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O jovem não lê jorna 
Vista por muitos como uma verdade incontestável, o distanciamento entre a juventude e esse meio pode não sertão ode quanto f 
indicam recentes pesquisas. Renovação na forma e no conteúdo, sob a influência da internet, é uma das apostas para atessa parcel, 

A pergunta que está no título 
desta matéria é mais séria — e 
complexa — do que aparenta. 
E a razão para isso é simples: 
mais do que indicar a possível 
conquista de uma parcela do 
público consumidor, ela se re
laciona diretamente com a so
brevivência deste que é um dos 
mais antigos e tradicionais meios 
de comunicação jornalística. O 
temor das empresas do setor 
é que a "geração digital" — ou 
seja, os leitores do futuro, que 
nascem e se criam em plena era 
digital — passe longe do jornal 
impresso, enquanto mergulham 
de cabeça na internet e nas 
demais plataformas digitais de 
distribuição de conteúdo. Para 
complicar ainda mais a história, 
sempre surge alguém apontando 
que o conteúdo e a linguagem 
dos jornalões não seduzem a 
juventude — pelo contrário, os 
afastariam cada vez mais. 

De imediato, muitos não 
pensariam duas vezes antes de 
responder que, sim, o jovem 
não lê jornal. Mas, antes de uma 
resposta taxativa, algumas pon
derações são necessárias. Em 
primeiro lugar, deve-se obser
var que vários jornais declaram 
abertamente que readaptaram 
sua forma e conteúdo, com uma 
diagramação que se aproxima 
do jeitão da web, com "janelas", 
textos mais curtos e resumos de 
matérias, para facilitar a leitura. 

Além disso, integram a versão 
impressa com as tecnologias 
digitais, com as quais o jovem 
tem grande familiaridade. Em 
segundo lugar, porque alguns 
estudos não confirmam a tese de 
que jovem não lê jornal. 

Um desses levantamentos 
foi feito em setembro pela mul
tinacional de relações públicas 
Ketchum. Chamada Mitos da 
Mídia, a pesquisa investigou a ve
racidade de algumas aparentes 
certezas quando o assunto são 
os hábitos de consumo de meios 
de comunicação, como a suposta 
distância entre jovens e jornais. 
Realizado nos Estados Unidos, o 
estudo mostrou que, lá, mais de 
50% dos jovens com idade entre 
18 e 24 anos lêem, ao menos uma 
vez por semana, os periódicos 
locais, e cerca de 16%, os nacio
nais. A pesquisa apresenta um 
índice de leitura de diários locais 
superior ao verificado em verten
tes bastante modernas da mídia 
online—inclusive os sites de re
lacionamento —, tidas como os 
grandes canais de comunicação 
da juventude atual (nesse caso, 
a comparação não considera a 
freqüência de uso desses novos 
veículos). E na faixa com idade 
de 25 a 34 anos a distância fa
vorável aos jornais, em relação 
aos novos meios, é ainda mais 
acentuada (ver tabela i ) . 

Patrícia Pan, diretora exe
cutiva da Ketchum Estratégia 

— braço brasileiro da Ketchum 
— reconhece: a realidade nor
te-americana não é igual à bra
sileira, nem são idênticos os 
jovens de ambos os países. 
Mas, para ela, esse estudo pode 
servir como referência, pois o 
marketing e a comunicação dos 
EUA constituem referências 
mundiais. Na opinião de Patrícia, 
um dos fatores que explicam o 
interesse do jovem pelos periódi
cos é sua necessidade de chegar 
hoje mais preparado ao mercado 
de trabalho. "E o jornal pode 
ter um papel importante nessa 
preparação", diz. 

LEITURA ONLINE 
Se o fato de ler jornal pelo 

menos uma vez por semana não 
torna o jovem exatamente um 
adepto desse meio, ao menos 
abre uma possibilidade para 
aquilo que Daina Ruttul, diretora 
nacional do instituto de pesquisa 
Ipsos Marplan, qualifica como 
prioridade no relacionamento 
com esse grupo: sua fidelização 
para uma freqüência maior de 
leitura. E os dados apresentados 
por ela revelam que as portas do 
relacionamento com esse públi
co estão abertas, pois o jovem 
com idade entre 18 e 24 anos 

— exatamente a faixa na qual ele 
ensaia seu ingresso no mercado 
— é o segmento etário que mais 
lê jornal ao menos uma vez por 
semana (ver tabela 2~). "O jovem 

hoje lê jornal na internet, opção 
com a qual não contava a gera
ção anterior", destaca Daina. 

Dados do Ibope/NetRatings 
também atestam a tendência de 
que ojovem lê os diários na web 
(ver tabela <?). Levantamento 
desse instituto mostra que, so
madas as duas faixas cuja idade 
máxima é 24 anos — ou seja, 
ainda composta por jovens —, 
é esse o maior contingente de 
público das páginas eletrônicas 
de notícias (embora não se refira 
aos sites de jornais, essa tabela 
inclui dados dos sites de jornais 
como Estadão, Folha de S. Paulo 
e A Tarde, entre outros). José 
Calazans, analista de internet 
do Ibope Inteligência, aponta 
algumas diferenças no modo 
pelo qual jovens e pessoas mais 

velhas consomem as notícias 
na web: "Os mais velhos lêem 
e acompanham notícias, e os 
jovens entram esporadicamente 
para pegar algo de seu interes
se no site em que houver esse 
conteúdo". 

