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Ao ser questionado sobre o 
caráter fi nito das fontes de pe-
tróleo no mundo, um expoente 
desta indústria teria dito: “A 
idade da pedra terminou não 
pela falta de pedra, mas pela mu-
dança de tecnologia — o bronze 
mostrou-se mais competitivo 
para atender as necessidades das 
pessoas”. Estava dado o recado: 
independentemente de existir 
petróleo para manter a economia 
mundial girando neste século, 
os grandes produtores precisam 
estar prontos para investir em 
fontes diferentes de energia, que 
sejam renováveis, limpas e efi ca-
zes, em sintonia com a demanda 
social que exige alta produtivi-
dade aliada a um baixo impacto 
ambiental. Embora não trabalhe 
no mercado de commodities, 
a indústria de jornais pode se 
valer da mesma lição, e, em vez 
de se preocupar com a extinção 
da informação em papel, deve se 
concentrar em novas formas de 
atender o público, uma vez que 
a necessidade de obter notícias 
e compreender conceitos é ine-
rente à atividade humana.

Hoje, a percepção de que é 
preciso mudar para continuar 
já faz parte do posicionamento 
estratégico das grandes empre-
sas de jornalismo no mundo, in-
cluindo o Brasil. É o que se pode 
concluir a partir das entrevistas, 
das pesquisas e dos estudos obti-
dos por este Meio & Mensagem 
Especial Jornal. Essa mídia já 
chegou a ter a morte decretada 
antecipadamente pelo contro-
lador da Microsoft, Bill Gates. 
Para ele, os jornais não passariam 
do ano 2000. O irônico é que o 
próprio Gates resolveu se unir a 
uma das maiores publicações do 
mundo, o norte-americano The 
New York Times, para trabalhar 
em um novo projeto de “jornal 
eletrônico”, acessível por meio de 
um pequeno dispositivo portátil, 
conforme anunciou em maio 
deste ano. Como não existem 
respostas prontas sobre o futuro 
do setor — e o que dá certo para 
alguns pode ser um tiro n’água 
para outros —, a única saída 
tem sido apostar na dobradinha 
“tentativa e erro”. Nesse quesito, 
os maiores jornais brasileiros não 
podem ser acusados de inércia. 

Só nos últimos 24 meses, 

três grandes diários de interesse 
geral promoveram reformas grá-
fi cas e editoriais: O Estado de S. 
Paulo, Folha de S. Paulo e Jornal 
do Brasil. Simultaneamente, pelo 
menos quatro novos títulos po-
pulares ingressaram no mercado, 
e hoje dois deles estão entre os 
dez primeiros em circulação: o 
mineiro Super Notícia (lançado 
em 2002, mas que só passou a ser 
auditado em 2004) e o carioca 
Meia Hora. Foram os populares 
os maiores responsáveis por dar 
fôlego novo à circulação, que 
desde 2001 registrava quedas 
consecutivas e conseguiu se 
estabilizar em 2004, voltando a 
crescer em 2005 (ver quadro 
na pág. ao lado). 

Na esfera global, os jornais 
também vêm conseguindo man-
ter a conta no azul: segundo os 
números da Associação Mundial 
de Jornais (World Association 
of Newspapers – WAN), o meio 
registrou aumento de 6% em 
circulação e de 11,7% na re-
ceita publicitária no período 
acumulado nos últimos cinco 
anos, movimento puxado prin-
cipalmente pelas publicações 
gratuitas, que são febre na Euro-
pa. Esperando êxito semelhante 
por aqui, o tablóide gratuito 
Destak estreou há três meses 
em São Paulo, com tiragem de 
200 mil exemplares. Enquanto 
isso, no âmbito publicitário, 
nunca se viu uma exploração tão 
intensa das marcas dos jornais, 
que batizam eventos, prêmios, 
rankings e estudos, iniciativas 
que costumam obter destaque 
na cobertura diária fazendo com 
que o produto intensifi que seu 
relacionamento com diferentes 
públicos e ainda promova a si 
próprio. Para especialistas, toda 
essa reação é muito bem-vinda 
— e, diga-se de passagem, já não 
era sem tempo.

