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homaz Souto Corrêa é, verdadei-
ramente, um personagem do jor-
nalismo brasileiro que “dispensa
apresentações”, como naquele ve-
lho chavão. Presente em todas as
realizações do Grupo Abril, nos úl-
timos 40 anos, esteve diretamente
ligado a todas as publicações do
grupo, no que se refere ao que ainda
chamamos, meio vagamente, de
“redação”.

Velho amigo da ESPM, onde conta
com muitos admiradores (como nós,
seus entrevistadores), Thomaz foi
uma das “estrelas” no 1o Encontro
ESPM sobre a mídia e o consumidor
do futuro, para o qual contribuiu com
a pertinência do seu conhecimento
profissional no Brasil e no exterior.

Nessa entrevista, ele responde a
boa parte das nossas inquisitivas
perguntas – confessando que não
sabe nem imagina como muitas coi-
sas se desenrolarão no futuro. Mas
é otimista no que se refere à
permanência dos papéis, tanto de
jornalistas quanto de publicitários,
afirmando que sempre haverá as
necessidades de atender ao que o
consumidor deseja: seja com boa
informação e bons serviços, seja
com a capacidade de mobilizar as
suas emoções para adquirir os
produtos e serviços do futuro.
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JR – Thomaz, segundo você, minha
profissão de editor está condenada.

THOMAZ – Você poderá ser editor
de revista eletrônica e ter seu futuro
garantido. Vamos fazer um racio-
cínio, que raramente se faz, que é
o tempo que as coisas demoram
para aparecer, impor-se, maturar.
Não lembro os números exatos, os
tempos que levaram o rádio, a tele-
visão. Foram muito longos. Só que,
a cada veículo novo, os tempos iam
diminuindo e a entrada da internet
foi muito rápida. Quer dizer, a velo-
cidade aumenta. Já faz algum
tempo que as agências de propa-
ganda estão começando a explorar
a internet para fazer anúncios
interativos. O que quero dizer é que
quando se tenta olhar um pouco
para frente, o caminho está bem
delineado. E a minha preocupação
não é o que acontece agora; é com
o que pode vir a acontecer num
panorama onde, de novo, repito, os
sinais estão mais ou menos claros.

FG – Gostaria de dizer algo que
contraria sua profecia da internet
como principal inimigo dos veícu-

los de modo geral, e dos impressos
e revistas em particular.

THOMAZ – Mas eu não acho que
seja um inimigo; é complemento.

FG – Estou fazendo um estudo para
esta edição da revista e pedi à
nossa biblioteca dados compa-
rativos da propaganda em mídia no
Brasil entre 1994 e 2004. Em 10
anos, segundo a Intermeios, a pro-
paganda, no seu todo, cresceu 16%
em dólares. Mas rádios e revistas
se saíram melhor – cresceram em
torno de 32%. Revistas cresceram
cerca de 20%; jornais e outdoors
perderam pesadamente. Esse cres-
cimento insignificante de 16% em
outra década é porque, em 2004,
muitos anunciantes – exatamente
fabricantes de produtos de consumo
e utilidades domésticas – pratica-
mente deixaram de anunciar; seus
investimentos caíram para 1/3 do
que eram 10 anos atrás. São esses,
realmente, os grandes responsáveis
pela perda da propaganda. E eles
não estão usando a internet; mas
indo cada vez mais para o varejo.
Diria que a “arena” de comunica-

ção que mais afeta a mídia pu-
blicitária é o varejo.

THOMAZ – Quero contestar. A
Wal-Mart – a maior rede de varejo
dos EUA – é hoje também a maior
rede de varejo eletrônica dos
Estados Unidos. A Wal-Mart viu na
frente de todos os outros, e hoje é a
maior vendedora de produtos pela
internet. Entre 1994 a 2004 – não
estou preocupado com esse período
–, revistas perderam share de mer-
cado. Elas já tiveram 12%; hoje têm
8%. Portanto, esse crescimento que
você cita é muito influenciado pelo
ano de 2004. Em 2005, as revistas
cresceram 20%, embora de uma
base pequena. Continuam com os
8%, apesar de crescer 29%. Então,
a mídia impressa, de maneira geral,
não se saiu bem como deveria. Mas
não estou discutindo o que está
acontecendo agora; estou dizendo
que os sinais que vêm de fora são
de que a internet está se tornando
o veículo complementar das outras
mídias, e não só de mídia impressa.
O crescimento da propaganda na
internet nos Estados Unidos é
exponencial.

ENTREVISTA COM
THOMAZ SOUTO CORRÊA
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FG – A internet já é importante no
Brasil. Os dados que tenho para
2004 são de que o faturamento
publicitário na internet chegou a R$
175 milhões.

THOMAZ – Para mim, ainda não
chegou a números realmente ex-
pressivos. No Brasil, a taxa de
crescimento é pequena, mas –
quando olho lá fora – vejo que não
é. E não acho que a internet seja
inimiga; pelo contrário. Se souber-
mos usar direito, é um comple-
mentador do que nós, editores de
revistas e jornais, fazemos no aten-
dimento ao nosso leitor.

