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Investimentos
Impulsionada por títulos

populares, circulação

dos jornais volta a

crescer dando novo

fôlego aos

investimentos no meio

O Estado de S.Paulo aposta em
reformulações gráfica e editorial para

atrair os públicos mais difíceis:
jovens e mulheres

Apesar dos rumores de que os jornais brasi-
leiros estariam perdendo o fôlego diante das
novas mídias, os dados apurados pelo IVC
comprovam a força deste meio, que encer-
rou 2005 com um crescimento de 4,1% em

circulação e média diária de 6.789.000

exemplares, após manter-se próximo da esta-
bilidade em 2004, quando apresentou alta
de 0,8% em relação ao exercício anterior.

Estes números indicam que, finalmente,
os jornais conseguiram superar as adversida-
des de três anos consecutivos de declínio
(entre 2001 e 2003), período em que o

desempenho em circulação foi, de fato,
bem fraquinho, assinalando queda de

7.670.000 para 6.470.000 exemplares ao dia.
De acordo com Antônio Hércules Jr.,

diretor de marketing e mercado leitor do

Grupo Estado (que publica O Estado de

S.Paulo e o Jornal da Tarde), o
avanço do setor está diretamente

associado à melhora de nossa eco-
nomia e conseqüente aumento do
nível de renda da população.
"Soma-se a esses fatores uma série

de movimentos, dentre os quais
lançamentos de jornais populares,

bem como a reformulação e reposi-
cionamento dos títulos tradicionais,
que têm, inclusive, conseguido segu-
r os preços de capa por períodos mais
ngos", analisa o executivo.

A mesma opinião é comparti-
lhada por Marcelo Epstejn, dire-
tor-executivo de marketing e circu-
lação da Folha de S.Paulo, para

quem a recuperação da atividade

econômica tornou possível a retoma-
da dos investimentos das empresas

jornalísticas. "Nos últimos dois anos,
houve um redirecionamento desses

investimentos, especialmente nas áreas de
marketing e circulação, que possibilitaram

a melhoria dos processos e investimentos
nos seus produtos, atribuindo maior foco à
necessidade dos clientes", complementa.

Epstejn acrescenta, ainda, que a cres-
cente pressão de custos de produção, que
implicou contínuos aumentos de preços

repassados ao consumidor final, entrou
em um ciclo de estabilidade, o que favore-

ceu a retomada do crescimento.
"A arrancada do segmento popular,

com aumento da circulação e entrada de
novos títulos, atinge mercados até então

pouco explorados, onde o hábito de leitu-
ra ainda tem muito potencial de cresci-
mento", observa, revelando que o jornal
Agora seguiu esse movimento.

Já na visão de Marcos Nogueira de Sá,
diretor comercial da rede Bom Dia, o meio
renovou seu fôlego em função de sua credi-

bilidade. "Há alguns anos, os leitores esta-
vam conhecendo as novidades da informa-
ção tecnológica, distribuída via internet,

celular, TV a cabo etc. Mas, com o tempo,
após descobrirem as particularidades de

cada meio, voltaram às mídias que conside-
ram mais especializadas", detalha.

Este movimento tem sido percebido de

norte a sul do País. Marcelo Lyra do Amaral,
diretor de negócios de mídia da Rede Bahia,
que administra o Correio da Bahia, lembra
que todos os meios de comunicação sempre
tiveram lugar garantido. "Porém, o advento
das versões on-line gerou um grande boom,
fazendo com que o público deixasse um
pouco de lado o jornal impresso para experi-

mentar esta nova mídia. Mas ele logo perce-
beu que a versão on-line, por sua própria
característica, não oferece a informação
mais qualificada e aprofundada", relata,
chamando a atenção, ainda, para o regio-

nalismo das mídias impressas, que, segun-
do ele, não pode ser traduzido nas digitais
com a mesma credibilidade. "A aproxima-



retomados
ção com a comunidade continua sendo
uma das grandes vantagens do meio jor-
nal", assegura.

