao menos nos gran-
des jornais - parece reagir. Segun-
do o superintendente de circulação
de O Estado de Minas, Maurício
Santos, que tem 70% da circula-
ção nas assinaturas, o crescimento
da carteira está próxima do estima-
do. "Incluindo bancas, temos uma
curva ascendente desde janeiro",
afirma. "As perspectivas para 2005
são animadoras". No Grupo Esta-
do não é diferente: O Estado de S.
Paulo conseguiu aumentar a car-
teira de assinantes em 9,5% entre
janeiro e junho deste ano, enquan-
to o JT conseguiu nos últimos 12
meses ampliá-la em pouco mais de
12%. "A tendência é de crescimen-
to ainda maior no segundo semes-
tre devido também às ações que
estamos programando", afirma
Hércules Júnior.

Esses números não vêm do nada.
O Estado empreendeu uma cam-
panha agressiva com foco em fide-
lização entre os meses de março a
junho com sorteio de seis automó-
veis e um flat entre todos os assi-
nantes, resultando num crescimen-
to de 5% na base. "Também inten-
sificamos as ações de relaciona-
mento, como na promoção Ingres-
so Grátis, que distribui por meio do
portal de relacionamento ingressos
para cinema, teatro e shows", con-
clui. Nos últimos 12 meses foram
mais de 40 mil ingressos.

No grupo Folha da Manhã (Fo-
lha de S. Paulo e Agora SP) tam-
bém são feitas inúmeras ações
para manter os jornais entre os de
maior circulação do País. O dire-
tor da área, Marcelo Epstejn, con-
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Gandour, do Diário de S. Paulo: trabalho árduo
para aumentar a percepção de valor do jornal

ta que a segmentação tem sido de
especial valia nessa empreitada. "A
Folha foca suas investidas mais em
assinaturas, enquanto o Agora em-
preende esforços em banca", infor-
ma, enumerando uma série de pro-
dutos que acompanham o Agora
periodicamente, como dicionário,
curso de inglês e livros. "Consegui-
mos ótimas negociações nesses
produtos e os viabilizamos para
nosso leitores a custos competiti-

vos. Alinhados com o
editorial do jornal,
eles são uma excelen-
te ferramenta para
alavancar a circula-
ção", comemora. Em
2004 a Folha conse-
guiu crescer 4% e o
Agora, 2%.

Muito desse resul-
tado é devido em par-
te ao conjunto de pro-
dutos que a Folha ofe-
rece aos leitores, com
vários cadernos e re-
vistas que acompa-
nham o jornal, como
Guia da Folha, Revis-
ta da Folha, caderno
Máquina, Folha Equi-
líbrio e Folhateen,
dentre outros. "Tam-
bém temos opções de
assinaturas por perío-

do, como de segunda a sexta, sába-
do e domingo e sexta a segunda",
acrescenta Epstejn. Além disso, o
assinante tem opção de transferir
o endereço de recebimento do
exemplar por um período - nas fé-
rias, por exemplo.

Investimentos pesados
Os resultados obtidos pelos jor-

nais são fruto principalmente de
pesados investimentos nas ações de
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captação ou retenção de leitores.
O grupo Estado aplicará algo em
torno de R$ 5 milhões em 2004
tendo como foco relacionamento
e fidelização de assinantes. "É o do-
bro do ano passado", revela Hér-
cules. Essa verba paga a operação
completa: prêmios, produção, vei-
culação e mecânica de promoções.

No Diário de S. Paulo, Gandour
não cita valores, mas desfia uma
série de investidas que compuse-
ram o arsenal na batalha pelo lei-
tor. "No segundo semestre do ano
passado renovamos todo nosso
material de ponto-de-venda", con-
ta, lembrando que em janeiro lan-
çaram nova campanha de posicio-
namento de marca - "Informação
que você usa", planejada em par-
ceria com a DM9DDB. Em março
lançaram a promoção "Nova En-
ciclopédia da Família" e, a partir
de abril, uma série de cadernos te-
máticos focados em cada dia da se-
mana (Emprego Já, Guia do Idoso
e Bem-Estar, pôsteres de esportes
e Guia Bom e Barato da Revista Já).
"Há pouco mais de um mês lança-
mos o novo caderno Motos, inédi-
to na imprensa paulista".

