
Coletâneas de notícias, notícias para download, blogs de notícias: será que os jornais 
são coisa do passado?  
 
A recente aquisição da Knight Ridder pela McClatchy é um desses acontecimentos 
emblemáticos da situação de toda uma indústria. O declínio aparentemente inexorável do 
jornal no longo prazo é história antiga, e não deve culminar de modo algum com a paralisação 
das rotativas e nem tampouco com novas manchetes sobre o assunto. Entretanto, da mesma 
forma como todo mau passo da Ford ou da General Motors acaba sempre deflagrando uma 
série de histórias acompanhadas de grande tristeza diante da desintegração da indústria 
automobilística americana, assim também o negócio da Knight Ridder com a McClatchy nos 
traz à mente as mudanças drásticas ocorridas no modo como as pessoas têm acesso às 
notícias hoje em dia. 
 
A venda, em 12 de março, da Knight Ridder, de San Jose, na Califórnia, por 4,5 bilhões de 
dólares em dinheiro e ações, e mais 2 bilhões em dívida assumida, é o tipo de notícia que 
jornal nenhum pode deixar de dar. Como segunda maior empresa jornalística dos EUA, antes 
da venda, o destino das 32 propriedades da Knight Ridder afetará de perto milhões de leitores 
e milhares de empregados em todo o país. De impacto igualmente notável, e talvez mais 
atordoante, foi o anúncio imediato da McClatchy, uma cadeia de jornais com sede em 
Sacramento, na Califórnia, de que venderia 12 dos jornais recém-adquiridos, sobretudo 
aqueles localizados em regiões de baixo crescimento populacional. Entre outros, seriam 
vendidos o The Philadelphia Inquirer, The Philadelphia Daily News, The San Jose Mercury 
News, bem como jornais de Minnesota, Ohio e Indiana. 
 
Membros do corpo docente da Wharton e de escolas de jornalismo de todo o país assinalam 
que a venda da Knight Ridder, em meio a um dos períodos mais difíceis da indústria — com 
queda de circulação, perda de postos de trabalho e desvalorização acionária — marca de forma 
indelével a transformação avassaladora por que passa a indústria. Os jornais têm contra si 
duas enormes desvantagens: pertencem a uma indústria madura (o primeiro jornal de tiragem 
regular começou a circular na Europa há 400 anos) e são exemplo típico (assim como os 
corretores de ações) do intermediário que se coloca entre a fonte de informação e o cliente — 
um papel cada vez mais posto em xeque pela Internet. 
 
Para continuar competitivo nos próximos anos, avaliam os especialistas da Wharton e de 
outras instituições, os jornais diários terão de se empenhar para atrair leitores mais jovens, 
terão de usar de forma mais criativa a Internet e produzir histórias, em boa parte de natureza 
local, que atendam às necessidades de assinantes que têm à sua disposição milhares de 
notícias e de fontes de informação ao alcance das pontas dos dedos. 
 
Peter S. Fader, professor de Marketing da Wharton, tem pouca esperança de que as pessoas 
continuem a comprar exemplares físicos de jornal em grandes volumes nos próximos anos. Ele 
compara a investida da Internet contra os jornais com o impacto que o download digital de 
música teve sobre o CD: o CD não deixou de ser um meio atraente, mas não é mais o meio 
dominante que era antes. “Sou dos que acreditam que o conteúdo não-digital ainda um papel 
vital a desempenhar no segmento de música”, diz Fader. “A possibilidade de ter um CD à 
nossa disposição, de pegá-lo e de poder colocá-lo de volta no rack conta muito. Há quem diga 
que o mesmo acontece com o jornal. Não sei se concordo. Pode ser verdade, mas o jornal é 
uma coisa efêmera. Ele não é peça colecionável. Não tem valor duradouro. Pelo contrário, não 
sabemos o que fazer com esse trambolho, principalmente agora que ninguém usa mais jornal 
para embrulhar peixe. Quando os Chicken Littles da vida dizem que o céu está caindo, acho 
que têm razão.” 
 
