
Qual o maior desafio do jornal?
uma autocrítica

Na hora de repensar o modelo para crescer de forma sustentada, as empresas precisam solucionar uma série de as-
pectos de gestão e governança e também lidar com barreiras culturais invisíveis que limitam sua capacidade de inovar
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A tabela publicada nesta
página, trazendo a comparação
do desempenho do Brasil com o
dos principais mercados globais
em circulação e receita publi-
citária de jornais, dá margem a
uma série de interpretações. A
primeira suscita uma pontinha
de orgulho: três países indus-
trializados, que pertencem ao
grupo dos cinco maiores do
mundo em vendas de jornal,
passaram maus bocados no ano
passado em matéria de circula-
ção, enquanto tiveram tímido
aumento da publicidade. Em
termos percentuais, o Brasil
ultrapassou os três em ambas
as categorias.

No entanto, se olharmos para
os outros dois grandes competi-
dores — China e índia, as nações
com as maiores populações do
globo, com as quais o Brasil é

comparado em nível de desen-
volvimento —, o desempenho
nacional deixa a desejar, índia e
China tiveram um crescimento
impressionante no acumulado
dos últimos cinco anos, e tam-
bém em 2005, desbancando os
outros integrantes do "top five"
da mídia jornal e o Brasil. Por
outro lado, na comparação com
o resto do mundo, o País obtém
notas de louvor quando o assun-
to é a performance no ano passa-
do: a receita publicitária verde-
e-amarela ficou em linha com a
mundial, enquanto a circulação
apresentou um crescimento em
termos percentuais bem maior
do que a média mundial. Que
conclusão tirar disso tudo?

Na opinião do presidente da
Associação Mundial de Jornais
(World Association of Newspa-
pers - WAN), Timothy Balding,

a realidade latino-americana é
completamente diferente da
global. "Enquanto a TV na região
de vocês tem a maior fatia do bolo
publicitário, a audiência dessa
mídia nos países industrializados
está fragmentada em até 300
canais, a ponto de se tornar um
grande problema para as agências
de publicidade", disse o executivo
em entrevista ao Meio & Mensa-
gem (edição no 1224), quando
participou do Congresso Brasilei-
ro de Jornais no final de agosto,
em São Paulo, e fez a apresenta-
ção do balanço da indústria em
2005. Por conta disso, segundo
Balding, na América do Norte,
Europa e Ásia os jornais tendem
a ser "a última grande mídia de
massa". Algo completamente
diferente, portanto, da realidade
nacional, em que o sinal da prin-
cipal rede, a TV Globo, chega a

praticamente todos os municípios
do País (99,7%). Indiretamente,
o presidente da WAN sugere que
o que dá certo (ou errado) no
mundo não tem muitas chances
de se repetir no Brasil.

ENTRE GRATUITOS
E POPULARES

Para um executivo do meio
que prefere não se identificar,
essa mídia no País tem, sim,
realidades mercadológicas e
empresariais muito distintas
do resto do mundo. "Por aqui
há alguns veículos que estão se
rejuvenescendo, atraindo novos
leitores, enquanto a maioria ain-
da não consegue se movimentar
com a rapidez que o momento
exige", afirma. Na opinião do
consultor Mauro Mello, da K2
Achievements, os problemas
enfrentados pelos jornais em
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busca de receita e circulação
são menos apocalípticos para o
meio em si e bem mais para os
próprios empresários. "As mídias
não acabam, elas se reinventam,
e com o jornal deve acontecer
a mesma coisa, basta que as
empresas estejam prontas para
mudar", diz ele, que é especia-
lizado em atender companhias
prestadoras de serviços contí-
nuos (em que a relação com o
consumidor começa na venda,
como telefonia, assinaturas de
TV e de veículos impressos).

Marcos Machado, sócio-dire-
tor da Top Brands, consultoria
voltada à gestão de marcas, con-
corda que o problema não está
do lado de fora do jornal. "O pro-
duto não perdeu força ou quali-
dade nos últimos anos", afirma
Machado. "O desafio dele é com
ele mesmo, está em repensar os
próprios processos e descobrir
maneiras de conquistar novos
leitores e aumentar a participa-
ção no bolo publicitário."