Aluízio Merlin Ribeiro, diretor comer-
cial do gaúcho Correio do Povo, também
atribui o crescimento mensurado em 2005 a

conjuntura otimista da economia no início
daquele período, o que possibilitou à classe
média uma retomada eventual do consumo
de alguns itens, dentre eles, o jornal.

Por sua vez, Rodrigo Florenzano, dire-
tor de marketing do Grupo Paulo Pimen-
tel (responsável pelos títulos O Estado do

Paraná e Tribuna do Paraná), imputa o
crescimento da circulação à moderniza-

ção dos produtos, que se tornaram mais

agradáveis aos olhos do público. "Isto
atraiu novos leitores e reconquistou os que
haviam sido perdidos. Além disso, perce-
bemos uma redefinição na linha editorial
de alguns jornais do País, que decidiram
tomar uma posição mais sólida e opinati-

va", avalia, destacando a importância des-

Há apenas dois meses no mercado, o jornal
Destak segue a trilha do fenômeno mundial dos
jornais gratuitos

ta iniciativa em um período tão conturba-
do da política brasileira.

Sem anabolizantes
Apesar de resgatar o fôlego, a circulação

dos jornais brasileiros ainda é de 900 mil
exemplares diários a menos do que em
2oor, fato que leva os representantes do
meio a colocarem novas medidas em pauta,

na tentativa de acelerar este desempenho.
Como esclarece Hércules Jr., do Grupo

Estado, os jornais já experimentaram todo
tipo de anabolizantes, mas o residual dei-
xado por essas experiências não passou de
um gosto amargo. Entre 1995 e 2000, o
meio aderiu à oferta de fascículos colecio-

náveis, fitas VHS e CDs de música. "Mas,

terminadas as promoções, a circulação vol-
tava a cair. Portanto, para acelerar o cres-

cimento de forma sustentada, o melhor é
esquecer os anabolizantes e centrar foco
nos produtos em si", recomenda.

Na opinião de Epstejn, da Folha- de

S.Paulo, a saída está em assegurar um forte
vínculo com os assinantes, investindo na
comunicação e fidelização da carteira.
Segundo ele, para alcançar esse objetivo,
nos últimos anos, seu jornal tem desenvol-

vido novos projetos, sempre amparados
por campanhas de marketing, visando a
reforçar a imagem do jornal e, é claro,
atrair novos leitores.

Tanto para Nogueira de Sá, do Bom Dia,

como para Denis de Oliveira, diretor-exe-
cutivo de mídia impressa do capixaba A

Gazeta, mais do que nunca, é preciso voltar

a atenção para as expectativas do mercado
e redescobrir a forma de fazer jornal. "É

necessário lançar títulos e centrar foco na
linguagem, nos tamanhos das matérias, na
interatividade com o público leitor. Enfim,

colocar em prática o que os leitores vêm
solicitando através de pesquisas", incita.

Em 2005 a Folha de S.Paulo
apurou um crescimento da ordem

de 10% no faturamento
publicitário, que, nos sete

primeiros meses deste ano,
cresceu outros 8%
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Infoglobo centra foco na retenção de
assinantes e nas vendas avulsas, valendo-se
de ações promocionais inovadoras, como a
elaborada pelo jornal Extra, que presenteou
seus leitores com aparelhos celulares

A preocupação com os formatos dos

veículos é apontada por todos os repre-
sentantes do meio. Lyra do Amaral, da
Rede Bahia, acredita que os jornais pode-
rão recuperar seu crescimento a partir de
iniciativas já adotadas em alguns países

desenvolvidos, como a distribuição gra-
tuita e a mudança de formato, que
podem atrair novos leitores. "Começar o
assunto num veículo e terminar no outro,
com ações casadas de cross media, é

outra boa alternativa", sugere.
Sátyro Gil de Souza, diretor industrial e

de circulação do Jornal do Commercio, do
Recife, não crê em um crescimento veloz

do mercado, mas em uma recuperação da
circulação global em função da entrada de

novos títulos a preços baixos e, até mesmo,
com distribuição gratuita. "Acredito ainda
que os jornais avaliarão as mudanças de
formato e da linha editorial, abrindo mais

espaço para o conteúdo local e de serviços,

além de criar ações que ofereçam maior
interatividade com o leitor", antevê.