Ebitda entra
no vocabulário

“Os jornais acordaram: hoje 
sabem que são uma indústria 
como outra qualquer, que pre-
cisa se preocupar com o caixa”, 
diz o consultor Fernando Por-
tella, da Magalhães, Portella & 
Associados. Ex-presidente do 
jornal O Dia, ele conta que até 
pouco tempo atrás muitos exe-

cutivos do meio não se detinham 
na avaliação do Ebitda (sigla 
em inglês para o lucro antes de 
impostos, juros e amortizações, 
ou seja, a geração de caixa da 
empresa), tão preocupados que 
estavam em acompanhar os da-
dos de audiência e circulação. 
“Atualmente, o setor sabe que 
é preciso crescer sim, mas de 
maneira sustentável, sem com-
prometer a operação”, ressalta 
Portella, para quem os jornais 
ainda não exploraram de forma 
adequada seu principal trunfo no 
mercado publicitário: o contato 
garantido com o público. “O lei-
tor não ‘zapeia’ o jornal, como o 
telespectador faz com a TV”, diz 
o executivo.

Nelson Sirotsky, presiden-
te da Associação Nacional de 
Jornais (ANJ), que reúne 129 
empresas jornalísticas, concor-
da que ainda é preciso provar a 
efi cácia do meio para os anun-
ciantes. “Acreditamos que as 
ferramentas existentes hoje no 
mercado não avaliam de forma 
adequada o peso dos jornais no 
bolo publicitário”, diz Sirotsky, 
que também é presidente do 
grupo de comunicação RBS 
(ver entrevista na pág. 8). 
Ricardo Monteiro, presidente do 
comitê de gestão e negócios de 
mídia da Associação Brasileira 
de Anunciantes (ABA), já sabe 
de cor quais são as principais 
demandas das empresas em 
relação ao meio. “Proporcionar 

maior flexibilidade quanto a 
formatos de anúncios, adotar 
tabela de preços mais simples 
e oferecer maior transparência 
nas informações, especialmente 
no que se refere a preço e circu-
lação, podem ajudar o jornal a se 
tornar mais atraente”, aponta o 
executivo, que também é geren-
te de mídia da Reckitt Benckiser. 
Monteiro destaca que a ABA 
apóia as iniciativas da ANJ para 
promover essas mudanças.

Como a negociação de espa-
ços é um dos pontos críticos para 
que a relação com o mercado pu-
blicitário deslanche (cada jornal 
costuma seguir seus próprios 
critérios, que também variam 
de acordo com o setor em que o 
anunciante atua), a ANJ propôs, 
ainda em 2004, a adoção da Ta-
bela Fácil, na tentativa de padro-
nizar o formato e as opções de 
anúncio. O modelo passou a ser 
seguido pelos principais títulos 
do País e já é possível observar 
alguns avanços. “Antes havia 30 
formatos de classifi cados; hoje 
são apenas cinco”, diz Geraldo 
Leite, coordenador executivo 
do núcleo de mercado da ANJ e 
dono da consultoria Singular Ar-
quitetura de Mídia. A seqüência 
de queda na receita publicitária 
dos jornais foi interrompida em 
2004, quando o meio apresentou 
aumento real do faturamento de 
8,3% (ver quadro). No ano pas-
sado, houve um novo aumento 
real, dessa vez de 5,1%. 

Publicidade interessa 
mais que economia

Se para os jornais importa 
levar cada vez mais anunciantes 
às suas páginas, para o mercado 
publicitário o meio tem função 
estratégica. Pesquisa divulgada 
no fi nal de agosto pela Ipsos du-
rante o Congresso Brasileiro de 
Jornais, em São Paulo, mostra 
que o produto é fundamental 
para realizar compras. “O pro-
cesso de decisão é multimídia, 
mas uma vez tomada essa de-
cisão, o consumidor procura o 
jornal para fazer sua escolha 
final”, diz a socióloga Daina 
Ruttul, diretora nacional de 
mídia da Ipsos. O levantamento 
mostrou ainda que o tempo 
médio diário dedicado à leitura 
é de 33 minutos, privilegiando a 
primeira página e o noticiário lo-
cal (acompanhados por 84% dos 
entrevistados). Já os folhetos de 
propaganda obtêm mais atenção 
dos leitores do que o noticiário 
econômico (57% contra 48% 
das menções).