Tentativas não têm faltado,
principalmente quando a von-
tade é incrementar a circula-
ção. Nesse sentido, é possível
observar dois movimentos dis-
tintos nos mercados mundial e
brasileiro: enquanto o primeiro
volta-se aos títulos gratuitos,
principalmente em alguns países
da Europa, aqui a maior novida-
de são os populares, com preço
de capa em torno de R$ 0,50,
que deram uma arrancada nos
últimos meses e, para alguns
especialistas, foi o maior acerto
que o mercado nacional poderia
alcançar. "Os populares encon-
traram um novo espaço", diz
Eduardo Tessler, diretor para
o Brasil do Innovation Interna-
tional Media Consulting Group.
"A segmentação de produtos é
fundamental para atrair novos
leitores e isso, com certeza,
deve melhorar a penetração do
jornal no País", diz um executivo
do setor. .

SÍNDROME DO PAPAGAIO
Para o consultor Fernando

Portella, da Magalhães, Portella
& Associados, o caminho é mui-
to bom, desde que tenha um
modelo econômico sustentável.
"Eles são de linguagem simples
e objetiva, utilizam muitas fotos



e infografias e se mostram per-
feitos para a base da pirâmide
social", diz. "Mas precisam se
manter com o baixo preço de
capa, senão deixarão de ser
populares, como ocorreu com O
Dia e Extra." Este último, lembra
Portella, foi lançado a R$ 0,25 e
hoje custa R$ 1,10. "Ele deixou
de ser popular há muito tempo
e, não por acaso, tanto O Dia
quanto Extra têm mais leitores
na classe A do que o Jornal do
Brasil", afirma. Na opinião do
consultor, se os atuais populares
acabarem trilhando o mesmo ca-
minho, pode ser que não encon-
trem espaço entre os que estão
na faixa de R$ l a R$ 2.

Já Mello, da K2 Achieve-
ments, não acredita que os
populares sejam a melhor coisa
que as empresas jornalísticas
podem fazer. "É como um pa-
pagaio", compara o consultor,
fã de pássaros. "Ele só larga
um pé do galho quando o outro
estiver seguro em outro lugar",
diz ele, referindo-se à cobrança
de centavos pelo produto. Para
Mello, os gratuitos são uma
grande oportunidade, mas que
precisa ser "combinada" antes
com o anunciante. "Se eu quero
lançar um tablóide que fale com
a classe C, por exemplo, poderia
procurar a Casas Bahia e discu-
tir um projeto sob medida para
atender o público que freqüenta
a rede", analisa Mello, deixando
claro que não se trata de informe
publicitário. "Seria um jornal
com forma e conteúdo traçados
para um grupo de leitores que
já existe e, portanto, o produto
poderia se mostrar muito mais
eficiente tanto para o público
quanto para o anunciante."

Portella, porém, é categórico.
"Para se sustentar, o título gra-
tuito parte da premissa de ser
um produto editorial superficial,
com centimetragem publicitária
alta e freqüente e um preço por
centímetro/coluna agressivo",
diz. "Essa conta simplesmente
não fecha no mercado de jornais
no Brasil." Mesmo no exterior,
há dúvidas quanto à sua eficácia,
por parte da própria WAN, que
teme uma canibalização dos
pagos pelos gratuitos, diluindo
o mercado publicitário.

Boa gestão vai além do IVC
Para o consultor da Maga-

lhães, Portella & Associados, os
jornais pecam ao não se posicio-
nar como uma empresa estrutu-
rada sobre cinco fortes públicos:
leitor/consumidor, acionista,
anunciante/cliente, funcionários
e comunidade. Dentro das regras
de governança corporativa—so-
bre a qual muitos títulos falam
diariamente, mas conhecem
pouco na prática—, esses perso-
nagens são os "stakeholders", ou
públicos de interesse, dos quais
depende o futuro da empresa em
curto, médio e longo prazos. Na
lista estão ainda fornecedores,

governo e instituições civis. Uma
organização com boa governança
deve se preocupar em equilibrar
todas essas pontas do negócio,
sob o risco de se concentrar
demais no futuro imediato e
não medir as conseqüências de
cada passo. "Uma gestão bem-
sucedida vai muito além do IVC,
é preciso pensar mais global e
estrategicamente", diz Portella,
referindo-se à preocupação na-
tural da indústria de jornais, tão
utilizada para atrair anunciantes:
a venda de exemplares, medida
pelo Instituto Brasileiro de Cir-
culação (IVC).