Para Luiz Cláudio de Araújo, gerente

de marketing e de projetos especiais da
Organização Jaime Câmara (que respon-
de pelo jornal O Popular, de Goiânia), o

foco deve se manter centrado no desen-
volvimento do hábito de leitura. "Não há
outro caminho mais seguro e eficaz do
que ampliar a base de leitores. Isso se faz
com a presença do jornal em eventos de
marketing social orientados para a cultura

e a educação", esclarece, lembrando
ainda que a publicidade planejada e a
participação interativa dos jornais com os
pontos-de-venda também são elementos
nem sempre bem trabalhados pelo mar-
keting dos veículos. "O jornal precisa ser

percebido como um elemento contributi-
vo do entendimento do dia-a-dia, fato que
nem sempre é visível", reconhece Araújo.

O diretor do jornal Destak, Cláudio
Zorzett, também não acredita em um
crescimento veloz do mercado, mas sim

em algo constante e sustentado em pre-
missas sólidas. Para isto, será preciso ade-

quar os jornais às necessidades dos leito-
res, trabalhando produtos mais dirigidos.
"Hoje, as pessoas não têm tempo para
nada. Portanto, o conteúdo jornalístico
deve sair do contexto mais profundo para
ganhar dinamismo. Precisamos pensar

no marketing one-to-one, analisar os dife-
rentes mercados geográficos, perfis psico-
gráficos e estágios de vida dos potenciais

leitores", reflete, ressaltando que os valo-
res dos consumidores estão migrando do
"mais é melhor" para "menos é melhor".

Contudo, na avaliação geral do setor,
a performance atual da circulação dos
jornais brasileiros não se difere muito da
registrada nos demais países. "Com
exceção do mercado asiático e, em es-

pecial do indiano, que cresce vertigino-
samente, a circulação dos jornais vem
caindo no mundo inteiro. Consideran-
do este cenário, o Brasil vai bem,

impulsionado principalmente pelos
segmentos populares", pondera Hér-
cules Jr., do Grupo Estado.

Atestando a colocação do colega,
Epstejn, da Folha de S.Paulo, relata que

no primeiro semestre, o mercado brasilei-
ro de jornais registrou um crescimento de

3%, quando comparado ao mesmo perío-

do do ano anterior. "O segmento popular

foi o que obteve maior destaque, com
avanço de 12% no mesmo período", quan-
tifica, informando que o jornal Agora

assumiu a liderança absoluta em seu seg-
mento no estado de São Paulo, sendo
que, em julho, abriu uma vantagem de
mais de 21% sobre seu concorrente direto.

"O segmento de jornais compactos
populares, que têm como objetivo o

público das classes C e D, tem apresen-
tado um desempenho acima da média

nacional. O SuperNotícias, de Belo
Horizonte, e o Expresso, do Rio de
Janeiro, são alguns bons exemplos", as-
sinala João Carlos Rosas, gerente-geral
de circulação da Infoglobo (responsável
por O Globo, Extra e Expresso).

Na percepção de Rogério Mainar-
des, diretor corporativo de marketing

da Rede Paranaense de Comunicação
(do curitibano Gazeta do Povo e do
Jornal de Londrina), mais do que se
consolidar no mercado, o segmento de

veículos populares vem reforçando o
posicionamento dos jornais tradicionais
que atuam junto às classes A e B.

"Estamos entusiasmados com a expe-
riência do jornal gratuito dirigido às
classes A, B e C na cidade de Londrina.

Ela teve 5 mil
clientes e conta
tudo em livro

Meia Hora segue o caminho de oferecer
leitura dinâmica por um preço acessível



O JL está se revelando um case de

sucesso e de bons resultados para nos-
sos anunciantes", declara.