O mais importante, segun-
do Daina, é que a infl uência da 
publicação sobre o consumidor 
independe do desempenho em 
circulação. “Mesmo leitores es-
porádicos utilizam o jornal para 
se decidir”, afi rma a executiva, 
ressaltando que o poder do meio 
como fonte de consulta consegue 
ser maior que o da onipresente 
televisão. O jornal (considerando 
veículo e encarte) concentrou 

A reinvenção da m
Novas formas de atender o público, atrair leitores e conquistar anunciantes tornam-se cruciais para a evoluç
Daniele do Nascimento Madureira

Monteiro: ABA apóia iniciativas da ANJ 
para promover mudanças no meio

Daina: uma vez tomada a decisão de compra, o
consumidor procura o jornal para fazer sua escolha fi nal
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55% das respostas sobre qual mí-
dia foi mais consultada na decisão 
de 23 situações de compra nos 
últimos 12 meses, enquanto na 
TV esse índice foi de 47%. A maior 
infl uência é na categoria compra 
de veículo (45%), mas o meio tam-
bém tem participação expressiva 
(igual ou superior a um terço das 
respostas) nas aquisições que en-
volvem imóveis, lazer e o mercado 
varejista em geral.

Não por acaso, são justamente 
esses setores os maiores anun-
ciantes dos jornais, conforme 
levantamento do Ibope Monitor 
(ver quadro). “O jornal tem velo-
cidade para ações promocionais e 
capacidade de agir localmente”, 
diz o consultor Alberto Serren-
tino, da Gouvêa de Souza & MD 
Desenvolvimento Empresarial, 
especializada em varejo, mar-
keting e distribuição. “Por ser 
diário, o veículo adapta-se per-
feitamente ao sistema nervoso do 
varejo, onde as promoções tam-
bém têm vida curta”, afi rma. No 
ano passado, a Gouvêa de Souza 
também fez um levantamento so-
bre a mídia que motivou a tomada 
de decisão na última compra. De 
acordo com a pesquisa, a mídia 
impressa (jornal e revista) está à 
frente da internet nas categorias 
de eletroeletrônicos, eletrodo-
mésticos e celulares (com vanta-
gem de seis, quatro e três pontos 
percentuais, respectivamente). 
Nesse caso, são considerados 
apenas anúncios em jornais e 
revistas, uma vez que tablóides e 
folhetos (encartados ou não) são 
encarados pela consultoria como 
uma mídia à parte, que tem peso 
ainda maior na decisão.   

 Casas Bahia anuncia em 
80 títulos por mês

Das dez companhias que 
mais anunciam em jornal, seis 
são varejistas, segundo o Ibope 
Monitor. A maior delas é Casas 
Bahia, dona de mais de 500 lojas 
em oito Estados do País e líder 
nacional entre os anunciantes. 
Ao longo do mês, a rede utiliza 
cerca de 80 títulos. Para Rafael 
Klein, diretor de marketing da 
empresa, o meio acompanha a 
dinâmica comercial da marca. “A 
efi cácia do jornal é medida dia-
riamente no resultado de vendas 
dos produtos que anunciamos”, 

mídia de papel
olução das empresas do meio, que revêem suas operações para lidar com o universo da comunicação digital

Circulação paga no Brasil 
Evolução da venda dos jornais diários (em mil exemplares)

Ano Total Avulsa Assinaturas

2006* 3.613,3 1.541,7 2.071,6

2005 3.462,5 1.389,3 2.073,2

2004 3.285,6 1.234,6 2.051

2003 3.217 1.218,6 1.998,4

2002 3.473 1.394 2.079

2001 3.811,6 1.579,5 2.232,1

2000 4.037,8 1.736,8 2.301
*acumulado no período de janeiro a agosto
Fonte: IVC

*acumulado no período de janeiro a agosto de 2006
Fonte: IVC

Maiores títulos do País
Participação dos jornais que lideram vendas em cada categoria*