Lawrence Hrebiniak, professor de Administração da Wharton, diz que os jornais adaptaram-se 
e prosperaram durante as décadas em que enfrentaram a concorrência de mídias novas, mas 
que agora estariam dando mostras de fragilidade em virtude de um nível mais acentuado de 
concorrência por parte da Internet e dos canais de notícias a cabo. Boa parte do problema é 
culpa dos próprios jornais, já que durante anos não lhes faltaram aportes substanciais de 
dinheiro e sucesso em grandes mercados nos quais desfrutaram, quase sempre, de uma 
situação de monopólio. 



“Se analisarmos a história dos jornais, veremos que são incomodados há tempos por 
concorrentes mais novos”, avalia Hrebiniak. “Desde o surgimento do telégrafo, do rádio e da 
TV, não há quem não tenha predito o fim dos jornais. E o que eles fizeram? Adaptaram-se 
tornando-se pró-ativos. Quando a TV e o rádio apareceram, os jornais os compraram. 
Entretanto, creio que a indústria alcançou uma maturidade tal que se tornou um pouco 
preguiçosa.” 
 
“De modo geral, trata-se de uma indústria em declínio”, acrescenta Joel Waldfogel, professor 
de Negócios e de Políticas Públicas da Wharton. “Se atentarmos para as faixas etárias dos 
consumidores, veremos que o jornal é consumido por gente mais velha. São poucos os jornais 
à venda por toda parte, e o melhor exemplo disso é o New York Times. O NYT consegue 
manter um número elevado de exemplares em circulação graças a uma ampla distribuição, 
mas esse tipo de estratégia não daria certo na maior parte dos outros jornais.” 
 
Economia: produção de dados heterogêneos 
É verdade que a indústria do jornal está em declínio, mas a história não termina por aí. A 
circulação realmente caiu como um todo, porém a maioria dos diários continua bastante 
rentável. Até mesmo o The Philadelphia Inquirer é lucrativo, mas não tanto quanto os 
investidores do Knight Ridder gostariam que fosse. Na verdade, a pressão por parte de 
investidores impacientes com as margens de lucro dos jornais da Knight Ridder e com a queda 
nos preços das ações da controladora foi o que levou a cadeia à leilão. 
 
Qual seria, afinal de contas, a real situação da indústria? A dificuldade de fazer uma avaliação 
simples e concisa aparece no Estado das Mídias de Notícias de 2006: relatório anual sobre o 
jornalismo americano, publicado em 13 de março pelo Projeto de Excelência em Jornalismo, 
uma organização cujo propósito é elevar os padrões do jornalismo praticado nos EUA. 
 
“Para a indústria jornalística, 2005 foi um ano de surpresas desagradáveis”, afirma o relatório. 
“Todos os indicadores, inclusive o do número de funcionários das equipes de notícias que os 
melhores jornais metropolitanos enviam a campo diariamente, registraram tendência de 
queda. Contudo, o quadro para 2006 é ambíguo. Os jornais, de acordo com a leitura que 
fazemos desse cenário, não desaparecerão no final da década, conforme crêem alguns. 
Entretanto, ninguém sabe ao certo o que acontecerá. Estaríamos talvez no início de uma 
transição ordenada para um novo conjunto de modelo de negócios em que os jornais 
acompanhariam fielmente seu público ao ciberespaço? Ou será que eles fatalmente encolherão 
— em seu empenho noticioso e até mesmo fisicamente — dando margem a um vácuo 
perigoso?” 
 
As estatísticas contidas no relatório sobre o Estado das Mídias de Notícias apresentam um 
quadro econômico heterogêneo da indústria do jornal. A circulação continua a cair; pelo sexto 
período encerrado em 30 de setembro de 2005, a circulação dos diários caiu 2,6%; os jornais 
de domingo tiveram uma queda de 3,1%. No Tribune Company, segunda maior cadeia de 
jornais em volume de receita, a receita de circulação caiu 7%. A circulação caiu também como 
percentual da contribuição ao mix total de receitas do jornal. Em 2005, a razão era de 20% de 
circulação para 80% de publicidade. Em meados dos anos 80, essa relação era de mais ou 
menos 30% para 70%. A insatisfação de Wall Street era medida pelos preços das ações das 
empresas jornalísticas, que caíram 20% no ano passado. 
 
