
Desafio diante do mundo digital
Jornais crescem em circulação e publicidade, mas se movimentam para
acompanhara revolução no consumo de mídia provocada pela internet
ELIANE PEREIRA

Na sua edição da semana
passada, a capa da revista The
Economist estampava a manche-
te "Quem matou o jornal?". Inter-
namente, uma longa reportagem
afirmava que 2005 foi um ano
ruim para os diários, que estariam
perdendo circulação e receitas
publicitárias, e que a saída para
o meio seria reforçar suas opera-
ções de internet. Para a Associa-
ção Mundial de Jornais (WAN,
na sigla em inglês), um veículo
que viu a circulação aumentar
7,8% e as receitas publicitárias
subirem 11,7% nos últimos cinco
anos não parece estar em maus
lençóis. Ainda assim, os desafios
para a sobrevivência dos jornais
- como o fenômeno crescente

das publicações gratuitas, a mi-
gração dos classificados para a
internet e a disputa cada vez mais
acirrada pela atenção do con-
sumidor — são encarados pelo
setor de forma muito realista.

"O jornal não está morto. Ao
contrário, está bem vivo, 'esper-
neando' e crescendo em vários
mercados", alfinetou Timothy
Balding, CEO da WAN na aber-
tura do 62 Congresso Brasileiro
de Jornais, realizado na semana
passada. O evento reuniu cerca
de 600 pessoas, entre elas alguns
dos principais dirigentes do meio
no País — fato que deve ter pesa-
do na decisão do presidente Luiz
Inácio Lula da Silva de compare-
cer à cerimônia de posse da nova
diretoria da ANJ (ver quadro),
escoltado por uma comitiva que
incluía nada menos que cinco
ministros, além do presidente
da Câmara, Aldo Rebelo, do go-
vernador de São Paulo, Cláudio
Lembo, e do prefeito da capital,
Gilberto Kassab.

Balding traçou um quadro
otimista da situação dos jornais,
mas não se furtou a apontar os
riscos da atividade (ver entre-
vista na página 35). Levanta-
mento da WAN feito em todos

Nelson Sirotsky, presidente da ANJ, com o presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva, no 6a Congresso Brasileiro de Jornais

os 216 países onde se publica
algum jornal mostra que a cir-
culação dos diários pagos subiu
0,56% em 2005 e 6% nos últimos
cinco anos. Se forem incluídos
no cálculo os títulos gratuitos,
esses percentuais pulam para
1,21% e 7,8%, respectivamente.
Para o Brasil, as notícias não
são tão animadoras: apesar do
crescimento de 4,09% da circu-
lação das publicações pagas no
ano passado, no acumulado dos
últimos cinco anos o resultado é
negativo: queda de 11,4%.

Já as receitas publicitárias
tiveram incremento de 11,7%
no período (em termos globais).
Só em 2005 o crescimento foi da
ordem de 5,7%. Mesmo com esse
bom resultado, a fatia dos jornais
no total das verbas investidas em
mídia vem caindo — de 32%, em
2001, para 30%, em 2005, segun-
do a Zenith Optmedia. Em con-
trapartida, o consumo de títulos
online está em franca expansão,
com mais de 200% de acréscimo
entre 2001 e 2005.

Na América Latina, as receitas
totais (circulação + publicidade)
cresceram 9% no ano passado.

E no Brasil, de acordo com o
Projeto Inter-Meios, os jornais
foram a segunda mídia na qual
os anunciantes mais investiram,
chegando a R$ 2,6 bilhões no
acumulado de 2005, o que cor-

responde a 27% de participação
no bolo publicitário (um pouco
abaixo da média mundial).

FUTURO
Um aspecto dos mais im-

portantes, e que diz respeito
ao futuro do meio, é a questão
do consumo das edições online,
incrementado em 8,7% só no ano
passado. O número de websites
de jornais aumentou 20% entre
2004 e 2005, e a receita das pu-
blicações com classificados na
internet foi acrescida de 52,4%,
contra apenas 5,3% de aumento
dos classificados tradicionais.

Pesquisa feita com 72 em-
presas editoras de jornais em 45
países revela dados interessantes
sobre os classificados na web:
6,8% das receitas dos jornais com
esse tipo de anúncio já advêm das
edições online, e US$ 2 em cada
US$ 3 ganhos pelos diários na
internet são oriundos dos clas-
sificados. A fatia dos impressos,
combinada com seus websites,
subiu de 49% para 50,5% no caso
dos classificados de empregos. Já
nos de automóveis, aconteceu o
inverso: queda de 12% (ver mais
informações sobre classificados
na internet na pág. 36).