Posição Total % Avulsa % Assinatura %

1 Folha de S. Paulo (SP) 8,5 Extra (RJ) 16,0 Folha de S. Paulo (SP) 13,0

2 O Globo (RJ) 7,5 Diário Gaúcho (RS) 10,0 O Globo (RJ) 11,0

3 Extra (RJ) 7,0 Super Notícia (MG) 8,0 O Estado de S. Paulo (SP) 9,5

4 O Estado de S. Paulo (SP) 6,0 O Dia (RJ) 8,0 Correio do Povo (RS) 7,5

5 Zero Hora (RS) 5,0 Meia Hora (RJ) 7,0 Zero Hora (RS) 7,0

6 Correio do Povo (RS) 4,0 Lance (RJ) 7,0 Gazeta Mercantil (SP) 3,0

7 Diário Gaúcho (RS) 4,0 Agora São Paulo (SP) 4,0 Estado de Minas (MG) 3,0

8 O Dia (RJ) 3,5 Diário de S. Paulo (SP) 3,5 Jornal do Brasil (RJ) 2,5

9 Super Notícia (MG) 3,5 O Globo (RJ) 3,0 Valor Econômico (SP) 2,0

10 Meia Hora (RJ) 3,0 Aqui (MG) 3,0 Correio Braziliense (DF) 2,0

afi rma o executivo, que adota o 
número de leitores e a circulação 
para selecionar as publicações 
em diferentes praças. 

Já para a operadora de via-
gens e turismo CVC, importa 
principalmente a qualificação 
do leitor. “O meio jornal é uma 
vitrine de produtos e preços que 
permite à empresa trabalhar a 
mídia local conforme o perfil 

da praça”, diz Gustavo Paulus, 
sócio-diretor da G7 Comunica-
ção, responsável pela conta da 
CVC Turismo. Na opinião do 
empresário — que é fi lho do fun-
dador da CVC —, isso signifi ca a 
possibilidade de se dirigir a um 
público com maior poder aqui-
sitivo, lançar ofertas com mais 
rapidez, atingir alta freqüência e 
ainda se servir de um meio que 

gera informação e desfruta de 
credibilidade. “O jornal é efi caz 
justamente por ter periodicidade 
diária”, diz Paulus. Ele ressalta 
ainda a evolução do meio ao 
criar produtos e formatos para 
diferentes ocasiões, segundo o 
planejamento de mídia. Como 
critérios para escolha do título, 
de acordo com ele, a CVC analisa 
o perfi l do leitor, o custo por mil, 

a distribuição, o poder de alcan-
ce, a sobreposição de títulos, a 
possibilidade de cross media e, 
fi nalmente, a negociação. 

O que está escrito existe
Para Daina Ruttul, da Ipsos, 

o jornal, como fonte de anúncio, 
tem ainda um diferencial impor-
tante em comparação com as 
mídias eletrônicas: é palpável. 

Serrentino: por ser diário, jornal adapta-se perfeitamente ao sistema
nervoso do varejo, onde as promoções também têm vida curta

Paulus: meio permite trabalhar a mídia local conforme o perfi l da praça
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“O consumidor pode levá-lo até 
o estabelecimento e mostrar qual 
oferta lhe despertou o interesse”, 
diz ela. Pedro Selene, presidente 
da Associação Brasileira de Con-
cessionárias Chevrolet (Abrac), 
é testemunha. “É muito comum 
ver os clientes chegando às lojas 
com o anúncio que leram em 
casa”, reforça. A Abrac reúne 507 
concessionárias da Chevrolet no 
País. Não por acaso, a General 
Motors (GM), dona da marca de 
veículos, é a terceira maior anun-
ciante do meio jornal no Brasil, 
depois de Casas Bahia e CVC. 