Contudo, as margens de lucro em 2005 foram ligeiramente inferiores se comparadas com 
2004, informa o relatório. Treze companhias com ações em bolsa apresentaram queda de 
cerca de 1,5 ponto percentual em suas margens de lucro, ou pouco menos de 20%. Além 
disso, a margem operacional média dessas empresas antes da tributação “foi ainda mais 
elevada do que as margens já bastante altas da indústria farmacêutica ou do petróleo”, 
conforme dados do relatório. “Esse número, porém, parece não ter impressionado os 
investidores, que hoje colocam pouco peso sobre a lucratividade pura e simples. Para  Wall 
Street, a existência de grandes margens de lucros sobre receitas magras, por exemplo, é sinal 
de falta de dinamismo na indústria. Os investidores preocupam-se mais agora com o 
crescimento da receita (o que chamam de top line). Também querem saber se as companhias 



de jornal serão ágeis o bastante para inventar novos modelos de negócios, e se encontrarão 
um meio de crescer na era da Internet.” 
 
“A indústria é saudável se avaliada por parâmetros como a lucratividade”, observa Rich 
Gordon, professor da Medill School of Journalism, da Northwest University, em Evanston, 
Ilinóis. “Ao mesmo tempo, eu diria que a indústria está em crise e que não será fácil superá-la. 
Sair dela inteira e sem mudanças será impossível. Os tempos são difíceis. Não se vê nenhuma 
resposta fácil de imediato.” 
 
De modo geral, o problema que aflige os jornais é semelhante ao de outras mídias, como a TV 
e as revistas. Os meios de massa estão encolhendo e continuarão a encolher indefinidamente, 
de acordo com Gordon, ex-repórter do Miami Herald encarregado da divisão de mídia do jornal 
durante os quatro anos em que passou na empresa antes de ingressar na Medill, em 2000. 
“Isto acontece porque eles não têm mais o monopólio ou o oligopólio que tinham no mercado. 
Hoje, na maioria dos mercados, temos um jornal, três grandes redes de TV e algumas revistas 
de circulação nacional. Esse modelo procura conquistar o maior público possível e vender 
publicidade em um volume tal que atinja o maior número possível de pessoas. Não há outra 
saída. Ninguém quer pagar por uma peça de publicidade dirigida a um público que 
provavelmente não se tornará consumidor daquele produto, portanto o foco hoje é sobre 
públicos específicos. Junte as duas coisas — acrescentando-se a isso o fato de que a 
publicidade de classificados é a segunda maior fonte de receitas para os jornais; além do mais, 
pode-se produzi-la a um custo/benefício bem maior online — e o que se tem é uma confluência 
de fatores que complicará qualquer possível estratégia de crescimento dos jornais. Eles podem 
continuar a ser lucrativos, mas não há como crescer.” 
 
A dependência dos jornais em relação aos classificados ficou clara em uma história de 20 de 
março veiculada pelo New York Times, que tratava das dificuldades enfrentadas pelo San Jose 
Mercury News, um dos ex-jornais da Knight Ridder que a McClatchy agora quer vender. As 
receitas de anúncios de empregos caíram para 18 milhões de dólares, em 2005, depois de 
atingirem 118 milhões, em 2000, à medida que empresas de alta tecnologia do Vale do silício, 
também em dificuldades em virtude do estouro da bolha, em 2000, voltaram-se para 
empresas de Internet como a Craigslist.com e Monster.com para veiculação de anúncios de 
emprego. Scott Herhold, colunista do Mercury News, disse ao Times que a “Craigslist tirou de 
nós o que tínhamos de mais substancial em vários aspectos.” 
 
Parâmetro ou referencial 
Jacqui Banaszynski, professora da Escola de Jornalismo da Universidade do Missouri, em 
Colúmbia, e ex-diretora gerente associada do Seattle Times, diz que a venda da Knight Ridder 
constitui o marco por excelência das mudanças profundas por que passa a indústria. “A Knight 
Ridder é tão grande, e sua presença no país é de tal ordem, que, na minha opinião, temos de 
encará-la como parâmetro  ou referencial”, observa. “É interessante, e nem um pouco 
desprezível, o fato de que quando a McClatchy comprou a Knight Ridder, tinha a intenção, já 
naquele momento, de se desfazer de algumas de suas propriedades. A McClatchy sempre teve 
fama de empresa dotada de uma estratégia inteligente para negócios, o que parece comprovar 
aquela decisão.” 
 