Balding destaca ainda o fe-
nômeno dos jornais gratuitos,
que hoje respondem por 6% da
circulação total de diários no
mundo. Já são mais de 200 títulos
e 30 milhões de cópias por dia. "É
preciso ficar atento para que os
novos produtos não 'canibalizem'
a publicação principal", lembra
Eduardo Tessler, diretor para o
Brasil da empresa de consultoria
Innovation Media Consulting.

Pesquisa revela poder de influência do jornal
O jornal é a mídia mais consul-

tada não só quando o consumidor
brasileiro pensa em comprar itens
como veículos, imóveis e produtos
de informática — como seria de
esperar —, mas também no caso
de produtos e serviços do dia-
a-dia, como alimentos, bebidas,
produtos de higiene e limpeza,
roupas e calçados. É ainda a mídia
que será mais consultada em uma
futura decisão de compra e, como
fonte de informação sobre vários
temas (incluindo, por exemplo,
reputação corporativa), só perde
para a televisão.

Essas são algumas das princi-
pais conclusões da segunda onda
da pesquisa Quero Comprar, rea-
lizada pela Ipsos Marplan para a
Associação Nacional de Jornais e
apresentada na semana passada,
durante congresso da ANJ. A
primeira rodada foi feita em maio
de 2003, com o duplo objetivo de
entender a influência dos meios
de comunicação no processo de
aquisição e investigar o processo
de decisão de compra do leitor de
jornal, especificamente. Na época
foram entrevistadas 960 pessoas
que declararam ter lido jornal nos
três meses anteriores ao estudo.

Para atender a um pedido do
mercado publicitário, desta vez
foram incluídos na amostra indiví-

duos que se disseram não-leitores.
No total foram feitas 1.760 entre-
vistas, sendo 1.060 com leitores
e 700 com não-leitores, na faixa
etária entre 18 e 69 anos, das clas-
ses A, B, C e D. "Identificamos que
o público não-leitor contém uma
parcela que na realidade é leitor
esporádico, que já leu ou leria um
jornal em determinadas condições
relacionadas a serviços", explica
Daina Ruttul, diretora nacional de
pesquisa da Ipsos Marplan.

O estudo revela que, para a
população em geral, o jornal é a
segunda fonte de informação sobre
quase todos os temas (anúncios,
notícias da cidade e do mundo,
opções de lazer, esporte e até ma-
térias para mulheres), perdendo
apenas para a televisão. Entre os
leitores, é a primeira quando se
trata de anúncios de produtos e
serviços, automóveis e informática.
De fato, 61% dos leitores e 45%
dos não-leitores declararam que
utilizaram o meio para pelo menos
uma decisão de compra de produto
ou serviço.

A constatação de que o jornal
é a mídia mais consultada na de-
cisão de compra de diversos itens
foi feita já em 2003 e se repete na
nova rodada. Das 23 categorias
pesquisadas (eletrodomésticos,
eletroeletrônicos, telefone, mó-

veis, decoração, veículos, produ-
tos de informática, material de
construção, serviços financeiros,
entretenimento e produtos de
consumo), apenas no caso da
escolha de operadora de telefonia
(para fazer interurbanos) a tele-
visão aparece à frente do jornal
como principal mídia utilizada
para se informar.

A pesquisa mostra ainda que
o jornal é lido todos os dias, com
maior freqüências às quartas-feiras
(dia apontado por 55% dos entre-
vistados) e domingos (66%), o que
valoriza o efeito de anúncios fre-
qüentes. O tempo médio de leitura
é de 33 minutos, e no fim de sema-
na a leitura é mais calma e atenta,
possibilitando maior absorção do
conteúdo. Além disso, ela se es-
tende pela maior parte das seções
— as pessoas folheiam a edição —,
o que aumenta a chance de contato
com todos os anúncios.

"Apesar do crescimento de
outras mídias, especialmente da
internet, nos últimos três anos, o
nível de uso do jornal como fonte
de consulta tem se mantido estável,
até mesmo entre os não-leitores",
diz Daina. O levantamento será
apresentado em um evento especial
para o mercado publicitário e esta-
rá disponível no site da associação
(www.anj .org.br).
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