JR – Há 15 anos eu fui entrevistado
pela revista Propaganda – e o re-
pórter achou que eu era uma pessoa
bem informada, porque eu disse a
ele que lia, regularmente, 40 títulos
diferentes de publicações. Ele
publicou que eu lia 40 publicações
por dia.

THOMAZ – Você não é só uma
pessoa bem informada; mas é do-
tado de uma rapidez de leitura
fantástica!

JR – Claro que eu me referia a tí-
tulos/mês, entre jornais de SP e Rio,
publicações especializadas, revis-
tas semanais, mensais, e rapida-
mente você chegava a 30 ou 40.
Hoje, praticamente, não leio ne-
nhuma publicação regularmente,
nem mesmo jornal. A única coisa
à qual continuo fiel chama-se The

Economist, é quase um vício. Che-
guei à conclusão de que isso acon-
tece porque o computador está
ligado, em cima da minha mesa, a
internet está lá e vou em busca das
informações que preciso. Continuo
precisando de informação, mas
agora sou eu que tomo a iniciativa.
Então, dou uma olhada no The New
York Times, no Le Monde ou na Uol,
ou na Veja. Matematicamente, al-
guém que lia 40 hoje só lê 5 ou 6.
Isso tem alguma coisa a ver com o
comportamento das pessoas nor-
mais – ou eu sou anormal?

THOMAZ – Acho você mais nor-
mal do que nunca. Em um seminá-
rio em Harvard, o Juan Giner fez
uma apresentação onde mostrava
que há 10 anos um americano mé-
dio lia um jornal em 20 minutos –
usava 20 minutos para folhear e se
informar. Eu não leio mais nenhu-
ma revista; procuro nas revistas
coisas que me interessam. Quer di-
zer, eu genérico tomei o papel do
editor. Daí a minha tese da perso-
nalização. Muitas pessoas, com as
quais falo, fazem a mesma coisa.
Não conheço ninguém – fora você
– que leia The Economist inteiro.
Estava conversando com um con-
sultor americano e perguntei-lhe o
que lia. Ele disse: The Economist.
Perguntei quanto. E ele respondeu:
uns 70%. Maravilha! Eu não leio;
vou buscar coisas que me interes-
sam, senão não dou conta.

JR – Mas você, na sua sala de edi-

tor de uma grande empresa, estala
os dedos e as revistas vêm a você
– ou boa parte delas.

THOMAZ – Boa parte, sim. Mas
assino The Economist, o Times, a
maior revista do mundo, que se cha-
ma Gourmet. Você vê que são inte-
resses bem diferentes. Eu procuro
coisas para ler, porque a notícia que
eu costumava buscar em jornal
agora explode na tela do meu com-
putador – não sei de quanto em
quanto tempo – e me diz tudo o
que está acontecendo. E se corre a
barra, sabe-se de tudo até ontem.
Sempre digo que generalizar é anti-
jornalístico. Mas, para entender os
movimentos, é preciso generalizar.
Acho que a tendência é as pessoas
passarem mais tempo on-line do que
com papel. Em questão de infor-
mação e notícia, isso é claro.

FG – E os veículos eletrônicos –
televisão, rádio, TV por assinatura?
Que papel terão nesse novo mundo?

THOMAZ – Acho que vão se aper-
feiçoar. Eu sei mais pelo rádio do
que pelo jornal. Se ouço o noticiário
do rádio às 20 horas, a primeira pá-
gina dos jornais do dia seguinte está
feita – dificilmente acontecerá
mais alguma coisa. A característica
do rádio como veículo de informa-
ção em tempo real reforçou-se,
muito, nos últimos anos. Não tenho
nenhuma indicação numérica ou
estatística de que o consumo de
horas de rádio diminuiu.

FG – Se as verbas publicitárias es-
tão crescendo, no rádio e na TV, sig-
nifica que, no mínimo, não está
caindo o número de horas.

“A WAL-MART É HOJE A MAIOR REDE
DE VAREJO ELETRÔNICA DOS ESTADOS UNIDOS.”
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JR – Nosso querido Altino João de
Barros – um veterano da mídia –
faz, há anos, uma afirmação que
acho de enorme atualidade. Ele diz
que o pessoal se preocupa muito
em pesquisar a mídia e pouco em
pesquisar os hábitos das pessoas em
relação à mídia. Ainda sabemos
pouco sobre quanto tempo as pes-
soas passam por dia vendo revistas,
jornais, usando celular, Ipod etc. A
idéia básica é que tanto o transmissor
como o receptor continuam iguais há
uns 100 mil anos. Não houve dife-
rença, em termos de aumento de
neurônios ou mudança nos órgãos
sensoriais. No meio é que a tecno-
logia explodiu. Hoje, dispomos de
uma capacidade fantástica para
transmitir e entregar informação.
Qual é a sua visão desse processo?
Porque o ser humano continua com
24 horas por dia, continua dormindo
6 ou 7 horas, comendo, namorando,
trabalhando etc.