No Rio, os jornais do Infoglobo
(O Globo e Extra) têm movimen-
tos mais focados em retenção das
ações de aquisição de novos assi-
nantes. "Estamos sendo mais sele-
tivos, com investidas menores e
mais baratas que estão dando um
resultado melhor", explica João
Carlos Rosa, diretor da empresa.
O Globo tem 80% de sua venda
por assinaturas enquanto o Extra
vive 100% de banca. Os investimen-
tos recentes foram direcionados
para a melhoria dos produtos, com
o lançamento da revista do Globo
aos domingos e a reformulação da
revista Canal Extra e dos cadernos
Info Extra e Motor Extra. "Os re-
sultados estão de acordo com nos-
sas expectativas e todas essas ações
de melhoria de produto estão em
linha com o planejado, ou um pou-
co acima", garante Rosa.

Na paranaense Gazeta do Povo,
todo projeto promocional de atra-
ção de leitores só toma forma a
partir do compromisso de transfe-
rir conhecimento e informação ao
leitor. "Desenvolvemos conteúdos
exclusivos para integrar as edições
do jornal", conta Liebel Júnior. "Pra-
ticamente 90% desse conteúdo é
feito internamente". O jornal che-
gou a implantar uma célula de re-
tenção e recuperação de clientes
que empreendeu uma extensa sé-
rie de campanhas de assinaturas,
com destaque para Assinatura Tor-
cedor e Grandes Conquistas da
Humanidade. "Muitas outras cam-
panhas visaram a degustação para
despertar o hábito de leitura nos
consumidores", explica Liebel, ci-
tando as séries Valores Humanos e
Vida Moderna.

"Monitoramos todas as ações
por meio do Núcleo de Informa-
ções Operacionais, e com apoio das
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informações do marketing conse-
guimos determinar tendências e
obter melhores resultados", conta
o diretor, acrescentando que tam-
bém é recente a reformulação vi-
sual completa de todo o material
de merchandising, que tem como
objetivo rejuvenescer a marca nos
pontos-de-venda.

Não há dúvida de que as cam-
panhas promocionais alavancam
as circulações, mas o que resta sa-
ber é qual o residual que sobra de
cada uma pois é ele que conta lá
na frente. No Estado de Minas, por
exemplo, a campanha "Assine o
Estado de Minas e ganhe 3 meses
da revista IstoÉ, IstoÉ Gente ou Is-
toÉ Dinheiro" registrou aumento
de 20% sobre a média dos meses
sem campanha. Já a reformulação
do Clube de Assinantes gerou um
aumento da demanda por cartões
do clube e maior freqüência de as-
sinantes nas lojas conveniadas. "A
mensagem foi bem assimilada e o
Clube passou a ser um valor per-
cebido pelos assinantes", comemo-
ra Maurício Santos. Mais de 6% dos
assinantes desbloquearam o cartão
e passaram a utilizá-lo.

A RAC, que tem um projeto de
expansão ambicioso com o lança-

Epstejn: segmentação é
ferramenta importante para manter
a circulação da Folha em alta
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Porto e os jornais da RAC: ações
de estímulo ao hábito de leitura

mento de três títulos chamado de
Projeto das Gazetas (bairro de
Cambuí, em Campinas, Piracibaba
e Ribeirão Preto), conseguiu fazer
crescer as circulações de seus dois
jornais diários. O Correio Popular
saltou 5% e o Diário do Povo, 7%.
"As promoções do Diário foram
muito bem-sucedidas porque ofe-
reciam produtos de qualidade,
como bolas Topper, chuteiras
Umbro e camisas oficiais de Gua-
rani e Ponte Preta", explica Eduar-
do Porto, lembrando que a mecâ-
nica da ação consistia em o leitor
colecionar selos e, com mais um
pequeno valor em dinheiro, poder
adquirir o produto de sua escolha.

Diferentemente da maioria, os
jornais da RBS evitam as promo-
ções de prêmios. Basicamente essa
postura é possível porque usam
de forma maciça os próprios jor-
nais, TV e rádio - mídias que tam-
bém compõem o grupo e são líde-
res de audiência em suas praças.

Contudo, somente a comuni-
cação não resolve. "Temos
uma ampla estrutura de call
center com autonomia de de-
cisão diante dos leitores", re-
vela Bier. A exemplo da Fo-
lha, os jornais da RBS também
disponibilizam vários forma-
tos de assinaturas durante a
semana. Dentre os títulos da
RBS o que menos cresceu no
primeiro semestre foi o Zero
Hora, com f % de evolução.
"Os que mais cresceram têm
como característica estarem
em novos mercados ou em
outros menos maduros", diz
Bier. Casos do Diário Gaúcho
e do Diário de Santa Maria,
ambos com crescimento de
17% no período.
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