Exercícios diários
Em todo o País, os jornais não me-

dem esforços na tentativa de abocanhar

uma fatia maior do bolo publicitário.
Tamanho empenho em exercícios con-
tínuos tem sua razão de ser. Afinal, a
participação dos jornais, que chegou a

21,2% em 2001, despencou para 16,3%
no ano passado.

Para Hércules Jr., do Grupo Estado,
além do advento das novas mídias, o
meio jornal demorou um pouco para rea-
gir a este panorama, tanto que só agora os
produtos estão _sendo reformulados, mos-
trando-se mais atraentes aos olhos do

mercado. Porém, o executivo prevê que
dificilmente essas alterações conseguirão
reverter fenômenos mundiais, como, por
exemplo, a queda abrupta da seção de
classificados, que já é uma realidade
tanto na Europa como nos Estados

Unidos, onde a internet vem prestando
este serviço gratuitamente. "Em aproxi-
madamente dois anos, o mesmo deverá

ocorrer também no Brasil", projeta.
Dessa forma, segundo Hércules Jr.,

para que os jornais possam se manter
competitivos, deverão atrair audiên-

Modernizados, os jornais paranaenses do
Grupo Paulo Pimentel estão revendo seus
pontos de distribuição, que passam a envolver
locais alternativos, como postos de gasolina,
panificadoras, supermercados

cia, abrindo o leque de comunicação
para distribuir a notícia não só no
meio jornal, mas via internet, celular

e, dentro de algum tempo, por meio
de atrações como o e-paper (uma tela,
como as de computador, mas flexível

como uma folha de papel), já comer-
cializado na Bélgica.

Enquanto a novidade não é viabiliza-
da no Brasil, os jornais buscam formas
concretas para persuadir os anuncian-
tes. "Para a versão impressa de O Estado

de S.Paulo, estamos apostando na refor-
mulação gráfica (inserindo mais cores,
ilustrações e nova tipologia) e editorial
(propiciando uma leitura mais ágil e
dinâmica), visando a atrair principal-
mente os públicos mais difíceis de

serem atingidos por este meio, como
jovens e mulheres", salienta.

Outra iniciativa de seu jornal incenti-

va a interatividade dos leitores com o veí-
culo, que em outubro do ano passado
lançou o canal "FotoRepórter", através
do qual qualquer pessoa pode enviar

fotos de interesse jornalístico e ser remu-
nerada como um profissional freelancer.

Desde então, o Estadão passou a contar
com cerca de 7 mil cadastros de interes-
sados, que já lhe enviaram mais de 15 mil
fotos, das quais 400 foram publicadas.
"Um de nossos leitores flagrou a queda
daquele helicóptero na Lapa, que publi-
camos na primeira página. E a mesma

foto ainda foi comercializada pela
Agência Estado para 38 jornais", relata.

Segundo seu diretor comercial, An-
tônio Carlos de Moura, em 2005 a Folha

de S.Paulo apurou um crescimento da
ordem de 10% no faturamento publicitá-
rio, que, nos sete primeiros meses deste
ano, cresceu outros 8%. "Esse crescimen-
to está ancorado na implantação de pro-

jetos especiais, que somam mais de 300
ao ano, e em formatos diferenciados,
como os de Folha Gigante, Folha
Origami, Folha Multicor, Max Folha e

Folha Revolution", esclarece. Além disso,
a equipe comercial do veículo passou a
responder por todos os produtos da casa,

inclusive o Folha Online, que, segundo o
executivo, vem obtendo um desempe-
nho publicitário "extraordinário".

Já na opinião de Nogueira de Sá, o
mercado percebe o jornal como uma

A RBS acaba de lançar o Hora de Santa
Catarina, que circulará na Grande

Florianópolis, com perfil popular e preço de
capa de R$ 0,25

mídia cara. "As agências acham que nos-
sos processos são burocráticos, que as tabe-

las de preços são confusas e complicadas,
mas não é assim", assegura, revelando
ainda que, além de manter um jornalismo
independente, profissional e moderno,

seus leitores participam diretamente das
decisões do jornal por meio de um fórum
realizado a cada três meses. Um bom
exemplo deste feedback foi o que resultou
no lançamento do Bom Dia Class

Empregos, que, ainda em suas primeiras
edições, concentrou um volume de mais
de 8 mil vagas de trabalho, em várias cida-
des do interior paulista.