THOMAZ – Considero-me um
burro velho e tenho complexo de
culpa quando comparo meus hábi-
tos de mídia de hoje com os de 10
anos atrás. Eu também estou vendo
o jornal em 15 minutos, também
estou na frente de uma tela o dia
inteiro. Se me olho há 10 anos, os
meus hábitos são completamente
diferentes do que eram – e isso foi
provocado pela eletrônica.

FG – No caso de jovens ao redor
de 20 anos isso será muito pior.

THOMAZ – Por isso que eu digo
que sou burro velho. Sinto culpa
quando não consigo ver o jornal no
dia. Um eu sempre vejo; mas quan-
do não consigo ver o segundo, o

terceiro, fico com culpa e tenho de
me livrar dessa culpa para ser mais
feliz. O que acontece é que a oferta
eletrônica é muito mais atraente do
que os veículos impressos, que não
conseguiram me segurar. Quer
dizer, a oferta é tão grande, tão
variada, tão interessante e está
competindo com uma mídia im-
pressa que não mudou muito nesses
10 anos.

JR – Mas ainda está ligado ao seu
interesse pessoal. Eu diria que se
você é igual à maioria das pessoas,
você vai buscar coisas na mídia –
informação e diversão. Há alguma
outra coisa?

FG – A mídia como meio de infor-
mação tem, também, por objetivo,
persuadir as pessoas, levando-as a
mudar de atitude e de compor-
tamento.

JR – Mas isso é do lado do trans-
missor. O que estou falando é a
motivação do receptor – aquele que
vai em busca de informação ou
diversão.

FG – Você está analisando pela ó-
tica do receptor. A mídia, no duro,
tem o papel de persuadir, mudar
atitudes e comportamento.

JR – O que estou, talvez, querendo
provar é que é o receptor que vai
em busca da informação ou do
entretenimento...

FG – Você tem razão, mas isso não
invalida o meu ponto, e vou dizer
por quê. Há poucos meses, a revista
Veja iniciou uma revolução – que,
durante algum tempo, conduziu na
liderança – e que levou ao des-
mantelamento da quadrilha do
mensalão, mudou as atitudes em
relação a um partido político im-
portante e colocou em xeque o des-
tino do atual presidente da repúbli-
ca. Essa foi a força da mídia im-
pressa – a televisão entrou a rebo-
que, depois.

JR – É verdade. A imprensa teve
um papel de destaque, apesar de
uma circulação relativamente mo-
desta em relação à população como
um todo.

FG – E aí, chegamos à seguinte
conclusão: essa ênfase na infor-
mação não é correta para avaliar o
verdadeiro papel da mídia sob esse
aspecto, pelo menos. A mídia im-
pressa continua insubstituível, co-
mo forma de influir na maneira de
pensar e agir das pessoas.

THOMAZ – Não para um jovem
de 20 anos.

FG – Mas o jovem acaba ficando
mais velho e maduro, também.

THOMAZ – Vou fazer meu de-
senho predileto. Vamos imaginar
um ciclo de vida – para simplifica-
ção de raciocínio – que começa em

“...ASSINO THE ECONOMIST, O TIMES, E A MAIOR
REVISTA DO MUNDO, QUE SE CHAMA GOURMET.”
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0 e acaba em 80. Nós, editores,
estamos no meio. Isso é a idade
das pessoas – começa em 0 e
acaba em 80. Infelizmente, todo
dia morre leitor de papel, e todo
dia nasce o que chamo de leitor
eletrônico. E essa maldita roda gira
o tempo todo. Se pegarmos um
garoto hoje de 10 anos: com-
putador, game boys, celular, laptop
etc. Quando ele tiver 20 anos,
como será seu hábito de leitura?
Ninguém sabe. Tudo indica que
esse cidadão não será atingido
pela mídia como eu sou hoje aos
60. E aí estamos preocupados com
isso; e essa coisa vai fazendo
assim. Reeleição do Bill Clinton
nos Estados Unidos. A revista Why
mandou um editor pesquisar o que
estava acontecendo on-line, e ele
descobriu uma quantidade de
gente que, não resignada ao papel
da imprensa, trocava, entre eles,
informações a respeito dos dados
de campanha. Aí veio o blog. Tudo
pequeno, mas por enquanto. Mas,
para mim, devíamos estar preo-
cupados é com essa roda girando
aqui. Claro que não podemos
abandonar o que estamos fazendo
– tem muito tempo aqui ainda,
mas que essa roda gira, gira. Tenho
um neto de 4 anos. Se a gente não
força um livro na vida dele, ele
vai brincar com as maquininhas.
Agora, quantos lares estão fazendo
essa força? Quantos lares de
leitores de jornal, não ligados à
mídia, o pai está forçando uma
leitura de jornal? E o que vai
acontecer? Como disse um sujeito
nesse seminário: “Eu leio o jornal
para saber quem é candidato a
prefeito na minha cidade”. E eu
disse: lamento lhe informar que seu
neto não fará isso.

