
J o r n a l

O bom e velho

Jornal
De tempos em tempos, os pessimistas de plantão vaticinam que o bom e velho jornal está com os

dias contados. Bobagem. O diário nosso de cada dia tem características particulares para o mercado e um
alcance que nenhuma outra plataforma oferece.
Não há como negar, porém, que o rádio, a televisão e mais recentemente a Internet forçaram mudanças
neste segmento. Para atrair mais leitores, os jornais têm que estar atentos às novidades tecnológicas. A
meta é manter o jornal atraente enquanto produto. "O jornal precisa se reinventar sempre. Ou faz isso ou
morre. As notícias publicadas nele foram todas divulgadas no dia anterior. Quem lê jornal quer aprofunda-
mento", diz Cláudio Venâncio, VP de Mídia da Fisher América.

POR RAQUEL PAULINO

O
estudo "Boas-Novas
do Meio Jornal - A
diferença do jornal
na vida dos brasi-
leiros", realizado

pela ANJ (Associação Nacional de
Jornais) e divulgado em dezem-
bro de 2005, traz vários dados de
diferentes pesquisas que explicam
a sobrevivência e a boa saúde do
jornal diário.

De acordo com medição do
IVC (Instituto Verificador de Cir-
culação), em 2003 a circulação dos
jornais diários registrou uma queda
de 4,3%, a mais significativa dos úl-
timos anos. Já nos primeiros meses
de 2004, porém, começou um mo-
vimento de recuperação: em cinco
meses, os jornais apresentaram o
primeiro crescimento, de 0,8%.
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Em dezembro de 2004, aconteceu o
maior pico no aumento da circula-
ção, de 6,5%.

Passando por pequenas que-
das e recuperações, o saldo vem se
mantendo positivo. Em agosto de
2006 o crescimento foi de 3,9%.
"Acredito que a queda tenha acon-
tecido principalmente devido ao
fator econômico. Faltou dinheiro,
e despesas tipicamente de classe
média, entre elas jornais, revistas,
Internet, TV paga, celular, tiveram
de disputar espaço", explica Geral-
do Leite, coordenador executivo
do Núcleo de Mercado do Comitê
Anunciante da ANJ (Associação
Nacional de Jornais).

Noves fora, zero, o número de
leitores de notícias na Internet não
para de crescer. Dados do Ipsos
Marplan mostram que 47% dos
leitores de notícias lêem apenas

o jornal impresso, enquanto 48%
lêem o impresso e as notícias onli-
ne. Uma porcentagem bem peque-
na - 1% - representa os leitores só
de Internet.

Alheio às idas e vindas da circu-
lação, os departamentos comerciais
dos jornais só têm tido motivos para
comemorar. Dados do Ibope moni-
tor de 2005, mostram que 32% de
toda verba do mercado anunciante
brasileiro daquele ano foi destinada
aos jornais.

A pesquisa "Confiança nas Ins-
tituições" (Ibope Opinião), de maio
de 2005 traz um indicador das razões
do sucesso do jornal no mercado.
Atrás apenas de médicos e Forças
Armadas, os jornais têm a confian-
ça de 74% da população brasileira.
Ficam à frente, em termos de con-
corrência direta da mídia, das rádios
(64%) e da televisão (61%).



• Com a palavra, os jornais
IMPRENSA conversou com

os diretores comerciais de 15 dos
principais jornais do Brasil para
saber como anda o relacionamen-
to entre as publicações e o merca-
do anunciante.

A primeira informação rele-
vante é que os formatos de anún-
cio que dominam as páginas dos
jornais são os tradicionais (página
inteira, meia página, um quarto
de página) e o "rouba página", em
que a publicidade só deixa espaço
para um título e uma coluna de
matéria. Isso não significa, porém,
que as inovações não sejam bem-
vindas. "Os formatos diferencia-
dos impactam o leitor de forma
especial, assim como os anúncios
maiores e mais coloridos tendem
a gerar indiretamente uma per-
cepção de credibilidade e força da
marca do anunciante", diz Paulo
César Oliveira Marques, do Cor-
reio Braziliense.