O grande desafio que se coloca para as empresas jornalísticas, prossegue Banaszynski, 
consiste em “saber até quando as pessoas estarão dispostas a investir no modelo tradicional 
de jornal e a apoiá-lo. Ao mesmo tempo, elas se perguntam qual será o próximo ciclo de 
interação entre os provedores de conteúdo [...] e como será possível lucrar com isso”. Outro 
grande desafio é saber “qual deve ser a dimensão da margem de lucro dos jornais nesse 
período”. 
 
Edward J. Trayes, professor do departamento de jornalismo da Temple University, na 
Filadélfia, testemunhou diversas mudanças nos jornais e nos hábitos de leitura desde que 
entrou para a Temple University, em 1967. A exemplo de seus colegas, ele cita as principais 
razões para o declínio da leitura dos jornais, inclusive as crescentes fontes de informação que 
acenam para o leitor mais afinado com o uso do computador. Para Trayes, coisas pequenas 
podem ter um significado enorme. 



Ele cita como exemplo o fato de que muitos dos jovens que observa no metrô de manhã 
preferem ouvir seu iPod a caminho do trabalho a folhear o Inquirer. Há passageiros que 
simplesmente não querem sujar as mãos de tinta manuseando o jornal — uma deficiência que 
os editores jamais conseguiram superar. Além disso, como é de esperar de uma sociedade 
móvel, nenhum assinante quer se dar ao trabalho de lidar com a interrupção da assinatura 
durante as férias, sobretudo se o departamento de circulação é pouco eficiente e não 
interrompe a entrega do jornal. 
 
“Interrupções e retomadas são complicadas; os jornais não sabem administrar isso muito 
bem”, observa Trayes. “Quem quer um monte de jornal acumulando na porta de casa quando 
não há ninguém lá? É um chamariz de ladrão.” Além disso, há também a necessidade de 
reciclar todos esses jornais que vamos empilhando em casa durante a semana. No fim das 
contas, os assinantes mais ocupados acabam cancelando sua assinatura. 
 
Portanto, o que deve a indústria fazer para seguir sempre em frente? Para vários professores, 
o clima de inquietação que ronda as empresas do setor requer que elas atentem para a 
seguinte advertência: o jornal não desaparecerá; entretanto, é preciso que os executivos 
entendam que os dias de vacas gordas ficaram para trás; para usar uma terminologia do meio 
acionário, não adianta tentar lutar contra a tendência do mercado. Mais do que nunca, é 
preciso diminuir o tamanho das equipes, privilegiar a cobertura local e, talvez o mais 
importante de tudo, buscar o público jovem. Para isso, não é preciso fazer concessões 
intelectuais. Deve-se levar em conta, mais do que nunca, as necessidades do público leitor no 
momento de decidir que ênfase dar às histórias publicadas. Aceite as mudanças culturais nas 
redações; o papel do editor como intermediário todo-poderoso está desaparecendo diante de 
leitores cada vez mais sintonizados com a Internet. Pense em múltiplos canais de distribuição; 
o ciberespaço pode ser tanto um amigo quanto um concorrente. Compreenda que o tempo do 
leitor é precioso, mas não se esqueça de que a análise e o modo narrativo de se contar uma 
história — que vai além de fatos e personagens — continua atual. 
 
Com relação aos acionistas da indústria de jornal, é imperativo que aceitem margens de lucro 
menores para que editores, repórteres e executivos da área de publicidade possam fazer as 
mudanças necessárias, de modo que o jornal se adapte ao admirável mundo novo da geração 
de notícias e da informação. Hrebiniak, da Wharton, assinala que não é raro os conselhos de 
administração de outros negócios se comprometerem com uma visão de longo prazo, 
proporcionando um suspiro em tempos de turbulências. Trayes, professor da Temple, 
concorda: “Talvez o modelo, mais para o futuro, consista em [...] maior autonomia local, em 
vez de pressão corporativa, bem como uma dose maior de confiança na gerência local, dando-
lhe mais oportunidades de fazer aquilo que acha que deve ser feito.” 
 