"O mercado está cada vez mais frag-

mentado. À medida que o fenômeno se
amplia, as agências tendem a optar pela
televisão, com maior poder de sedução
junto aos anunciantes", opina Araújo,
de O Popular, que reformulou sua equi-
pe interna, adotou um planejamento

agressivo nas ações de cross media e tra-
balhou os PDVs corpo-a-corpo. Além
disso, tem dado continuidade aos produ-
tos agregados identificados com a cultu-

ra local; à participação do jornal em
eventos de interesse de seus vários públi-
cos; e à valorização do cartão do assinan-
te, transmitindo a percepção de que ele

realmente propicia status e descontos.
Paulo Fraga, diretor-executivo do

Jornal do Brasil, também atribui a partici-



Na Rede Paranaense de Comunicação, os
investimentos giram em torne da capacitação de
seus recursos humanos, aliada a uma completa
reestruturação administrativa e funcional

pação decrescente do meio no bolo publi-
citário à fragmentação da mídia e compe-
tição com as TVs aberta e fechada, qua-
dro que percebe especialmente no setor
de varejo. Já Mário Reis, diretor de marke-
ting de O Dia, culpa a política comercial
predatória de exclusividade adotada por

alguns veículos. "Para aquecer o mercado
e atrair a população que havia perdido o

hábito de comprar jornal devido aos altos
preços de capa, lançamos o Meia Hora,

que oferece uma leitura dinâmica por um
preço acessível", define.

Há apenas dois meses no mercado, o
Jornal Destak parece ter encontrado
uma fórmula de sucesso. "Nossa estraté-

gia segue o fenômeno mundial dos jor-
nais gratuitos. Oferecemos boa qualida-

de gráfica e editorial, formato tablóide,
com notícias curtas e contextuais, que

abordam diversos segmentos de uma
maneira leve e dinâmica. Dessa forma,
buscamos atingir o público jovem urba-
no, com poder de consumo, e que hoje
não é impactado pelo meio. Nosso jor-
nal foi construído para que possa ser

lido em 30 minutos, tempo suficiente
para que o leitor se sinta up-to-date em

relação aos mais diversos assuntos", pro-

move Zorzett.
O Infoglobo, por sua vez, centra foco

na retenção de assinantes e nas vendas

avulsas, valendo-se de ações promocio-
nais inovadoras, como a elaborada pelo
jornal Extra, que presenteou seus leito-
res com aparelhos celulares.

No Nordeste, o Correio da Bahia está
imerso no lançamento de cadernos
especiais, bem como dos classificados de
circulação diária. Além disso, reformu-

lou a diagramação, que está mais leve, e
investiu em melhorias de seu parque

gráfico. O Jornal do Commercío também
permanece atento às demandas do mer-
cado. "No início do ano, antecipamos às
agências e anunciantes as ações previstas

para 2006. Agora, em meio ao terceiro
trimestre, constatamos que uma quanti-

dade significativa de novos projetos sur-
giu ao longo do caminho, somando-se
aos demais, justamente por estarmos
atentos ao movimento do setor", relata a
gerente de marketing publicitário do
veículo, Gabriela Salazar.

No Sul, o Correio do Povo tem inten-
sificado sua estratégia nos âmbitos tec-

nológico (com investimentos na área de
impressão) e editorial (com a formula-
ção de novos produtos e a crescente
qualificação da produção jornalística).
"Nas áreas comercial e de marketing,

temos alicerçado o trabalho em iniciati-
vas baseadas em nosso comprometi-
mento comunitário, como o trabalho

que desenvolvemos nas eleições ou na
Semana Farroupilha", declara Ribeiro.