Da mesma forma que conse-
guem atingir o objetivo de con-
quistar novos públicos, os anún-
cios podem causar irritação nos
leitores. O formato campeão nesse
quesito é o da "falsa capa" ou "ore-
lha" - quando na frente da pri-

meira página há uma meia página
vertical. "A estratégia é impactante,
mas os leitores ligam para reclamar
quando publicamos algo assim",
conta Márcio Delfim, da Tribuna
de Santos. "O leitor também não
gosta de anúncios mal elaborados e
de informes publicitários", afirma
Carlos Roberto Coutinho, do Espí-
rito Santo Hoje.

Isso porque o leitor aceita o
anúncio como parte do jornal, mas
não quer ter a leitura e a concentra-
ção prejudicadas ou se sentir enga-
nado, feito de bobo, com anúncios
que pareçam informação editorial.
"O limite entre a criatividade e a in-
vasão é muito tênue", afirma André
Chaves de Moraes Leme, do Valor
Econômico. Geraldo Leite, da ANJ,
completa: "Não é muito simples
definir quando a publicidade passa
do limite, mas o respeito ao edito-
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rial deve ser mantido. Essa regra
é ajustada prioritariamente por
quem cuida da redação, mas ou-
vindo a área comercial. De ambos
os lados, é preciso entender que
não há mais espaço para sisudez,
mas o comercial não deveria, por
sua vez, justificar os anúncios so-
mente pelo dinheiro. A credibili-
dade tem de ser mantida".

• A presença da Internet
Longe de ser um bicho de

sete cabeças, a Internet não é vis-
ta como uma ameaça à renda pu-
blicitária dos jornais. Muito pelo
contrário: as versões online das
publicações servem, atualmen-
te, como uma fonte adicional de
renda para os grupos de comuni-
cação. "A existência de um portal
de notícias é essencial nos dias de
hoje. Ele também tem sua receita
em anúncios, então permite que
as contas mantenham-se equili-
bradas", explica Cláudio Santos,
do Grupo Estado (dos títulos O
Estado de S.Paulo e Jornal da Tar-
de) . Roseane Gonçalves, do Jornal
do Commercio, conta como isso
funciona no jornal em que tra-
balha: "Temos, freqüentemente,
vendido um veículo como mídia
complementar ao outro. O mo-
delo prevê a publicação de anún-
cios no jornal e um full banner na
página principal do portal, com
link para o site do cliente".

Então, diferentemente do que
se poderia imaginar, não é na novi-
dade da Internet que está a ameaça
à concorrência publicitária para os
jornais diários, e sim nos veícu-
los conhecidos há décadas. Paulo
Fraga, do Jornal do Brasil, detalha
a questão: "A Internet potenciali-
za os negócios, especialmente em
iniciativas "cross media" [como no
exemplo do Jornal do Commercio].
Televisão - fechada e aberta - e re-
vistas são os meios que têm tirado
mais mercado dos jornais nos últi-
mos tempos.

• Os cadernos mais procurados
É unânime que o varejo e os

mercados imobiliário, industrial
e financeiro são os maiores anun-
ciantes de jornais diários atualmen-
te. Para o varejo, os cadernos pre-
feridos são os de noticiários locais
e nacionais e os de esportes, pois
têm altos índices de leitura. Já os
outros segmentos procuram anun-
ciar nos cadernos que tenham mais
a ver com seu foco de negócios - e,
conseqüentemente, são lidos espe-
cificamente pelo público-alvo do
negócio. Dessa forma, a construto-
ra coloca seu anúncio no caderno
de construção, a concessionária,
no de veículos, e assim por diante.
Também funciona dessa forma a
relação entre anunciantes e cader-
nos de classificados. Correndo por
fora, o mercado da moda, que vem

crescendo como anunciante em
jornais, elegeu como seu o caderno
de variedades e cultura.