O mesmo diferencial é levado 
em conta quando o assunto é imó-
vel. “O que está escrito no anún-
cio passa a existir publicamente, 
é quase como um documento”, 
diz Maurício Eugenio, presidente 
da Eugenio Propaganda, que tem 
a conta de algumas das maiores 
construtoras e incorporadoras 
nacionais — como Cyrela, Rossi, 
Gafi sa e Odebrecht. Para Euge-
nio, o jornal tem relação histórica 
com a indústria imobiliária e é 
difícil pensar nesse mercado sem 
os anúncios impressos. “O jornal 
gera fluxo no ponto-de-venda, 
permitindo testar imediatamente 
a efi cácia da ação”, diz o publici-
tário, lembrando que o meio foi 
favorecido pelo grande número 

Desempenho publicitário
Faturamento do meio jornal segundo o Projeto Inter-Meios (em R$ milhões)

Ano Faturamento bruto Variação sobre o ano anterior Faturamento corrigido pelo IPCA* Variação sobre o ano anterior

2000 2.113,7 3.379,4

2001 1.975,0 -6,6% 2.909,6 -13,9%

2002 1.918,8 -2,8% 2.607,0 -10,4%

2003 2.006,1 4,6% 2.372,4 -9%

2004 2.315,3 15,4% 2.569,3 8,3%

2005 2.601,6 12,4% 2.700,3 5,1%

Campeões de anúncio
Os setores e as empresas que mais investiram no meio em 2005 (em R$ milhões)

Setor Investimento Empresa Investimento

Comércio/varejo 4.518 Casas Bahia 1.018,5

Mercado imobiliário 1.504,4 CVC 192,6

Serviços ao consumidor* 1.176,2 General Motors 188,4

Cultura, lazer, esporte e turismo 1.052,8 Casa e Vídeo 148,7

Veículos, peças e acessórios 632,7 Grupo Pão de Açúcar 134,6

Mídia 577,7 Ponto Frio 123,3

Mercado fi nanceiro e seguros 451 Supermercado Guanabara 118,6

Serviços públicos e sociais** 367,6 Fiat 108

Telecomunicações 270,4 Kalunga 97,2

Internet 110,7 Cyrela 80

*categorias pesquisadas: 1 -Eletrodomésticos; 2 - Eletrônicos; 3 - Telefone; 4 - Móveis, decoração, cama, mesa e banho; 5 - Peças e acessórios para carro; 6 - Veículos; 7 - Local para férias e excursões; 8 - Computadores e produtos de informática; 9 
- Materiais de construção e reforma; 10 - Abertura de conta em banco; 11 - Opção de investimento; 12 - Seguro de vida, automóvel e imóvel; 13 - Cinema, teatro e shows; 14 - Alimentos e bebidas; 15 - Produtos de limpeza; 16 - Cosméticos e higiene 
pessoal; 17 - Roupas e calçados; 18 - Operadora de interurbano; 19 - Empréstimo pessoal/fi nanceiro; 20 - Plano de assistência médica e seguro-saúde; 21 - Educação (vestibular e cursos em geral); 22 - Aluguel de casa ou apartamento; 23 - Compra 
de casa ou apartamento; 
**leitor: quem leu ou folheou jornal nos últimos três meses. Segundo a Ipsos, o Brasil tem uma base de 69% de leitores nessa condição e de 31% de não-leitores, proporção que foi seguida na amostra da pesquisa, na qual foram ouvidos 1.060 
leitores e 700 não-leitores das classes A, B, C e D, de 18 a 69 anos, em 12 cidades (Fortaleza, Recife, Salvador, Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Campinas, Santos, São Paulo, Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre)
Fonte: Pesquisa Quero Comprar II – Ipsos Marplan – 2006

*base: dezembro de 2005
Fontes: Projeto Inter-Meios e Departamento de Análise de Mercado da TV Globo

Fonte: Ibope Monitor (preço de tabela, sem descontos)
 *Inclui setores como saúde, beleza, segurança, educação e alimentação
**Inclui campanhas públicas, benefi centes e de associações de classe

Principal mídia consultada por quem decidiu comprar pelo menos um produto
ou serviço em 23 categorias*, nos últimos 12 meses (em %)