Embora reconheça certo
avanço na profissionalização da
gestão dos jornais, que tradi-
cionalmente são familiares na
sua concepção, Portela acredita
que ainda há muito trabalho
a fazer nessa área. "Algumas
empresas têm partido para uma
pseudoprofissionalização, crian-
do diversos tipos de conselho
- de administração, editoriais,

de acionistas — ou contratando
executivos do mercado para
assumir a operação sem, no en-
tanto, definir claramente quais
as suas atribuições e com qual
grau de governança trabalham",
ressalta o consultor. Esse tipo
de iniciativa não se mostra nem
um pouco eficiente para captar
recursos financeiros estáveis de
longo prazo, diz Portella. "Inves-
tidores e instituições financeiras
querem total transparência e
uma gestão realmente profis-
sional, capaz de gerar uma mar-

tas empresas de médio e grande
porte vêm fazendo nos últimos
dois anos na Bolsa de Valores de
São Paulo (Bovespa). Entre os
grandes jornais, apenas a Folha
de S. Paulo cogitou, há algum
tempo, a possibilidade de abrir o
capital—mas, por enquanto, não
pensa mais nisso, segundo o su-
perintendente do grupo, Antônio
Manuel Teixeira Mendes. Mesmo
porque, como afirma Portella,
antes de dar um passo como
esse qualquer empresa precisa
"arrumar a casa", cumprindo uma
série de condições:

• Focar o crescimento da
companhia (algo que pode ser
medido a partir da meta de ao
menos 10% de expansão da re-
ceita líquida);

• Crescer sem aumentar a
base de ativos (a receita líquida
sobre o ativo total, ou seja, o giro
do ativo deve ser igual ou maior
a 100%);

• Ter geração de caixa para
garantir o crescimento susten-
tado (a relação do Ebitda sobre
a receita líquida deve ser, no
mínimo, de 25%);

• Obter uma taxa de retorno
sobre investimento compatível
com as expectativas de acionis-
tas e investidores (também em
25% deve ser a relação do Ebitda
sobre o ativo total);

• Possuir um endividamento
patrimonial equilibrado e susten-
tável (a soma do passivo circu-
lante e do exigível a longo prazo
deve ser igual ou menor a uma

Portella: para se sustentar, título gratuito precisa ser editorialmente superficial,
com centimetragem publicitária alta, freqüente e com custo agressivo

gem de Ebitda (lucro antes de
impostos, juros e amortizações)
igual ou maior ao indicador inter-
nacional para o setor, que é da
ordem de 25% a 30%", explica.

SABATINA
Nesse sentido, conforme diz

Portella, pouco importa se a
família está ou não no comando
executivo ou no conselho: o
importante é que a gestão seja
transparente, competente e gere
resultados. O consultor enumera
cinco aspectos que devem ser
levados em conta antes de se
pensar na abertura de capital,
o que poderia ser uma ótima
oportunidade de obter recursos
para novos projetos e melhoria da
qualidade do produto, como mui-

vez e meia o Ebitda gerado).

Quem conseguir responder
tudo afirmativamente, diz o con-
sultor, está pronto para entrar na
Bolsa. Mas tanto para Portella
quanto para outros profissionais,
existe um aspecto administrativo
que não pode se valer de métri-
cas contábeis, mas que acaba
influenciando fortemente no
balanço da empresa: a barreira
entre a redação e o comercial.

INDÚSTRIA CONSERVADORA
"Pensar que a redação é a

guardiã da independência edi-
torial e o comercial é que via-
biliza o modelo econômico cria
silos organizacionais intranspo-
níveis", diz Portella, para quem

valores como independência
editorial e financeira são da or-
ganização como um todo e não
restritos a um só departamento.
Mello, da K2 Achievements,
tem opinião semelhante. "Os
jornalistas são, normalmente,
os que mais resistem a mudan-
ças", afirma, referindo-se desde
os profissionais que estão no
topo da hierarquia até a reda-
ção da publicação.

Nas redações, é comum uma
piada autodepreciativa que diz
que o jornalista serve para escre-
ver no espaço que o anúncio dei-
xou em branco. A idéia mostra
certo ranço existente entre os
profissionais da notícia e a área
comercial. Para os primeiros, é
como se a empresa só se pre-
ocupasse em vender anúncios.
Na maior parte do tempo, eles
não se sentem valorizados pelo
seu trabalho, que responde pelo
principal negócio da companhia:
a geração de conteúdo. Para o
comercial, por sua vez, os jor-
nalistas costumam ser pouco
colaborativos e bastante críticos.
O impasse aumenta quando o
anunciante entra nesse meio.
Muitas vezes, a empresa que
anuncia é a mesma que é ouvi-
da para uma reportagem, mas
o jornalista costuma se sentir
pessoalmente ofendido à menor
menção de que uma transação
comercial está em curso entre a
companhia em que ele trabalha
e a "sua" fonte.