Imagine um ciclo de vida que vai
de zero a 80 anos de idade, só para
ilustrar o raciocínio. Todos os dias
morrem leitores de papel (seta ver-
melha), gente que passou a vida
inteira lendo, predominantemente,
em papel. Todos os dias nascem
leitores eletrônicos (seta azul), que
vão passar a vida, provavelmente,
lendo mais em telas do que em
papel.

Figura 1

O FIM DO PAPEL, OU QUASE...

A parte hachurada representa o
mercado leitor de 20 a 60 anos, a
quem se destina a grande maioria
dos veículos de comunicação
impressa. Ao mesmo tempo, esse é
o mercado que já utiliza, no seu dia-
a-dia, tanto a mídia impressa como
mídia digital.

São, digamos assim, os leitores
“mistos”.

Figura 2
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Figura 3
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Os leitores eletrônicos, represen-
tados pela parte verde, vão cres-
cendo e lendo cada vez menos em
papel. Teoricamente, este é o prazo
– 20 anos – que a mídia impressa
tem para conquistar esse público
jovem, seja pelo meio que for, im-
presso ou eletrônico, mas sabendo

que o digital se imporá ao papel.

É preciso imaginar que o ciclo
continua se movendo, os leitores
de papel já se foram, só que agora
começam a morrer também os
leitores mistos, e continuam a
nascer leitores eletrônicos.

Em 60 anos,  o mercado pri-
oritário, dos 20 aos 60 anos, será
composto de lei tores eletrô-

nicos. Continuam a morrer
lei tores mistos e a nascer
leitores eletrônicos.

Figura 4

Em 80 anos, não haverá mais
leitores de papel. Ou melhor,
haverá publicações em papel
com obras  mui to especiais ,

dedicadas aos textos muito
especiais ,  i lus t rados por
fotografias e obras de arte
igualmente excepcionais.

JR – Desculpe insistir, mas volto à
questão da motivação do consu-
midor da mídia. O que esse seu
neto de 4 anos, daqui a 20 anos,
vai buscar na mídia?

THOMAZ – Se ele for um exe-
cutivo, onde vai se informar? Será
que vai ser na revista Exame, ou
na Você SA? Não sei se será revista,
e não tem importância – o instru-
mento, a ferramenta não tem impor-
tância para mim. Mas acho que ele
não estará lendo revista. E acho que
as agências não sabem desta roda.

FG – Mesmo que soubessem, o que
poderiam fazer? Infelizmente,
estamos falando de alguns veículos
interligados – e todos tendo a inter-
net como foco – difíceis de contro-
lar, planejar. O segredo do sucesso
da agência, durante décadas, foi a
capacidade de prever, planejar,
controlar, avaliar resultados e cobrar
do cliente com base nesses resul-
tados. Como vão se virar agora?

THOMAZ – Ainda bem que não
estou no ramo de propaganda por-
que não faço a menor idéia. Como
o J. Roberto estava falando, acho
que estamos mal informados sobre
os hábitos ou o consumo de mídia
por parte dos nossos consumidores/
leitores. Se tenho alguém que passa
o dia inteiro na frente de uma tela;
se sou anunciante, quero falar com
esse cara nesse meio que ele está
usando para se informar, com as
vantagens que esse meio tem – tem
de ser interativo, fazer demonstração
do produto etc., na minha frente.

FG – Na verdade, quem já está aten-
to a isso não são as agências; são as
lojas de varejo. No ano passado, o
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varejo digital vendeu cerca de R$
9,8 bilhões. Isso equivale ao
faturamento de grandes grupos, como
o Wal-Mart; o Carrefour fatura um
pouco mais. O varejo digital é hoje
o terceiro ou quarto maior vendedor
do varejo no Brasil.

JR – Mas o que atropela os homens
de propaganda mais tradicionais é
que, como eles cresceram e viveram
a maior parte da sua vida na era de
ouro da mídia – rádio, televisão, jor-
nal, revista –, eles estão diante de
algo novo, que não é mídia. Quan-
do você fala que vende R$ 10 bi-
lhões, isso não é mídia; é dis-
tribuição. Claro que um pouco de
mídia também, em algum momen-
to, o consumidor foi levado a com-
prar no site...

THOMAZ – Seguramente, o hábito
de adicionar www em qualquer
anúncio de qualquer padaria foi um
hábito que veio – espero eu – pela
mídia. Agora, acho que o uso que se
faz disso poderá ser uma nova era
de ouro da propaganda.

JR – Por que não? Acho que perde-
mos um pouco nessa nossa ansie-
dade. Estamos em uma escola, você
em uma grande editora que tem de
tomar decisões sérias. Mas, na ver-
dade, se olharmos a história da
comunicação humana, que começou
há cinco mil anos com a invenção
da escrita, passam-se 4.500 anos sem
nada; aí aparece algo chamado
imprensa e leva 300 anos para que
surjam anúncios. Aí vem um negócio
chamado rádio e as pessoas
aprendem mais rápido, e rádio e
televisão, juntos, não têm 100 anos.

