
Na Inglaterra, internet
deve superar os jornais
Pela primeira vez, GroupM prevê que veículos virtuais vão atrair mais verbas publicitárias
do que os diários impressos, que tentam se adequar à nova realidade
JOÃO PAULO Nucci E ALISSON ÁVILA

O ano de 2006 já tem lugar
assegurado na história dos jor-
nais ingleses. Se as previsões da
GroupM, uma empresa de nego-
ciação de mídia do grupo WPP,
confirmarem-se, pela primeira
vez a internet terá suplantado os
diários impressos em volume de
publicidade. A empresa acredita
que os sites abocanharão 13,3%
das verbas, contra 13,2% dos
periódicos de alcance nacional

- os de circulação regional ab-
sorvem outros 19,6% dos inves-
timentos em mídia. Em 2000, a
rede contava apenas com 1% dos
anúncios. Desde o ano passado,
a web na Inglaterra já atrai mais
investimentos do que o rádio. É
importante ressaltar que se trata
do robusto mercado publicitário
britânico, que movimentou,
em 2005, 12,2 bilhões de libras
esterlinas, ou R$ 52 bilhões.
A parcela dedicada ao mundo
virtual cresceu expressivos 73%

nesse período, acompanhan-
do a curva da adoção da banda
larga no país.

Esse grande fluxo de di-
nheiro para os veículos digi-
tais explica a recente decisão
do The Guardian, um dos
principais diários ingleses,
de priorizar a publicação de
notícias em sua versão online,
e não mais guardar material
para o impresso. Na semana
passada, o concorrente The
Times adotou uma política se-
melhante, restrita (ao menos
por enquanto) aos despachos
de seus correspondentes
estrangeiros. O Internet Ad-
vertising Bureau (IAB) da
Inglaterra estima que 75% da
população britânica utilize a
web todos os dias. Acredita-se
que as edições virtuais dos jor-
nais ingleses atraiam 30 milhões
de usuários únicos por dia. Por
semana, os britânicos consomem

77 milhões de edições de perió-
dicos impressos.

Outro sinal de que, pelo
menos nos mercados desen-
volvidos, a influência da rede
já é irreversível veio de uma

No Brasil, meta é alcançar 2% do bolo
O mercado brasileiro não com-

porta comparações com a situação
vivida pela mídia inglesa. Por
aqui, os veículos de internet vão
fazer festa se chegarem, no fim do
ano, com 2% do bolo publicitário

- valor que representa menos de
R$ 300 milhões. Mesmo assim, al-
gumas experiências locais já apon-
tam para os mesmos caminhos.
"Veja o exemplo do blog do Noblat
(p jornalista Ricardo Noblat, es-
pecializado em política), que já
tem visitação diária maior do que
a tiragem dos principais jornais
do País", diz Marcelo Santiago,
presidente do Internet Advertising
Bureau (IAB) no Brasil (nova
denominação da Associação de
Mídia Interativa).

Santiago destaca que a grande
alavanca do mercado tem sido os
links patrocinados em sites de
busca. "Na Inglaterra, a busca já
representa 50% do mercado de mí-
dia online, contra 40% nos Estados
Unidos. Tenho convicção de que
isso não se repetirá no Brasil, não
necessariamente em participação
no bolo. Links patrocinados trazem
ao mercado dinheiro novo, de pe-
quenos e médios anunciantes que
hoje não participam do bolo 'con-
vencional'", afirma o executivo.

Os dados do Projeto Inter-

Meios relativos ao exercício de
2005 ajudam a demonstrar a força
dos pequenos no ambiente virtual.
Na participação geral por veículo
de comunicação, a web ficou com
1,7% do bolo publicitário nacional.
Quando o investimento na rede é
mediado pelas agências, o índice
cai para 0,8%. Entretanto, se o
filtro são os anunciantes diretos, a
propaganda online responde por 6%
do total nacional.

O diretor editorial de jornais
do Grupo RBS, Marcelo Rech,
que participou do 59º Congresso
Mundial de Jornais no começo
deste mês em Moscou, na Rússia,
pondera que "é descabido" pensar
em situação semelhante à inglesa
no Brasil, mesmo a longo prazo.
"É evidente o crescimento geomé-
trico do investimento publicitário
na web quando comparado com a
evolução dos outros meios, mas
é surpreendente que, mesmo na
Inglaterra, os percentuais sejam
esses", avalia.

Rech pôde verificar na capital
Russa diferentes maneiras encon-
tradas por diários espalhados pelo
mundo para lidar com a internet.
"O congresso deixou claro que a
palavra de ordem é convergência,
e que os periódicos são a categoria
da imprensa mais bem estruturada

para recolher, processar e gerar
informação para qualquer meio",
declara o executivo, que não apoia
integralmente a decisão do The
Guardian de priorizar o online.
Embora concorde que a notícia
factual tenha virado uma commo-
ditie, o jornalista acredita que os
diários impressos têm um papel a
cumprir. "Ao menos na RBS, não
estamos mais focados na cobertura
do 'ontem', e sim em processar a
avalanche informativa gerada por
todos os meios e dar uma forma
a elas no jornal do dia seguinte",
explica Rech, que apresentou em
um painel do congresso o sucesso
de Zero Hora na conquista e manu-
tenção de jovens leitores.