"É como se o dinheiro obtido
com a publicidade fosse sujo e
aquele ganho com a venda do
jornal, limpo", diz o consultor
Jorge Antônio Dib, também da
K2 Achievements. Isso revela,
de certa forma, a visão distor-
cida que o jornalista tem do
anunciante: no seu imaginário, a
empresa tem o poder de limitar
sua capacidade crítica ao pagar
parte do seu salário. Para os
especialistas, esse receio dos
profissionais se justifica em
termos por conta das próprias
relações pessoais que donos de
veículos mantêm com políticos
ou empresários. "Em geral, os
jornais não gostam de tratar da
questão ética internamente, de
discuti-la abertamente com os
funcionários, nem mesmo de
abrir espaço para debater crité-
rios editoriais, que costumam ser
impostos", diz um executivo.

O próprio Timothy Balding,
da WAN, fez duras críticas à atu-
ação das empresas do setor, em
entrevista à repórter Eliane Pe-
reira no M&M (edição no 1224).
"Sempre disse que os jornais são
uma indústria muito conservado-
ra, bastante relutante em utilizar
as técnicas mais modernas, seja
em vendas, marketing ou outras
áreas. São acomodados e não
encaram os desafios. A maioria
tinha uma vida confortável, mas
em um espaço de dez ou 20 anos
apareceu uma concorrência
incrível", afirmou.

ARROGÂNCIA
Bernardo Kucinski, jornalista

e professor da Escola de Comuni-
cação e Artes da Universidade de
São Paulo (ECA-USP), também
acredita que o problema dos jor-
nais esteja no fato de as empresas
terem reinado por muito tempo
sem concorrência. "Isso não
ocorreu com as demais mídias,
como rádio, televisão e internet",
lembra. Ainda assim, Kucinski
está seguro de que os jornais não
vão desaparecer. "O que eles pre-
cisam é assumir de vez seu papel
interpretativo, mas muitos ainda
insistem em ser o registro da his-
tória e não avançam na notícia",
diz. Como exemplo, o jornalista
— que foi assessor do presidente
Luiz Inácio Lula da Silva — cita
a decisão do segundo turno para
as eleições presidenciais deste
ano. "Não adianta um jornal, na
segunda-feira, estampar a man-
chete 'Lula e Alckmin vão para
o segundo turno': isso todos já
ficaram sabendo no domingo à
noite, pela televisão, pelo rádio
ou pela internet", diz Kucinski.
O jornal precisa avançar, segundo
ele, mostrando ao leitor o que isso
representa e que desdobramen-
tos o tema pode ter.

Talvez nesse ponto esteja um
dos aspectos mais críticos para
o jornal, desde o surgimento
da internet: surpreender. Na
busca para cumprir esse papel,
as empresas jornalísticas vêm
intensificando as pesquisas com
leitores, mas, para Mello, da K2
Achievements, há um procedi-
mento bem mais simples e que
pode trazer grandes resultados.
"Tire o jornalista da redoma da
redação e permita que ele tenha
mais contato com o público para
não ficar preso à sua própria
opinião ou à do editor", sugere
o consultor. A interatividade,
por sinal, é uma questão ainda
não resolvida por este meio, em
que a figura do ombudsman, por
exemplo, é quase inexistente
(ver matéria na pág. 26).

"Entre as atuais mídias, o
jornal é a que proporciona a me-
nor interação com o público — o
que não é bom nem para o leitor,
nem para o anunciante", afirma
Marcos Machado, da Top Brands.
Mello completa: "Os jornais se
acostumaram a dizer ao público
o que a publicação considerava
a verdade dos fatos, mas em um
mundo com uma comunicação
tão rápida, instantânea mesmo,
que expõe pontos de vista e
tendências conflitantes, isso
não existe mais, soa como algo
arrogante", diz o consultor. "Os
veículos precisam aprender a
interagir com o leitor e a envol-
vê-lo na elaboração do jornal",
defende Mello. Mesmo porque,
como já afirmou Balding, da
WAN, hoje os jornais têm cons-
ciência de que concorrem com as
outras mídias pela atenção e pelo
tempo das pessoas — que andam
cada vez mais escassos.
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