THOMAZ – Só que a internet não
tem nem 15...

JR – Está-se exigindo de uma ge-
ração – nossos alunos, jovens profis-
sionais – que sejam capazes de
persuadir, informar, divertir, num
meio ainda muito novo. Será que não
é um pouco cedo?

THOMAZ – Não é, porque o con-
sumidor já está fazendo isso, e não
podemos ficar atrás do consumidor.

JR – O consumidor está fazendo o
quê?

THOMAZ – Comprando on-line R$
10 bilhões, no sentido de pro-
paganda. O crescimento disso é es-
pantoso e não podemos ficar a re-
boque. A propaganda tem de rein-
ventar-se no sentido de usar a mídia
eletrônica.

JR – Você está me lembrando que
o De Simoni – um dos pioneiros da
promoção no Brasil – que dizia que
a promoção funcionava melhor
quando se fazia a “propaganda da
promoção” que, naquela época, era
um conceito novo. De certa forma,
você também está dizendo isso.
Que você vê luz no fim do túnel,
para esses profissionais que se
acostumaram com o rádio, tele-
visão, mídias tradicionais, de em-
barcarem no novo processo e con-
tribuir para essa comunicação per-
suasiva. Seria isso?

THOMAZ – Sim. Se pegarmos a
revista Veja, verificaremos uma gran-
de quantidade de anúncio que não
colocam mais só o home site, e já
dizem alguma coisa a mais que nos
leva ao site. Dar o endereço do site
é muito pouco como apelo. Agora,
se digo: “Veja no site as ofertas
especiais...”

JR – A revista Veja desta semana
está-me convidando para ir ao site
da revista e responder a uma pes-
quisa e me candidatar a ganhar um
automóvel. O que eles querem, na
verdade, é que eu responda à
pesquisa.

FG – Mas estão lhe persuadindo a
isso.

THOMAZ – Mas isso já se fazia
antes, não é questão de internet.
Sempre se fez, encartado na revis-
ta. Só que agora é mais rápido. Anti-
gamente tinha que preencher um
questionário, dobrá-lo, colocá-lo
num envelope, postar, selar e man-
dar. Hoje, usa-se o teclado e
pronto.

FG – Na sua palestra, em nosso se-
minário, anotei várias frases suas e
uma em particular: “O celular está
se preparando para passar uma
rasteira na televisão”.

THOMAZ – O que quis dizer é que
ninguém imaginava há 3 anos que o
celular faria tudo o que faz. Um

“TENHO COMPLEXO DE CULPA QUANDO COMPARO MEUS
HÁBITOS DE MÍDIA DE HOJE COM OS DE 10 ANOS ATRÁS.”
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“SEGURAMENTE, O HÁBITO DE ADICIONAR WWW EM QUALQUER ANÚNCIO DE QUALQUER
PADARIA FOI UM HÁBITO QUE VEIO – ESPERO EU – PELA MÍDIA. AGORA, ACHO QUE O USO
QUE SE FAZ DISSO PODERÁ SER UMA NOVA ERA DE OURO DA PROPAGANDA.”

jovem não tem preconceito com
tamanho de tela... Não acho que a
televisão vai acabar. Meu neto vai
ver televisão quando tiver 40 anos.
O problema é que, para o jovem,
este aparelho é quase tudo. Fizemos
uma pesquisa com jovens, alguns
meses atrás, e, o que mais me cha-
mou a atenção foi uma menina de
16 anos que declarou que não des-
liga o celular nem quando dorme.
Pode acontecer alguma coisa e

alguém vai ligar para contar, e ela
não pode se desligar do mundo.

JR – Isso que nós chamamos de ce-
lular por força do hábito – é o per-
sonal digital unit que estavam pre-
vendo há alguns anos; um só
aparelho, que vai servir para tudo?

THOMAZ – O tablet – a famosa ta-
buleta digital flexível – poderá ser
um desses aparelhos, mas não será o

celular. São dois protótipos: um é o
tal flexível para colocar debaixo do
braço, e o que acho incrível é que o
MIT, com toda a sua visão de futuro,
está preocupado em fazer o jornal
do futuro, um objeto como o
conhecemos hoje – é uma loucura.
O jornal é um objeto anacrônico. O
outro é uma tabuleta. Essa tabuleta
é wireless e nela recebo o que quiser.
E o tablet pode ser a primeira página
de um jornal, artigos do jornal, a capa
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de uma revista, artigos da revista.
Como o zine o, esse software
americano, em que você folheia a
revista. Nada impede que ele seja
televisão e que eu assista ao jornal,
filme, tire fotos. Tecnicamente, é
impossível.

FG – É um veículo individual,
destinado a informar a alguém em
particular. Isso não vai mexer com
os hábitos de hoje? A família as-
sistindo, junto, a televisão, por
exemplo.

