
Menos classificados no faturamento
Jornais assistem a uma redução da importância desses anúncios como geradores de receita publicitária
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Parece materializar-se nos
últimos anos uma tendência -
sujeita porém a alguns percalços
— de expansão da participação

dos anúncios em páginas de no-
tícias (noticiário) nas receitas
publicitárias dos jornais. Isso
pode ser observado nesta quin-
ta matéria da série relativa aos
15 anos do Projeto Inter-Meios
(ver tabela). Mas, apesar da
crescente importância dos anún-
cios em noticiário — ou, em ou-
tra denominação, em coluna lar-
ga —, os periódicos seguem co-
locando os classificados em po-
sições fundamentais em suas es-
tratégias.

de 45% do faturamento publici-
tário da Folha.

Já em O Estado de S. Paulo a
participação dos classificados —
que nesse caso incluem os cader-
nos específicos mais a receita
gerada pela área imobiliária no
noticiário — no faturamento pu-
blicitário é hoje de 47%, afirma
Marcos Nogueira de Sá, diretor
de mercado anunciante do Gru-
po Estado. De acordo com ele,
há cinco anos esse índice atin-
gia 50%. "Mas já chegamos a ter,
nove ou dez anos atrás, uma fa-
tia de 60% do faturamento com
esses anúncios", conta Sá. Para
ele, a grande significância dos

Sá: meta de ampliar os negócios com a publicidade em noticiários

A atual campanha publicitá-
ria da Folha de S. Paulo — que
busca expandir seus negócios
referentes a classificados — ex-
plicita esse grande interesse por
esse segmento. De acordo com
Antônio Carlos de Moura, dire-
tor de publicidade da Folha e do
UOL, essa campanha durará o
ano todo. "Os classificados têm
importância estratégica: eles não
apenas geram uma receita im-
portante, mas incrementam cir-
culação", justifica.

A Folha, que não utiliza mais
o conceito tradicional dos clas-
sificados, prefere restringi-los ao
formato denominado "anúncios
de linha para pessoa física", hoje
responsáveis por algo entre 8%
e 10% de seu faturamento pu-
blicitário. Eles são trabalhados
pela mesma equipe comercial
encarregada do relacionamento
com os setores que mais anun-
ciam nesses cadernos e seções:
veículos, imóveis, educação e la-
zer/entretenimento. Segundo
Moura, os negócios realizados
por essa gerência — equivalen-
tes aos comumente efetuados
com os classificados convencio-
nais — representam hoje cerca

classificados no faturamento do
Estadão deve-se, entre outros
fatores, à força desse segmento,
mas ações destinadas a ampliar
os negócios com a publicidade
em noticiários contribuem hoje
para elevar a participação dessa
outra fonte de receita.

CONFRONTO COM A WEB
A concorrência da internet

explica, ao menos parcialmente,
a redução da participação dos
classificados nas receitas dos
diários, acredita Agostinho Viei-
ra, diretor-executivo dos jornais
O Globo e Extra. "Por isso, to-
dos os grandes periódicos já po-
sicionaram seus classificados
também na rede", diz.

Ainda há, porém, espaço para
o aumento da receita dos im-
pressos: segundo Vieira, no ano
passado, comparativamente a
2003, o faturamento dos classi-
ficados do Extra cresceu 26%
(no total, seu faturamento publi-
citário aumentou 23%). Já em O
Globo, nesse mesmo período,
não houve crescimento nessa
área, enquanto o noticiário ex-
pandiu-se 15%. "São produtos
em estágios diferentes. O Globo

tem 80 anos e é um jornal de
prestígio nacional, enquanto o
Extra, apesar de ter apenas sete,
já detém a segunda maior circu-
lação do País, sendo líder aos do-
mingos", explica Vieira.

Embora reconheça que já
existe a concorrência da web,
Sá vê, nesse confronto, um di-
ferencial favorável ao produto
impresso: "Temos uma credibi-
lidade que a internet ainda não
tem", afirma. Ele relaciona o
crescimento dos anúncios em
noticiário mais diretamente às
especificidades de cada seg-
mento anunciante, ao passo que
nos classificados há maior influ-
ência da conjuntura à qual es-
tão submetidas as pessoas físi-
cas. "E, nos últimos anos, essa
conjuntura foi muito difícil", diz
o diretor de mercado do grupo
Estado, buscando assim agregar
mais um fator ao rol de explica-
ções capazes de justificar essa
queda de participação nas re-
ceitas dos jornais.

anúncios estão muito associados
a jornais", acredita. No entanto,
a própria Folha de S. Paulo, em
sua atual campanha de classifi-
cados, conjuga produto confec-
cionado em papel com internet
(os anúncios do jornal também
garantem espaço para colocação
de fotos na versão online). "Esse
espaço é aberto apenas a quem
anuncia na versão impressa",
ressalva Moura.

PREVISÕES DE EXPANSÃO
O noticiário será o impulsio-

nador primordial do crescimen-
to — estimado em 10% — dos
negócios publicitários da Folha
de S. Paulo no decorrer de 2005,
prevê Moura. "O setor de varejo
merece destaque, pois é ele o
principal responsável pelo incre-
mento de 5% obtido no primei-
ro trimestre deste ano", diz o di-
retor de publicidade.

Em O Estado de S. Paulo, de
acordo com Sá, a perspectiva de
evolução no faturamento publi-

das, e eventuais variações na
participação decorrerão agora
do desempenho dos vários seg-
mentos anunciantes.

Na opinião de Sá, as áreas de
indústria e de serviços têm maior
potencial de expansão de sua
importância na publicidade do
diário. Mas ele também afirma:
até mesmo por atuar nesse seg-
mento com uma marca fortíssi-
ma, O Estado de S. Paulo tem na
comunicação de seus classifica-
dos uma constante prioridade.

Vieira, de O Globo/Extra,
também diz que os classificados
continuam e continuarão sendo
intensamente trabalhados por
esses jornais, nos quais eles con-
tribuem, respectivamente, com
30% e 40% do faturamento. Já
no noticiário, segundo ele, nota-
se hoje um acentuado cresci-
mento dos projetos específicos,
nos quais ele inclui cadernos es-
peciais, seminários e patrocínios
da cobertura de eventos como
futebol e Fórmula l, entre ou-

Vieira.- jornais já posicionaram seus classificados também na web Moura: classificados geram receita e incrementam circulação

Atendo-se especificamente
aos anúncios de linha, Moura não
crê que a rede internacional de
computadores já impacte de for-
ma significativa os negócios ge-
rados pelos classificados. "Esses

citário no decorrer de 2005 atin-
ge 10%, enquanto nos classifica-
dos alcança!3%. Sá considera
que, no Estadão, as receitas
oriundas dessas duas fontes já
estão razoavelmente equilibra-

tros. E Vieira prevê: "Neste ano,
tanto em O Globo quanto no
Extra a receita publicitária vai
superar a inflação. E o mesmo
ocorrerá com a receita prove-
niente dos classificados".
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