Mídia Total Leitor** Não-leitor

Jornal + Encarte de jornal 55 61 45

Televisão 47 47 48

Corretor ou vendedor 21 20 21

Opinião de amigos 19 19 19

Revista + Encarte de revista 16 19 10

Internet/jornal na internet 13 14 11

Rádio 3 3 3

Encarte no local de venda 3 3 3

Outdoor ou placa de rua 2 3 2

Mala direta por correio 1 1 0

Outros 22 22 23

Quintela, garante que o jor-
nal interessa a diversos outros 
clientes. “A efi cácia do meio é 
sensacional para atender em-
presas de vários outros setores, 
como TAM, UOL e Perdigão”, diz 
o publicitário. Em relação a este 
último cliente, Quintela cita um 
exemplo típico de anúncio de 
oportunidade, em que o jornal 
se mostra imbatível em compara-
ção com outros meios. Em julho, 
logo depois de a Sadia ter feito 
uma oferta hostil de compra à 
Perdigão, a agência aproveitou 
a campanha recém-lançada sob 
o slogan “Todo mundo adora” 
para levar aos jornais a seguinte 
peça: “Perdigão. Todo mundo 
adora. Até a concorrência”. “O 

anúncio foi criado no mesmo 
dia em que nós nos reunimos 
com o cliente às 16h. Uma hora 
depois já estávamos enviando a 
peça aos principais jornais”, diz 
Quintela, reforçando que esse 
processo é muito mais dinâmico 
do que passar alguns dias ou se-
manas produzindo um comercial 
e aguardar até que o fi lme seja 
visto e aprovado pelo cliente.

Leitor inveterado de jornais 
(assina três títulos e lê outros 
três na agência), o publicitário 
acredita que a propaganda na 
mídia impressa também pode 
fascinar com formatos especiais, 
como os anúncios em seqüência. 
Além disso, há possibilidade de 
fazer ações muito mais “cirúrgi-

cas” do que na TV, sua clássica 
concorrente. “Se eu fecho uma 
campanha em rede de TV aberta 
para Casas Bahia, por exemplo, 
o comercial será transmitido em 
Manaus, onde a empresa não 
tem loja”, compara. 

Na opinião de Pedro Martins 
Silva, presidente do Instituto 
Verifi cador de Circulação (IVC), 
é justamente a dificuldade de 
realizar campanhas nacionais 
que costuma afugentar grandes 
anunciantes do meio jornal. 
“Nesse âmbito, a TV está indiscu-
tivelmente mais preparada, mas 
o veículo impresso apresenta 
diferenciais que podem ser bem 
aproveitados e, a partir daí, o 
anunciante tem a chance de fazer 

uma campanha completa, explo-
rando o melhor de cada meio”, 
afirma o executivo, que tam-
bém é vice-presidente da ABA 
e diretor de relações externas 
da Procter & Gamble. Sobre as 
ameaças enfrentadas pelo jornal 
nos últimos anos, especialmente 
em relação à internet, Silva está 
certo de que nenhuma mídia é 
substituída por completo, e com 
o meio não vai ser diferente. 
“Seja no papel ou na tela, o jornal 
vai continuar mantendo a sua 
relevância”, afi rma o presidente 
do IVC, que aposta daqui para a 
frente em uma maior migração 
da audiência impressa para a on-
line, acompanhada desde junho 
pelo instituto.

de lançamentos nos últimos anos 
por parte das construtoras. O mo-
vimento compensou a perda de 
“exclusividade” que o jornal tinha 
nas campanhas do setor. “O mer-
cado imobiliário se sofi sticou na 
última década, exigindo — assim 
como vários outros setores — a 
diversidade de investimentos em 
mídia”, afi rma. Ainda assim, na 
agência, o jornal recebe 40% das 
verbas dirigidas às campanhas 
de imóveis.

Anúncio rápido
e cirúrgico

A Young & Rubicam, maior 
agência do País segundo o ranking 
de Agência & Anunciantes, pu-
blicado pela Editora Meio & 
Mensagem, destina 35,6% dos 
seus investimentos aos jornais. 
Isso é compreensível, quando 
se lembra que Casas Bahia é a 
maior conta do portfólio. Mas o 
vice-presidente de atendimento 
e operação da agência, Marcos 

Eugenio: o que está escrito no anúncio 
passa a existir publicamente, é quase 
como um documento
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem especial,ano 28, n. especial, p. 4-6, 23 out. 2006.