Waldfogel, da Wharton, que estudou recentemente o mercado de notícias, diz que os jornais 
continuam “em situação de equilíbrio” e em posição de tirar vantagem da Internet, uma vez 
que repórteres e editores já criaram, para a edição impressa, o conteúdo a ser colocado online. 
“Os produtores de conteúdo preexistente são muito importantes na Internet, porque já estão 
escrevendo histórias. Seus sites sempre foram atraentes desde o início.” 
 
Os jornais, porém, vêm se empenhando para descobrir um meio de lucrar mais com suas 
operações online, acrescenta Waldfogel. Todos vendem publicidade, mas poucos cobram taxa 
de assinatura. O Wall Street Journal tem essa prática desde que lançou o WSJ.com, e o New 
York Times, com sua opção Times Selection, começou a cobrar taxa de acesso dos leitores faz 
alguns meses para determinadas áreas do site. 
 
Apesar disso, algumas questões fundamentais continuam sem resposta definitiva: a cobrança 
pelo acesso online fará com que os leitores migrem para os sites noticiosos gratuitos? A 
veiculação de conteúdo grátis levará o leitor a abandonar a leitura do jornal impresso? Ou será 
que ele se sentirá tentado com isso a comprar o exemplar impresso na banca ou mesmo fazer 
uma assinatura? 
 
Para Waldfogel, o jornal diário também precisa encontrar um meio de aumentar a quantidade 
e a qualidade da cobertura local. “Nos últimos 10  ou 15 anos, houve um crescimento muito 



expressivo da mídia nacional”, observa. “O consumidor pode perfeitamente se informar sobre 
eventos nacionais a partir de outras fontes, em vez de fazê-lo com base no jornal local. O que 
os jornais sempre fizeram, e precisam continuar a fazer, é proporcionar mais cobertura local. É 
assim que os diários procuram preservar o interesse do leitor.” 
 
Banaszynski, da Universidade do Missouri, destaca que não há “fórmula mágica” capaz de 
fazer sumir os problemas dos jornais. Sim, a cobertura local é necessária, mas não ocorrerá de 
modo fácil ou barato para os diários das grandes metrópoles. “Entre outras coisas, os jornais 
têm tentado seguir obsessivamente essa idéia da cobertura local”, diz. Contudo, para 
conseguir notícias locais que o leitor não encontrará em nenhuma outra parte, “é preciso 
descer a um nível microscópico. Vamos precisar de equipes e de recursos, e isso é caro”. 
 
Banaszynksi observa que o caminho mais acidentado talvez tenha de ser percorrido pelos 
jornais de porte médio, situados entre os diários de maior porte e os jornais das pequenas 
cidades e dos bairros. Os jornais grandes de verdade, com muito dinheiro — como o New York 
Times, The Wall Street Journal, USA Today e talvez o Los Angeles Times — dispõem de fundos 
suficientemente generosos para atrair o leitor graças à sua cobertura internacional, diz. Os 
pequenos, por sua vez, terão de permanecer fiéis ao seu mercado, uma vez que não têm outra 
pretensão a não ser proporcionar cobertura local, e para isso não enfrentam concorrência. 
 
Todavia, jornais como o Philadelphia Inquirer acham-se diante de um dilema: não podem ser 
um New York Times e tampouco um jornal local apenas, porque não contam com equipes que 
possam se ocupar de um ou de outro aspecto. “São os jornais regionais e locais, que antes 
eram fortes, que hoje enfrentam as maiores dificuldades”, diz Banaszynski. “O Philadelphia 
Inquirer não consegue ser local o bastante a ponto de satisfazer” os leitores que querem saber 
“o que acontece no fim da rua”. 
 
Alvo: o consumidor jovem 
Gordon, da Medill School, diz que para ter sucesso, os jornais terão de cultivar portfólios de 
produtos de mídia. Um jornal que se deu bem com essa estratégia foi o Arizona Republic. 
Segundo Gordon, o jornal possui 11 linhas discretas de produtos, inclusive novas edições 
impressas e online, produtos de mala direta e revistas. “Isto mostra que, de posse de um 
conjunto de produtos, é possível atingir um público agregado bem maior do que o público de 
cada um dos produtos individualmente”, explica Gordon. “Esse é o modelo do sucesso.” 
 
Contudo, Gordon acrescenta que o Republic possui uma vantagem fundamental que muitos 
outros jornais não possuem: seu público integra o chamado Cinturão do Sol, uma região dos 
EUA cujo crescimento populacional é constante. “Com isso”, diz ele, “o jornal acaba dispondo 
de mais dinheiro para investir em novos projetos”. 
 