Modernizados, os jornais paranaenses

do Grupo Paulo Pimentel estão revendo
seus pontos de distribuição, que passam
a envolver locais alternativos, como pos-
tos de gasolina, panificadoras, supermer-

cados etc. "A idéia é oferecer aos leitores
produtos atrativos, de rápida leitura e
fácil entendimento, em qualquer lugar
do estado, por um preço competitivo",

revela Florenzano.
Na RBS, as grandes estratégias fica-

ram por conta da incorporação do jornal
A Notícia (de Joinville), que circula em
260 municípios catarinenses, com uma
tiragem diária de 32.m exemplares, devi-

damente aferida pelo IVC; e do lança-
mento do Hora de Santa Catarina, que

circulará, inicialmente, em nove muni-
cípios da Grande Florianópolis, abran-
gendo, segundo o IBGE, uma popula-

ção de 821.423 habitantes.
Com perfil popular e preço de capa

estabelecido em R$ 0,25, o novo título
privilegia a prestação de serviços, por
meio das editorias de esporte, varieda-
des e segurança. A primeira edição, lan-
çada no último dia 28 de agosto, circu-
lou com 40 páginas. As demais contarão
com 24 páginas, 20 das quais coloridas.

Um corpo mais robusto
Paralelamente a essas estratégias, os

jornais vêm explorando, cada vez mais,
novos canais de informação, como é o
caso dos serviços on-line. Não por
acaso, o Portal do Estadão, por exem-

plo, foi totalmente reformulado no iní-
cio deste ano, passando a oferecer uma
home ainda mais ágil, notícias amplia-
das e um oportuno podcasting. "Tam-
bém estamos implantando uma plata-

forma para a distribuição de notícias via
celulares e tomando outras iniciativas

relacionadas à internet, ainda mantidas
em sigilo", antecipa Hércules Jr., rela-
tando, entretanto, que a receita desses
serviços ainda é pequena. Para facilitar
a venda das soluções de mídia, recente-



mente o grupo uniu as áreas de publici-
dade do jornal, portal e rádios (El-
dorado AM e FM).

Neste momento, o novato jornal
Destak encontra-se em fase de constru-
ção de seu site. Talvez por isso, seu dire-
tor esteja tão atento aos números deste
universo. "Existem, hoje, mais de 5 mil

sites de jornais por este mundo afora,
cujas receitas publicitárias crescem geo-
metricamente. Só no ano passado,
foram investidos mais de 1,4 bilhão de
dólares em publicidade nestes canais.
Porém, a participação no total da recei-

ta ainda é pequena, não deve ultrapas-
sar a casa dos 10%", estima Zorzett.

"Estamos com toda a atenção no uni-
verso eletrônico. Em breve, daremos iní-
cio a uma série de ações, como os clas-

sificados on-line e a integração do jornal
impresso ao shopping on-line", anuncia
Oliveira, do capixaba A Gazeta.

No Rio de Janeiro, o Grupo O Dia de
Comunicação comemora os bons resul-
tados alcançados com O Dia OnLine,
bem como com o portal de voz Mais e
O Dia Mobile. "Lançadas há dois anos,
as novas alternativas já contam com 53

mil usuários", relata Reis.
Com base em sua experiência na

Rede Bahia, Lyra do Amaral revela que,
atualmente, a versão on-line é um
sucesso em termos de conteúdo, mas

não ainda de comercialização. De qual-
quer forma, isto é só uma questão de
tempo. "A versão digital do Correio da

Bahia acaba de passar por uma grande

reformulação, que garante uma melhor
organização das informações e maior
atratividade aos usuários", propaga.

No Jornal do Commercio, que em

1997 lançou seu site de notícias, a situa-

ção é semelhante. Hoje, o JC Online
alcançou Q status de maior portal de
notícias da região, com uma audiência
mensal acima de 30 milhões de page

views. Os destaques deste produto
ficam por conta da versão digital dos

classificados do JC e de um recurso que
permite aos deficientes audiovisuais o
acesso ao conteúdo do jornal, através