THOMAZ – Isso é outra coisa. Re-
vista e jornal hoje já são assim.
Guardo o que eu quero ler; não
preciso procurar em 40 revistas ou
jornais; vejo tudo aqui. Talvez este
seja um a caminho desta roda. Já tem
o globber, um aparelho pequeno que
já faz isso – recebe e-mails inteiros.
Acho que um objeto desses será tudo
como o celular já é quase. Agora,
vai entrar televisão no celular; a
menina que não desliga nem para
dormir, as chances de que ela venha
a pegar uma revista ou um jornal, na
mão, são cada vez menores.

JR – Será que podemos falar um
pouco de conteúdo? Estamos dando
essa ênfase na tecnologia, no chip...
E o que vai lá dentro? Quem é que
vai, daqui para frente, continuar
produzindo, criando, escrevendo?

FG – Talvez uma pergunta a mais:
quem vai pagar esse pessoal? Porque,
na estrutura de hoje, tudo é

financiado pela propaganda e pela
venda avulsa de uma infinidade de
veículos diferentes. No cenário que
você está descrevendo não vejo
como essas receitas vão ser auferidas.

THOMAZ – Respondendo primeiro
ao J. Roberto. O conteúdo acho que
não muda nada. Os editores é que
vão ser diferentes. Nessa oferta, cada
vez mais avassaladora de conteúdo,
esperto vai ser aquele que conseguir
dar uma forma de análise de
contexto, pesquisar direito. Quem
ajudar o consumidor diante de tantas
possibilidades será o vencedor do
futuro. E serão editores como nós. As
informações continuarão a ser
garimpadas por repórteres. Haverá
repórteres atrás de boas histórias que
vão aparecer aqui ou no papel,
porque acho que o papel continua
por algum tempo.

JR – Como haverá produtores de
entretenimento e diversão de boa
qualidade, tecnicamente bem feito.

THOMAZ – Para sempre. Esse tablet
pode ser uma televisão a cabo, um
livro... O Gracioso pergunta quem
paga a farra. Como sabemos, o
negócio de a internet ter nascido
gratuita foi um grave erro. Tem um
editor sueco – Bonnier – que desde o
primeiro momento cobrou. E dizia:
“Desculpem, mas vocês cometeram
um erro crasso que eu não cometi;
cobrei desde o primeiro momento”.
Acho que a conta vai passar para o
leitor e – daqui a alguns anos – vamos

vender um pacote de serviço. Não
vamos vender nem a assinatura de
uma revista, nem um serviço on-line.
Pode até ser, mas, se soubermos
construir este pacote, é isso que
vamos vender e interessa mais
quanto se está pagando pelo jornal,
quanto pela revista ou pelo uso do
site. Estou recebendo um pacote que
me completa e é o que eu preciso.

FG – Entretenimento, informação...

THOMAZ – Eu chamaria isso de
atualidade. O entretenimento, não
sei. No caso de veículos impressos
em especial. Pode ser rádio. A rádio
Eldorado diz: “Estamos fazendo isso
e aquilo, e se você quiser mais, vá
ao www.radioeldorado.com.br.” Ela
já está estendendo o pacote dela
para o on-line. No caso dela, quem
paga é o anunciante; no nosso, quem
paga é o leitor. Acho que o leitor vai
ser o feliz proprietário de uma conta
maior. Daí a necessidade de, cada
vez mais, relevância e qualidade.

JR – Você não acha que isso pode
significar uma passagem abrupta de
um setor da economia para outro?
Daria o exemplo de três grandes
empresas que estão enfrentando
dificuldades: a IBM, mais antiga, teve
de adaptar-se a uma série de coisas,
praticamente mudou de ramo; a
Xerox parece que não tem volta; e,
agora mais recente, a GM, que são
modelos de organizações – modelos
arquetípicos. Havia uma indústria
automobilística, uma de computa-
dores, uma de cópias e não há mais.
Estão mudando de tal forma, que se
alteram totalmente. A Google está
ameaçando copiar todos os livros de
todas as bibliotecas existentes no

“A MENINA DE 16 ANOS DECLAROU QUE NÃO
DESLIGA O CELULAR NEM QUANDO DORME.”
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mundo – e hoje sabemos que isso é
tecnicamente possível.

FG – Legalmente, ainda não.

JR – Não significa que outras estru-
turas econômicas não se formem para
receber, os direitos devidos. Evidente
que isso tem um preço e tem de ser
remunerado de alguma forma.

FG – A propaganda levou para a
mídia, em 2005, no Brasil algo como
12 a 15 bilhões de reais líqüidos. Esse
dinheiro é essencial para manter a
mídia funcionando. E, no cenário que
você pinta, claramente vai diminuir.