• Com a palavra, o anunciante
O mercado anunciante conta

por que o jornal continua atraente
mesmo com a concorrência de ou-
tros veículos.

Os anunciantes também não
abrem mão de anunciar no jornal
diário. Otoniel Pelizário, gerente
de mídia do Grupo Pão de Açú-
car, explica o porquê. "Além de
ter uma comunicação imediata
e direta com o público, o jornal
sustenta a publicidade veiculada
na TV. Para nós, são veículos que
atuam juntos, em dobradinha. O
que é anunciado no intervalo da
novela das oito está no dia seguin-
te nas páginas do jornal". Simples,
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não? Um ataca no atacado. O ou-
tro reforça a presença e esmiuça as
ofertas. Otoniel conta, ainda, que
para os consumidores vale muito o
conforto de ter um pedaço de pa-
pel com as ofertas da semana nas
mãos na hora de fazer as compras.
"O jornal acaba sendo indispensá-
vel no sentido de dar garantia, de
fazer valer a liquidação, e achamos
que, estrategicamente, é bom ofe-
recer isso a eles".

A força deste veículo é confir-
mada pelo VP de mídia da Fischer
América, Cláudio Venâncio. "É um
meio importante por ser útil para
vários segmentos. Serve tanto à
Brastemp, no caderno Paladar do
Estado de S.Paulo, quanto à conces-
sionária de carros nos cadernos de
veículos", diz. Desvantagens exis-
tem, é claro: "Em um dia, a publi-
cação 'morre', e novas campanhas
precisam ser publicadas logo, para
não perder o trabalho inicial. Mas
isso é compensado pela credibili-
dade do título em que escolhemos
anunciar, pelo interesse que o leitor
realmente tem naquele jornal".
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Para as Casas Bahia, a possi-
bilidade de se aproximar de seus
públicos regionais (como ressal-
ta Dalton Pastore, presidente da
ABAP, na entrevista à página 78)
é outra vantagem. "Garantimos
a presença da marca no contato
direto com o consumidor das
mais diferentes regiões. Refor-
çamos nossos temas, ofertas e
condições de pagamento", afir-
ma, por meio de sua assessoria
de imprensa.

Aproveitar bem o espaço ofe-
recido pelos jornais é uma cons-
tante preocupação dos anun-
ciantes. "É preciso que sejamos
extremamente extravagantes e
usemos espaços diferenciados nas
páginas. Fazer uma ilha [anúncio
que pega a porção central de uma
página dupla] é algo que vale a
pena, dá destaque para a marca,
tem bom retorno", exemplifica
Venâncio. Pelizário revela, ainda,
que o Grupo Pão de Açúcar tem
uma predileção pelo formato rou-
ba-página, aquele que só permite
que haja um título e uma coluna
de texto na página: "Começamos
a fazer isso por um motivo de pra-
ticidade. Ocupamos quase todo o
espaço, embora dê para colocar
uma ou duas notícias, e não tem
como outro anunciante disputar
a atenção do leitor conosco".

Também vale destacar que
o mercado publicitário leva em
consideração, naturalmente, o
perfil do leitor do jornal em que
anuncia. Assim, os produtos ofer-
tados na Folha de S.Paulo e no
Estado de S.Paulo são diferentes
daqueles do Agora e do Diário de
S.Paulo. "A diferença está no mix
de ofertas anunciadas", é a pala-
vra das Casas Bahia. No Grupo
Pão de Açúcar, a diferença está
também na escolha das lojas que
cada jornal anuncia. "Cobrimos

as classes A e B na Folha e no Estado
com os anúncios do Pão de Açúcar,
mas não teria sentido fazer isso no
Agora, seria jogar dinheiro fora. Lá
colocamos o Compre Bem, que tem
lojas exatamente nos locais onde
esse jornal tem maiores índices de
leitura", diz Pelizário. Quando se
fala em Folha e Estado, nesses casos,
pode-se ler "jornais brasileiros para
as classes mais altas", enquanto
Agora e Diário de S.Paulo são sinô-
nimos de "jornais populares".