Antônio Athayde, diretor 
executivo da Associação Nacio
nal de Jornais (ANJ), concorda 
que já é expressiva a quantidade 
de jovens que consomem notícias 
na web. "Nossa indústria não tem 
no produto impresso sua única 
plataforma. A internet também 
é nosso terreno", enfatiza. Para 
Athayde, a conquista dos jovens 
não é um desafio a ser enfrenta
do apenas pela mídia impressa: 
"Todos os meios de comunicação 
sentem grande dificuldade com 
esse público". 



ião sertão de quanto parece, como 
istas para alssa parcela dos leitores 

A QUESTÃO DO PRODUTO 
Se o jovem lê notícias na rede 

de computadores, parece natural 
reforçar a integração entre os 
produtos impresso e online. "Mas 
a maioria das publicações nem 
sequer coloca no impresso alguma 
remissão à extensão de determi
nado conteúdo na internet", ob
serva Eduardo Tessler, diretor da 
operação brasileira da Innovation, 
consultoria internacional de mídia. 
Para ele, os periódicos também 
precisam modernizar suas versões 
impressas, pois o jovem demanda 
biguagem mais acessível, desenho 
moderno e auxílio na interpretação 
das informações. 

Já há exemplos de jornais 
— como as publicações da Rede 
Bom Dia, editadas em várias 
cidades do interior paulista 
— que parecem se relacionar 
mais fortemente com o jovem. 
Embora diga que não dispõe de 
números capazes de quantificar 
essa relação, Marcos Nogueira 
de Sá, diretor comercial da 
rede, garante: "Em enquetes que 
realizamos nas bancas, ou nos 
contatos feitos com a redação, 
percebemos ser a participação 
desse segmento em nosso pú
blico superior àquela registrada 
pelo total do meio". 

Sá reconhece que, por ser 
nova — foi fundada no final de 
2005 —, a Rede Bom Dia conse
guiu formatar periódicos mais 
adequados, tanto na forma como 
nos temas, às características de 
uma época na qual a internet já 
é uma realidade. "E no projeto 
de lançamento de nossos títu
los o jovem foi prioridade, até 
porque, por existirem jornais 
já consolidados em todas as 
cidades nas quais atuaríamos, 
precisávamos buscar um público 
novo", ressalta. 

Também o diário esportivo 
Lance consegue índices de con
tato com os jovens bastante sig

nificativos: quase dois 
terços de seus leitores 
(63%) têm idade igual 
ou inferior a 29 anos 
(na faixa até 19 anos, 
estão 27% deles). 
Para Afonso Cunha, 
diretor executivo do 
Grupo Lance, o tema 
do diário — o esporte 
— amplia o interesse 
desse público pelo 
veículo, mas é preciso 
considerar também 
uma linguagem e uma 
forma que privilegiem 
textos curtos, cores e 
outros recursos grá
ficos, além de um 
formato que facilite 
a portabilidade. Isso 
sem falar na busca 
por propiciar inte
ratividade: "Temos 
seções que chamam o 
jovem a opinar e par
ticipar dos debates", 
conta Cunha. 

Nogueira de Sá: jovem é prioridade nos títulos da Rede Bom Dia 

RELAÇÃO COM A TRADIÇÃO 
Mesmo nos veículos mais tra

dicionais, e focados em um con
junto mais abrangente de temas, 
a participação dos leitores mais 
jovens não é nada desprezível. Em 

O Estado de S. Paulo, 25% dos lei
tores têm idade de 20 a 29 anos, e 
14% têm menos de 20 anos. "Esses 
números se referem apenas aos tí
tulos impressos, a participação dos 
jovens na internet deve ser ainda 
maior", comenta Antônio Hércules 
Jr., diretor de marketing e mercado 

leitor do Grupo Esta
do. "No futuro, pode 
até haver uma migra
ção mais intensa dos 
leitores para o meio 
online, mas as marcas 
dos jornais seguirão 
sendo relevantes no 
ambiente de busca de 
informações na web." 

Já o gaúcho Zero 
Hora, fundado no 
início da década de 
60, afirma ampliar a 
presença do jovem 
em seu contingente 
de leitores. "A parti
cipação do segmento 
com idade entre 10 e 
19 anos subiu de 16% 
em 2005 para 18% 
no ano passado", diz 
Geraldo Corrêa, vice-
presidente de jornais 
e rádio do Grupo RBS, 
que também edita ou
tros sete periódicos. 

