
Jornais dos EUA iniciam ofensiva publicitária  
 
A mídia impressa americana, acossada pela competição cada vez mais intensa pelos dólares da 
publicidade, tenta reagir. As associações dos setores de jornais e revistas planejam lançar 
campanhas elaboradas e caras para convencer empresas e agências a pensar melhor na mídia 
impressa como um meio de propaganda. Ambos os setores sofrem com um baixo crescimento 
enquanto enfrentam a internet, o marketing via e-mail e outros rivais mais novos.  
 
A campanha das revistas está programada para começar primeiro, no dia 27, com uma série 
de anúncios chamativos dos Editores de Revistas dos EUA criados pela agência Mullen, de 
Massachusetts. A campanha é a segunda parte de um esforço de 3 anos e US$ 40 milhões em 
nome da indústria das revistas.  
 
O foco da campanha das revistas serão anúncios de oito marcas e produtos, como as balas 
Altoids, da Kraft Foods; os cosméticos Cover Girl, da Procter & Gamble; a linha de carros 
Infiniti, da Nissan; e a varejista J. C. Penney. Os anúncios são desenhados para parecer terem 
sido arrancados das revistas onde aparecem. O texto ao lado dos anúncios "rasgados" 
argumenta que as revistas atraem os leitores com "idéias que vivem para além da página".  
 
A campanha dos jornais começa em 20 de março. A Martin Agency, de Richmond, Virgínia, 
está criando os anúncios para a Associação dos Jornais dos EUA, que espera que seus 
membros doem espaço publicitário num valor de até US$ 50 milhões para realizar a campanha 
neste ano.  
 
A iniciativa dos jornais aposta num tom humorístico para expor as virtudes da compra de 
espaço publicitário. Um anúncio, por exemplo, declara: "Todo dia tentamos imprimir alguma 
coisa com a qual as pessoas à direita e à esquerda possam realmente concordar. Chamamos 
isso de 'propaganda'." A campanha afirma que o anúncio em jornais, ao contrário do que 
ocorre em alguns outros meios, é "um destino, não uma distração".  
 
"É surpreendente eles não terem tentado algo assim antes", disse Lauren Rich Fine, que 
acompanha o setor publicitário para o Merrill Lynch. "Ainda há valor na propaganda impressa, 
mas os anunciantes estão avaliando o retorno obtido." Miles E. Groves, da MG Strategic 
Research, endossou as preocupações de Fine. "O fraco desempenho do setor na entrada de 
2006 complica uma projeção que eu já considerava ruim", afirmou.  
 
Ele previra em dezembro que os gastos com anúncios em jornais aumentaria 3,4% neste ano 
em relação a 2005.  
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