de um sintetizador de textos ou arqui-
vos para impressão em braile. "Ainda

assim, temos consciência de que há
muito a ser explorado", reconhece

Gabriela Salazar.
O gaúcho O Correio do Povo resolveu

cobrar pelo acesso a seu conteúdo digital.
Como esclarece Ribeiro, a experiência —
iniciada este ano — é muito recente para
uma mensuração mais precisa. No entan-
to, o sucesso já superou todas as expectati-
vas. Uma das razões para esta boa recepti-
vidade à cobrança deve-se a alguns

diferenciais, como o acesso à versão inte-
gral do jornal, inclusive com os anúncios.
"Como ainda não temos as receitas sepa-
radas, não nos é possível precisar quanto a
possibilidade de o anúncio circular tam-

bém na internet tem sido responsável pela
escolha do anunciante", lamenta.

O jornal A Gazeta, de Cuiabá, é re-
produzido em um portal, que dispõe

aos usuários os arquivos de edições pas-
sadas. "O movimento é considerável do

ponto de vista de acesso. Mas o fatura-
mento ainda é muito baixo em relação
ao veículo impresso", atesta o diretor

comercial, José Carlos de Carvalho.
A Rede Paranaense de Comunicação

conta com o portal OndaRPC, cujo con-

teúdo está devidamente integrado às áreas
editoriais, principalmente da Gazeta do

Povo. O portal também dispõe da seção

O jornal A Gazeta, de Cuiabá,
é reproduzido em um portal,
que dispõe aos usuários os
arquivos de edições passadas

de classificados on-line "Ex-

pande", cujo espaço pode ser
adquirido simultaneamente ao
do jornal impresso. "Mas, em

breve, reformularemos toda a
nossa atuação na internet, pois o

faturamento publicitário ainda
é tímido. Estamos conscientes

da necessidade de uma maior sinergia
entre os meios e, para que isto aconteça,

implantamos uma nova unidade de negó-
cios", revela Mainardes.

Os executivos do Grupo Paulo Pi-

mentel também estudam a revitaliza-
ção do portal Paraná Online, que conta,
em média, com 30 mil visitantes ao dia.
"Trata-se de um número muito atrativo,

mas ainda não exploramos comercial-
mente esta ferramenta de forma efeti-
va", reconhece Florenzano, declarando
que praticamente 100% do faturamento

publicitário do grupo ainda advém dos
veículos convencionais.

Se tantas novidades chegam a assus-
tar o mercado, Hércules Jr., do Grupo
Estado, tranqüiliza: "Os jornais nunca
deixarão de existir, eles serão reinventa-
dos. Mas, para isso, precisamos tirar o
foco do meio impresso e pensar no jor-

Alteração de formato do Jornal do Brasil
alcançou grande aceitação junto

ao público leitor e um impacto bastante
positivo entre os anunciantes



nal como fonte de informação, seja por

que mídia for. Há algum tempo, o jor-
nal impresso perdeu a possibilidade de

dar furos com uma notícia que, em
meia hora, já foi lida por todos, Agora,
cabe a ele agregar complementos, pon-
tos de vista diferentes e, acima de tudo,

atuar como um prestador de serviços".

Mantendo a forma
Integra a carga de exercícios cotidia-

nos do meio o acompanhamento das ten-
dências mundiais do setor, como os for-
matos berliner e tablóide. "Mais do que
tendência, na Europa esses modelos já
estão consolidados. No Brasil, ainda
encontramos sérias dificuldades em sua

implementação, em função dos altos
investimentos exigidos, que envolvem,
entre outros aspectos, a troca das impres-

soras. Porém, mais cedo ou mais tarde,
isto deverá ocorrer também por aqui. O
mercado carioca já tem feito alguma
coisa nesse sentido. Ainda não chegou ao
melhor formato, que internamente cha-

mamos de 'quadróide', mas já é um avan-
ço, um facilitador para a leitura, um for-
mato mais amigável", apoia Hércules Jr.

Paulo Fraga, por sua vez, faz questão
de reforçar a coragem do Jornal do

Brasil em alterar seu formato, que, as-
segura, alcançou grande aceitação

junto ao público leitor e um impacto
bastante positivo entre os anunciantes.

