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Inovação impulsio

O lançamento do formato berliner
reconduziu o JB à rota de

crescimento, com ganho imediato de
20% em sua circulação, sendo mais

de 80% na venda em bancas
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Ao longo dos 115 anos de sua existência, o
Jornal do Brasil viveu grandes e dramáti-
cos momentos, sendo que os mais impor-

tantes inícios dos ciclos de crescimento
foram motivados por inovações relevantes

introduzidas pelo título na imprensa brasi-
leira, como a colocação de classificados na

sua capa, o pioneiro Caderno B e a primei-
ra versão on-line diária.

Nas últimas duas décadas, porém, viveu

um período de penoso declínio, que o
levou à última posição entre os grandes

jornais do Rio (e do Brasil) e a uma situa-

ção financeira insustentável.
Após ser adquirido pelo empresário

Nelson Tanure, o JB iniciou um longo
caminho com o desafio de superar uma
série de obstáculos de monta em todas
suas áreas, da redação à publicidade, da

base industrial à circulação.
Como uma das pedras de toque desse

processo de reversão, os dirigentes do JB

consideraram a possibilidade de alterar o
formato do jornal, adotando o modelo
berliner, que vem obtendo grande suces-
so ao redor do mundo, ao ser empregado

com ótimos resultados por importantes
títulos, como os ingleses The Guardian e
The Observer, o argentino La Nación, os

franceses Le Monde e Le Figaro, o italia-
no La Reppublica e o espanhol La

Vanguardia.

Com uma "mancha" 35% menor
que o formato tradicional, o berliner
tem maior portabilidade e induz a

uma alteração de linguagem e forma,

mais condensada e com maior núme-
ro de páginas e de informações. Com

isso, há um ganho de qualidade do jor-
nal mesmo mantendo-se a possibilidade
de sua leitura em 20 minutos — que se

convencionou internacionalmente como
o padrão ideal para os dias de hoje.

Os executivos da nova fase do JB: Paulo Fraga,
diretor comercial; Amauri Mello, diretor de redação;

Hélio Tuchler, vice-presidente-executivo; e Sérgio
Queiroz, diretor de marketing e novos negócios

Em novembro de 2005, o JB passou a
contar com os recursos de uma nova gráfi-
ca, um investimento paralelo e indepen-

dente de seu proprietário com outros sócios,
para dar suporte justamente à retomada de
forças do jornal — entre eles a possibilidade

de impressão no formato almejado.
A intenção, como enfatiza o diretor-

executivo comercial Paulo Fraga, era a de

usar a adoção desse novo formato tanto
como um fato concreto, alterando de
forma substancial o produto e o colocando
dentro de uma tendência internacional,
como para reforçar simbolicamente o iní-

cio de uma fase de retomada da iniciativa
em um mercado, o carioca, que vem pas-

sando por significativas transformações,
com a entrada do Extra há alguns anos e

lançamentos, nos últimos meses, de títulos
como Meia Hora, Expresso e Q! (já des-
continuado).

No dia 16 de abril de 2006, o JB passou
a circular em seu novo formato, com sua
adoção imediata para as vendas em banca

e opcional para os assinantes, que podiam
continuar recebendo o jornal tradicional.



na crescimento



salta com otimismo que o ganho de cir-
culação tem se dado em um público
muito importante para o futuro do jor-
nal, que são os jovens, mais arredios aos

meios tradicionais.
Contribui para isso a sinergia com a

renovação do JB Online, que também
vem sendo incrementado e conta,
inclusive, com uma versão digital do

jornal físico.
No que se refere ao marketing, uma

ampla campanha publicitária local —
veiculada à base de permuta e sob o tema
"seu jornal de amanhã" — tem apoiado a
introdução do novo formato, ao lado de
um esforço promocional de manter o JB

como o jornal mais barato do Rio, entre
seus concorrentes diretos: R$ 1,00 de
segunda a quinta e sábado, R$ 1,50 às sex-

tas (em função da revista Programa) e R$

2,00 aos domingos.
Agora, como informa Queiroz, será o

momento de investir na campanha de ex-
pansão de assinaturas, redirecionando

parte dos investimentos feitos para a ma-
nutenção de dois formatos diários nos pri-
meiros três meses do projeto renovador.

Pesquisas feitas junto aos leitores e
assinantes antes e depois do lançamen-
to da versão berliner indicam um índice

de satisfação de 87% com o novo forma-
to — dado reforçado com a inexistência
de cancelamentos de assinaturas devido
à mudança.

Junto ao mercado publicitário, como

lembra Fraga, a recepção foi igualmen-
te positiva, seja entre as agências, seja

entre os clientes, mesmo com o risco da

"redução" do espaço dos anúncios sem
se alterar a tabela. Como essa "redução"
foi proporcional, de fato não houve pre-
juízo aos anúncios e, ao contrário, ocor-
reu até um ganho de impacto em diver-

sas situações.
Adicionalmente ao reforço no investi-

mento mercadológico, nos próximos

meses, incrementos no lado editorial con-
tinuarão a ser feitos, com o lançamento de

Jornais tradicionais — como The Guardian,
Le Figaro e Le Monde — estão entre os

importantes títulos europeus e americanos a
adotar o formato berliner

um caderno diário ainda em agosto e
maior presença multimídia (não apenas

na internet, mas retornando ao rádio e
chegando à TV). Além da renovação da
estrutura e vigor da redação, seguindo a

linha histórica do JB de manter um dos
principais núcleos de inteligência e com-
petência jornalística da mídia nacional -
sempre sob os signos da independência,

imparcialidade e pluralidade. ©
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