THOMAZ – Voltando ao que disse
o J. Roberto. Não vejo, no nosso
caso, uma modificação abrupta.
Muito pelo contrário. Acho que a
mídia impressa estará sendo im-
pressa durante algum tempo, mas
acho que ela tem de ficar esperta
para saber o que está acontecendo
no outro lado da ponta. E talvez
estejamos reagindo com certa ler-
deza. O caso mais interessante
para mim é o da Kodak. Num deter-
minado momento, ela começou a
perceber que o negócio de filme
estava acabando, e se acabasse o
filme, acabaria com ela. Então re-
solveu investir na câmera digital.
A câmera digital da Kodak é um
exemplo de simplicidade. Foi o
primeiro a sair com o easyshare. Ela
se reinventou e foi brigar com a
Sony, Olimpus etc., para não sair
do negócio. Eu estava na África do

Sul, fazendo uma palestra e, no
final, veio um garoto falar comigo
e disse: “Nós somos da Kodak e
queremos mostrar a você que temos
a revista do futuro de que você
está falando”. Não consegui ainda
ver a revista do futuro, mas olha
para onde foi a Kodak – ela está
na revista do futuro, como entrou
no digital. Historicamente, vão
dizer: “Mas foi muito rápido o pro-
cesso”. Não foi. Foram 5, 6 anos.
Quer dizer, alguém na Kodak pen-
sou cedo.

JR – O que tem suas raízes na velha
idéia da miopia de marketing do
nosso mestre Theodore Levitt, que –
há 50 anos –  já estava advertindo as
pessoas: “Prestem bem atenção no
tipo de negócio em que estão”.

FG – Mas há também exemplos de
negócios que simplesmente acaba-
ram devido a essas mudanças rápi-
das. Ninguém hoje lembra do car-
burador do automóvel, por exemplo.

THOMAZ – Ninguém lembra do
teletipo ou do telex. Fui jornalista em
uma redação que tinha uma grande
quantidade de telex funcionando a
noite toda, era um barulho infernal e
coisas enormes. O primeiro compu-
tador que eu vi no IMD – em
Lausanne – era enorme e para se
compor uma frase, levavam-se 4
horas.

FG – Thomaz, você poria um pouco
do papel da propaganda neste mun-
do futuro. Eu sei que, como nós,
você não tem bola de cristal.

THOMAZ – Acho que a internet per-
mite que a propaganda seja quase

“A RÁDIO ELDORADO DIZ: “ESTAMOS FAZENDO ISSO E AQUILO, E
SE VOCÊ QUISER MAIS, VÁ AO WWW.RADIOELDORADO.COM.BR.”
ELA JÁ ESTÁ ESTENDENDO O PACOTE DELA PARA O ON-LINE.”
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como uma editoração do anúncio.
Não no sentido de copiar, mas os
anúncios perderam a capacidade de
explicar.

FG – Acima de tudo, na internet,
perderão cada vez mais a capa-
cidade de emocionar.

THOMAZ – Acho que haverá ca-
beças jovens que vão nos emocionar
com coisas da internet também – isso
não se perde. Mas eu acho que para
um anúncio, hoje, num comercial
de 30", ou num anúncio de revista
que é uma página dupla com uma
frase, talvez a internet seja uma

complementação de informação,
que o anúncio perdeu. Ele já teve
isso na mídia impressa. Quando se
escrevia um anúncio, explicava-se
o que era aquilo.

JR – Temos coleções de revistas dos
anos 50 e 60 que são uma maravilha.

“HAVERÁ CABEÇAS JOVENS QUE VÃO NOS EMOCIONAR
COM COISAS DA INTERNET – ISSO NÃO SE PERDE.”
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Thomaz Souto Corrêa

Os redatores realmente redigiam e
davam sentidos aos textos.

THOMAZ – O texto foi subs-
tituído pela emoção. Converso
muito com publicitários e gosto de
falar com os jovens. Eles dizem:
“Meus anúncios são engraçadinhos
porque preciso emocionar o
consumidor. É uma piada porque
ali eu chamo a atenção”. Só que
a informação sumiu. Ou ela vai
para o manual que vem na
caixinha que você compra, que é
ilegível, ou sumiu. Talvez a
internet signifique, para o con-
sumidor, a retomada da infor-
mação, sobre um determinado
produto, muito mais rica porque ela
comporta muito mais do que o
papel comportava. Posso fazer uma
demonstração, entrar em um
automóvel, vasculhar o motor do
automóvel, saber o que essa garrafa
de água tem ou não que me chame
a atenção. Não vejo isso ser feito.

JR – É o que foi de certa forma pre-
visto naquele livro do Pierre Levy,
“o hipertexto”, onde dizia que o
hipertexto era o mundo virtual.

THOMAZ – E é. Alguns acreditam
que é uma perspectiva ameaçadora
para a escola. Sou radicalmente
contra – é exatamente o contrário.

JR – Você disse que o editor vai
continuar a existir, as pessoas com-
petentes para juntar essas infor-
mações, dar forma a elas etc. Você
se mostra otimista. Só que, um dia
desses, abri o Jornal do Brasil e, no
editorial, no título, havia um erro
sério de grafia em português! A Veja,
O Estado de S. Paulo estão cheios
de erros.

FG – Outro dia, mandei uma carta
ao Estadão, bronqueando pela gra-
fia de “propagandas” no plural.

JR – Os comunicadores da CBN e
do Jornal da Manhã dizem besteira...

THOMAZ – O presidente da re-
pública...