Já na opinião de Luiz Cláudio de

Araújo, da Organização Jaime Câmara,
cultura é um processo em contínua trans-

O Popular reformulou sua equipe interna, adotou
um planejamento agressivo nas ações de cross
media e trabalhou os PDVs corpo-a-corpo

formação. "Há de se levar, exceto no sul

do País, um longo tempo de maturação
para a circulação de novos formatos,
ainda que ofereçam mais benefícios do

que os standartizados", prevê.
Enquanto essas novidades não se con-

solidam em todo o Brasil, os jornais bus-
cam se manter em forma para conquistar
mais leitores e, é claro, novos anuncian-
tes. "Acabamos de integrar as redações

off e on-line. Neste meio, as mudanças
não param, vivemos em um processo de

melhoria contínuo", atesta Hércules Jr.
O Correio da Bahia implantou uma

editaria de marketing, que cria os cader-

nos especiais do jornal, atribuindo-lhes
um foco editorial casado aos interesses

comerciais, sem, contudo, comprometer
o formato jornalístico. "Também lança-

mos cadernos, como Aprovado e Bahia

Rural; e estamos implantando um comi-
tê de leitores, através do qual poderemos

ouvir a opinião do público acerca de nos-
sos produtos", revela Lyra do Amaral.

No Jornal do Commercio, as inova-
ções envolvem desde a aquisição do
Tom Micro (Ipsos Marplan), que per-

mite ao staff do veículo trabalhar o cross
media de forma mais técnica e precisa,
a mudanças em seu quadro operacio-
nal. "Não fizemos contratações, mas
remanejamentos e promoções de profis-

sionais que já estavam na empresa, o
que trouxe uma nova dinâmica às rela-
ções com as agências e anunciantes",
esclarece Gabriela Salazar.

O jornal O Popular também sofreu
transformações em vários departamen-
tos: o DCA (responsável por circulação

e assinaturas) implementou diversas
ações, sempre com o suporte da área de
marketing; o departamento comercial

lançou projetos com foco na amostra-
gem dos valores econômicos e humanos

de Goiás; e, por fim, o editorial passou a
elaborar reportagens capazes de atender
às demandas específicas da população.
"E uma teia de competências e comple-

tudes", define Araújo.
Na RPC, os investimentos giram em

torno da capacitação de seus recursos
humanos, aliada a uma completa rees-
truturação administrativa e funcional.
"Estamos atraindo novos talentos, inte-

grando áreas e buscando a moderniza-

0 Correio do Povo tem alicerçado seu trabalho
comercial e de marketing em iniciativas baseadas

em seu comprometimento comunitário, como
o trabalho desenvolvido nas eleições ou

na Semana Farroupilha

ção, para fazer de nossos jornais opera-

ções ágeis, competentes, criativas e pre-
paradas para a alta competitividade",
propaga Mainardes.

O Correio do Povo efetivou melhorias
no parque gráfico, de modo a contem-
plar a demanda do mercado por mais

páginas em cor. Além disso, apostou na
impressão simultânea em parques gráfi-
cos distintos, fazendo com que o jornal
chegue cada vez mais cedo aos leitores.
E, na área de circulação, ampliou as

vendas avulsas.
Já o Grupo Paulo Pimentel adquiriu

um CTP (Computer to Plate) para

aumentar sua velocidade de produção e
otimizar a qualidade de impressão. Para
o mercado publicitário, abriu uma

sucursal em São Paulo e contratou
Aluízio Pires como gerente de mercado.
Além disso, continua qualificando sua
equipe de vendas com treinamentos

ininterruptos, visando a atender os clien-
tes de maneira técnica e consultiva. No
que diz respeito a novos produtos, lan-
çou o Estado Revista, que circula aos

domingos nos jornais O Estado do

Paraná e Tribuna do Paraná, e ampliou
o número de suplementos especiais cole-
cionáveis, abordando temas como finan-
ças pessoais, marketing, carreira e suces-
so. Tudo para se manter sempre em

forma diante das demandas de um mer-
cado cada dia mais complexo. ©
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