Entre as experiências exi-
bidas em Moscou, ele destaca a
decisão do The Washington Post
de manter separadas as redações
impressas e online ("os 50 repór-
teres do site saem munidos de
câmeras e filmadoras, gerando
matérias e podcastings de todo
o tipo") e especialmente o caso
do Dagbladet, um dos principais
periódicos norueguês cujos 3,5
mil assinantes acessam seu conte-
údo através do Playstation. "Eles
criaram uma interface na qual
as pessoas navegam a partir do
console do aparelho." (JPN E AA)

pesquisa da entidade norte-
americana Online Publisher
Association (OPA), publicada
na semana passada. O estudo,
chamado A Day in the Life: an
Etnographic of Media Con-
sumption (Um Dia na Vida:
um Estudo Etnográfico de
Consumo de Mídia), revelou
que os anunciantes dos EUA
estão planejando triplicar
seus investimentos na rede.
O levantamento conclui que a
web já pode ser considerada
"claramente uma mídia de
massa" quando comparada a
outros meios em termos de
abrangência e tempo de utili-
zação. A pesquisa monitorou
minuciosamente os movi-
mentos de 350 usuários de

internet. "A web responde por
20% a 25% do tempo dedicado
à mídia pelos consumidores, mas
atrai cerca de 8% dos investi-
mentos em publicidade", disse o
presidente da OPA, Pam Horan,
ao jornal The Guardian.

Esse movimento encontra
eco especialmente nos hábitos de
consumo e relacionamento com a
mídia do público de até 24 anos,
como mostrou a pesquisa Trust
the Media, realizada pelo instituto
GlobeScan para a BBC, a Reuters
e o Media Centre. O estudo, que
ouviu 10 mil pessoas de dez países
entre os meses de março e abril,
informa que 19% dos entrevista-
dos dessa faixa etária (contra 9%
da média geral) têm a internet
como principal fonte de informa-
ção. Mais do que isso, 71% desses
jovens valorizam a oportunidade
de acessar notícias através da rede
ou de recursos móveis, como o
telefone celular.

A web não deixa de ser rele-
vante para outras gerações: os
blogs, por exemplo, são a principal
fonte de conteúdo para 17% dos
pesquisados na Coréia do Sul
como um todo, e a internet ocupa
a segunda colocação como princi-
pal veículo jornalístico sul-coreano
(34%), atrás apenas da TV (41%).
Nos resultados gerais dos dez
países, na citação espontânea de
referências de informação, os por-
tais Google (30%), Yahoo (28%)
e MSN (27%) só ficaram atrás da
BBC (48%) e da CNN (44%) — o
que ocorre, em grande parte, por
conta da própria natureza globa-
lizante desses portais.

Apesar da rede,
circulação cresce

O 59º Congresso Mun-
dial de Jornais, realizado no
início do mês em Moscou,
na Rússia, apresentou mais
um forte 'indício de que a
internet e os jornais não são
excludentes entre si, e sim
compleméntares. É que a
circulação de diários impres-
sos pagos cresceu 0,56% em
2005, a despeito do avanço
da comunicação virtual. Nos
últimos cinco anos, a evolu-
ção nas vendas chega a 7,8%.
O mesmo estudo, que englo-
ba números de 216 países,
revela que 439 milhões de
pessoas compram periódicos
todos os dias no mundo.

O fenômeno é puxado
pelo expressivo crescimento
econômico vivido pelos países
asiáticos na última década e
pelo boom dos jornais gratui-
tos nos países desenvolvidos.
Esses diários já representam
6% do total global e 17% do
total europeu.

"A audiência dos jornais
continua crescendo, tanto no
impresso quanto no online",
diz o presidente da Associação
Mundial de Jornais, Timothy
Balding, no lançamento do
estudo referente a 2005. "Os
diários estão ampliando sua
abrangência através da ex-
ploração de novos canais de
distribuição e provando que
são resistentes ao aumento da
competição na mídia."

O investimento publicitá-
rio no meio também cresceu
no ano passado: 5,7% em
relação a 2004. Nos últimos
cinco anos, a expansão chega
a 11,7%. Os países com maio-
res circulações de jornais são
China (96,6 milhões de có-
pias vendidas por dia), índia
(78,7 milhões), Japão (69,7
milhões), Estados Unidos
(53,3 milhões) e Alemanha
(21,5 milhões). (JPN E AA)

Outra pesquisa, organizada
pelo Fórum Mundial de Editores
sobre as tendências dos leitores
norte-americanos, também indica
essa migração gradual para a mí-
dia digital. As conclusões qualita-
tivas do trabalho mostram que os
plágios, as notícias inventadas e as
reportagens de pouca profundida-
de estão colocando a credibilidade
da imprensa dos Estados Unidos
em xeque. O estudo revela um
elemento importante contra os
impressos - - e em prol do modelo
de negócio da internet: a tendên-
cia aparentemente irreversível
de os leitores estarem cada vez
menos propensos a pagar para ter
acesso a uma notícia. Ou seja: se
não é mais possível apenas confiar
em uma marca forte da mídia, não
há por que deixar de dar ouvidos a
um veículo que passa informações
adiante sem cobrar nada por ela.
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