Fader, da Wharton, diz que o maior desafio para os sites de jornal consiste em “envolver o 
leitor por meio de artifícios não disponíveis anteriormente, seja através de um tratamento do 
conteúdo que o torne mais denso; seja por meio de características que jamais seriam possíveis 
no mundo da tinta e do papel. Entretanto, atingir esse patamar requer um esforço enorme, e a 
economia não ajuda. A médio prazo, não há como obter, online, a mesma receita obtida com a 
edição impressa. Não creio que haja sinergia alguma entre um e outro canal. Ninguém que leia 
o jornal na Internet se animará, por causa disso, a comprar a edição impressa. 
 
Talvez o apelo ao consumidor jovem seja o ponto crítico da questão. Com isso, o futuro dos 
jornais estaria garantido, embora esses leitores estejam muito mais propensos a ler o jornal 
na Internet do que em sua edição impressa. “Se analisarmos os números do público leitor, 
veremos que, de cem anos para cá, as sucessivas gerações sempre leram menos jornal do que 
a geração precedente”, diz Gordon. “Quando entrei para esse negócio em princípios dos anos 
80, sabíamos que o jovem lia menos, mas achávamos que se tratava de uma etapa da vida 
apenas, e que quando se tornassem adultos, e tivessem de pagar uma hipoteca e impostos, 
leriam mais. Mas não foi o que aconteceu. Certos hábitos se firmam por volta dos 20 e poucos 
anos, e não mudam mais com o passar do tempo.” 
 
 



Apesar da transformação ocorrida nas empresas jornalísticas, nem todo o mundo acredita que 
os jornais tradicionais e os tablóides desaparecerão. Mesmo que as reportagens mais sérias 
tenham se convertido em commodities (isto é, estão presentes em todos os jornais), os jornais 
diários têm poucos concorrentes no que diz respeito à análise e à opinião mais aprofundadas. 
Mesmo na era digital, persiste a fome do leitor por histórias — bem contadas e dotadas de 
uma força narrativa poderosa —que ajudem a explicar o mundo em que vivemos. 
 
Michele Weldon, articulista veterana e hoje professora assistente da Medill School, acaba de 
escrever um livro intitulado Notícias para o homem comum: como e por quê os jornais 
americanos mudaram para sempre. No livro, ela explica em detalhes de que modo os jornais, 
nos mercados de costa a costa, estão adotando cada vez mais um lead (abertura ou parágrafo 
inicial) “de cunho narrativo e humanista” em matérias veiculadas na primeira página, tanto nos 
artigos quanto nas reportagens mais sérias. 
 
“Os jornais jamais ganharão a corrida contra o tempo”, observa Weldon. No momento em que 
o leitor tem acesso ao jornal, ele já sabe de antemão o que vai ler, porque a TV, o rádio e os 
blogueiros já deram. Conseqüentemente, os jornais “devem apresentar as notícias em maior 
profundidade, ou, de algum modo, torná-las mais atraentes. Estudos sobre o público leitor 
mostram que as pessoas estão interessadas na leitura de fatos locais ou em histórias com 
ingrediente humano. Por isso, os jornais começaram a florear as notícias com informações 
adicionais aos fatos mais importantes.” 
 
Seria o tom de narrativa das reportagens prenúncio do que está por vir? “Pode ser”, responde 
Weldon. Há quem diga que a adoção do estilo narrativo obriga o jornal a fazer concessões 
intelectuais para não perder público, e que tal recurso seria “o esforço derradeiro para salvar a 
indústria”. Outros, porém, “vêem nisso a tábua de salvação dos jornais”, observa. “Muita 
gente vê com bons olhos essa estratégia. As pessoas teriam um motivo para ler os jornais, 
porque não têm acesso a esse tipo de conteúdo” em nenhum outro lugar. Uma boa narrativa 
pode prender a atenção do leitor, não importa se o meio utilizado é físico, virtual ou se é um 
podcasting. Para Weldon, “temos de parar de nos preocupar com a forma como a notícia chega 
ao público”. 
 
Disponível em: <http://wharton.universia.net>. Acesso em 6 abr. 2006. 