A Internet não parece ser tam-
bém, para os anunciantes, uma
ameaça para o veículo jornal. "É
claro que se anuncia menos em
jornal hoje em dia do que dez anos
atrás", crava Venâncio. "Mas isso
se deve ao aumento geral de op-
ções de locais de anúncio, não só
à Internet. Hoje, temos outdoors
gigantes nas laterais de prédios,
por exemplo, que são tão concor-
rentes dos jornais quanto a TV ou
a Internet. Esse aumento na oferta
de locais foi mais rápida do que o

aumento das verbas para a publi-
cidade de cada cliente, então a di-
visão fica cada vez mais acirrada
mesmo". Para Pelizário, o aumen-
to dos preços para os anúncios in-
terfere na quantidade de anúncios,
"mas isso é geral do mercado, não
se aplica somente ao jornal". Tro-
cando em miúdos, podem surgir
novos veículos, sejam eles virtuais
ou físicos. Os dias da parceria co-
mercial entre jornais e anunciantes
parecem estar longe de acabar. •
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C a s e d o m ê s

O baixinho está devolta
• Um dos personagens mais célebres da publicidade brasileira, o "Baixinho
da Kaiser" volta na primeira campanha da Fisher América para a cervejaria

POR THAIS NALDONI

uem não se lembra do "bai-
xinho da Kaiser", personagem

imortalizado na década de 90 pela
publicidade da cervejaria? Pois é. Ele
está de volta na primeira campanha
para a Kaiser produzida pela Fisher
América. O intuito das novas peças é
apresentar ao consumidor a o Grupo
FEMSA - Fomento Econômico Me-
xicano S.A., maior empresa de bebi-
das da América Latina, e a evolução
do posicionamento da marca Kaiser.

A campanha é composta por dois
filmes de 30 segundos, que serão vei-
culados na TV aberta e a cabo. Sob o
slogan "A Kaiser vai surpreender você",
o primeiro filme traz um grupo de
amigos na mesa de um bar, tomando
uma Kaiser. Quando um deles pro-
voca o companheiro ao questionar se
ele sabe qual empresa está chegando
ao Brasil. Quando é revelado o nome
da FEMSA, todos dizem que a Kaiser
estará em boa mãos. Para surpresa de
todos, aparece o "Baixinho da Kai-
ser", repaginado, moderno e um tan-
to quanto descolado, entre pessoas
jovens e bonitas, ele faz um brinde à
FEMSA e à nova fase da cerveja Kai-
ser. "Por meio de diversas pesquisas,
atestamos que o Baixinho da Kaiser
ainda é muito apreciado e lembra-
do pelo consumidor", explica Riccar-
do Morici, diretor de Marketing da
FEMSA Cerveja Brasil.

O segundo filme inicia com a
câmera fechada focalizando em um
balcão uma garrafa de Heineken.
Uma mão tira a garrafa de quadro e
revela uma garrafa de Coors Light,
e assim sucessivamente com Sol,
Tecate, Carta Blanca e por todas as
marcas que a FEMSA produz. A úl-
tima garrafa mostrada é a da Kaiser
quando o locutor finaliza: "E agora
eles também estão com a Kaiser, a
nossa Kaiser. Aguarde, a gente vai

surpreender você". "Estive no Méxi-
co visitando as fábricas da FEMSA e
fiquei impressionado com o carisma
que a empresa tem. Achamos que era
obrigatório mostrar que quem está
por trás da Kaiser, agora, é a maior
fabricante de bebidas da América
Latina e uma das maiores cervejarias
do mundo", conclui Antônio Fadiga,
CEO da Fischer América.

Além dos filmes mencionados,
a campanha conta com anúncios de
página dupla, tripla e com encarte,
publicados nas principais revistas
semanais de circulação nacional,
spots de 30 segundos e outdoors es-
palhados pelas principais capitais
do país.
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