JR – Mas o presidente da república
não é um profissional de comuni-
cação. Como você liga essas duas
coisas: a exigência que certa-
mente esse mercado futuro terá de
gente competente e capaz de
entender o que está acontecendo
e explicar aos outros, e esse apa-
rente declínio da qualidade da
comunicação de um modo geral,
especificamente do jornalismo?

THOMAZ – Eu tenho um comen-
tário cínico a respeito – para o
bem e para o mal – que é o corretor
do computador. Se você escreve
algo errado, vem aquela cobrinha
vermelha embaixo. Freqüente-
mente, brigo com a cobrinha. E
normalmente são bobagens. Basta
olhar o Aurélio. Mas o comentário
cínico é: pelo menos você não
devia mais errar na grafia.

JR – “Mal sinal” com l; o compu-
tador não vai corrigir. “Propagan-
das” ele não vai corrigir.

THOMAZ – Essa questão é longa
e começa nas escolas e para ser
mais longa, começa nas casas das
pessoas.

FG – Começa com a falta de leitura.

THOMAZ – Eu estive numa con-
venção de professoras de segundo

grau, de escolas particulares. Quan-
do terminei a palestra, conversando
com elas, perguntei: como vocês es-
tão fazendo para seus alunos lerem,
que é a base disso tudo? Porque acho
que só tem estilo para escrever quem
conhece estilo de escrever. Certa
vez, perguntaram-me quais são os
livros mais importantes para a
formação de um jornalista. Respondi:
a obra completa de Eça de Queirós

“SE VOCÊ ESCREVE ALGO
ERRADO, VEM AQUELA
COBRINHA VERMELHA
EMBAIXO. FREQÜENTEMENTE,
BRIGO COM A COBRINHA. E
NORMALMENTE SÃO
BOBAGENS.”
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ESPM

“ESCRITA, PARA MIM, NÃO É SÓ EM PAPEL.”
e a obra completa de Machado de
Assis. Então, quando fiz a pergunta
às professoras, elas responderam que
recomendam livros e eles têm de ler.
Só que eles aparecem com print-out
de computador – resumo e
comentários do livro! Há um site,
“literatura brasileira”, onde o seu
trabalho de escola está feito e pronto;
não precisa quebrar a cabeça.

JR – Você pode encontrar teses de
mestrado e doutorado on-line, sobre
o tema que quiser...

THOMAZ – Acho que nós, profis-
sionais da escrita, somos pouco exi-
gentes com relação a essa questão.
E repito: a escrita, para mim, não é
em papel; é onde quer que eu tenha
de escrever.

JR – Há o Derrick de Kerckhove,
continuador do McLuhan, que es-
creveu um livro muito interessante,
em 1995, onde diz que a escrita
não vai acabar porque ela veio para
organizar o pensamento do
homem.

THOMAZ – Ele não disse que a
escrita é em papel. Era escrita
na pedra,  hoje é  em papel .
Quando surgiu a primeira idéia do
e-book, a Microsoft desenvolveu um
tipo de leitura – como sabem, o
tipo serifado é melhor para ler do
que o tipo bastão  – e se chamava
e-type, que era uma letra dese-
nhada para ser lida no e-book do
tamanho que se quisesse. Eles
desenharam para que o desenho
final, mesmo influenciado pela
claridade da tela, fosse absolu-
tamente legível. O objetivo aí
é emular o preto no branco do
papel.

FG – Você sabe que há muitos
anos, aqui no Brasil, os filmes a-
mericanos legendados em por-
tuguês prestaram um grande
serviço para a meninada – apren-
díamos a gostar de ler, vendo os
filmes legendados.

JR – Aliás, o Brasil tem muita
sorte. Não há mais analfabeto
nesse país porque o dublado
nunca pegou aqui. Mas Thomaz,
vamos encerrar com um recado
seu aos nossos jovens – e seus
professores, que vão enfrentar
uma “pedreira” pela frente. Essa
gente que vai ser Thomaz, Gra-
cioso, J. Roberto, daqui a 30 anos.
Quais são os caminhos? O que
eles deveriam aprender? Em que
se devem concentrar, na sua vi-
são, inclusive de empregador ao
longo de tantos anos trabalhando
na área?

THOMAZ – Tenho somente uma
coisa para dizer, e se fizermos

isso, o resto é fácil. Conheça o
seu leitor, conheça o seu con-
sumidor, independentemente de
pesquisa. O Roberto Civita é um
grande defensor dessa tese tam-
bém. Vai conversar com o leitor,
ver onde ele mora, conversar com
a família dele. Nós editores temos
de conhecer o ser humano. Acho
que a propaganda também.

FG – Sem dúvida. Sempre achei
que os melhores redatores de pro-
paganda vêm da classe média,
porque é o ponto de união entre os
extremos. Ela compreende melhor
os problemas tanto de cima quanto
de baixo.

THOMAZ – Isso é uma boa tese e
concordo sem pensar.

JR – E aí é onde o marketing, a
propaganda e o jornalismo se en-
contram. Não poderia haver
melhor forma de encerrar essa
entrevista.