Para ele, além de disponibilizar 
conteúdo relevante em lingua
gem e que mescla textos curtos 
e objetivos com recursos gráficos, 
os diários que buscam um contato 
mais íntimo com os jovens devem 
inseri-los em seu processo de 
produção: "Um terço de nossa 

Como atrair os novos leitores 
Parcerias com escolas — nas quais 

os jornais são utilizados até mesmo em 
atividades pedagógicas — constituem 
um dos formatos mais comuns das 
ações de aproximação entre o meio e 
os jovens. Por intermédio do programa 
Jornal e Educação, a Associação Na
cional de Jornais (ANJ) estimula essas 
parcerias, que de acordo com Antônio 
Athayde, diretor executivo da entida
de, são atualmente implementadas por 
60 empresas jornalísticas brasileiras. 
"Elas beneficiam cerca de 7,2 milhões 
de alunos por ano e envolvem mais de 
200 mil professores em 33 mil escolas", 
explica. 

Mas Eduardo Tessler, da consulto
ria Innovation, considera tais parcerias 
infrutíferas ou contraproducentes. 
"Levar às crianças jornais que nada 
têm de atrativo para elas — sujam suas 
mãos, são graficamente feios, têm tex
tos longos e mal escritos — é afastá-las 
ainda mais do meio", afirma. 

Antônio Hércules, do Grupo Esta
do, declara que sua empresa — que 
há alguns anos extinguiu o projeto 

lão na Escola — ainda investe em 
algumas ações em instituições escola
res, especialmente do ensino médio e 
universidades. Entretanto, ele vincula 
tais ações basicamente ao esforço de 
fortalecimento de marca, pois esse 
público não é muito relevante na de
cisão de consumo do meio: "A decisão 
de compra de um título ocorre a partir 
do final do curso superior. Até então o 
jovem lê o jornal de seus pais", diz. 

Segundo Hércules, o Grupo Estado 

desenvolve ações de relacionamento com 
o jovem que está em fase de conclusão do 
curso superior ou em início de carreira. 
Entre elas, ele cita o apoio ao projeto 
Global Management Challenge — com
petição internacional dedicada à gestão 
de empresas e focada no jovem — e a 
inserção, nas páginas de O Estado de S. 
Paulo, da seção Estadão Jr., direcionada 
ao relacionamento com as empresas ju-
niores das universidades. "Essa seção é 
mensal, logo será quinzenal e ainda neste 
ano passará a semanal", revela. 

Hércules lembra que, em 2005, O Es
tado de S. Paulo passou por uma reformu
lação cujo planejamento privilegiou dois 
segmentos: jovens e mulheres. Segundo 
ele, as pesquisas realizadas para essa 
mudança mostraram que o jovem não 
quer, no periódico, apenas "um quarto 
de brinquedo" (no caso, apenas um su
plemento específico). "Ele quer brincar 
na casa toda, ou seja: deseja um jornal 
inteiramente adequado a suas demandas", 
conta o diretor do Grupo Estado. 

NOVOS PADRÕES 
Os "quartos de brinquedo"—os suple

mentos dedicados aos jovens — também 
vêm recebendo investimentos. Em abril, 
o Zero Hora reformulou totalmente seu 
caderno Patrola, rebatizando-o de Kzuka 
(nome de uma empresa focada no público 
jovem também pertencente ao Grupo 
RBS). Juntamente com a nova denomi
nação, o caderno recebeu uma ampla 
reformulação gráfica e editorial, ganhou 
um portal homônimo e seu número de 
páginas passou de quatro para oito. 

Geraldo Corrêa, vice-
presidente de jornais e 
rádio do Grupo RBS, lem
bra que, além do Kzuka, 
o Zero Hora conta com 
outros produtos de forte 
apelo para o público jo
vem, como os cadernos 
semanais Globaltech e 
Vestibular e a publicação 
anual Guia das Profis
sões. "Além de relevantes 
publicitariamente, essas 
publicações são muito 
importantes em nossa 
estratégia de circulação", 
afirma Corrêa. Para ele, 
o formato tablóide, com o 
qual sempre trabalhou o 
Zero Hora, também constitui uma carac
terística importante para o contato com 
esse segmento. 

A questão do formato foi recentemen
te trabalhada pela Rede Bom Dia, que 
no final de 2006 começou a colocar suas 
publicações, antes editadas em tamanho 
standard, no modelo berliner, um pouco 
menor que o anterior. Atualmente, to
dos os títulos editados pela Bom Dia já 
utilizam esse formato, considerado por 
Marcos Nogueira de Sá, diretor comercial, 
como "mais adequado às novas necessi
dades do público". 

Mas, caso queiram realmente atrair 
os jovens, os diários precisam fazer mais, 
garante Tessler, que cita, como primeira 
medida de modernização do meio, a 
redução do número de páginas das pu
blicações. "Jornais muito longos inibem a 

leitura. Dá para trabalhar com menos 
páginas e continuar os assuntos na 
internet", sugere. 

Também é necessário, acrescenta 
Tessler, integrar o jovem ao processo 
de produção dos títulos, não bastando, 
porém, apenas vinculá-los ao desen
volvimento de produtos calcados nos 
modelos antigos: é preciso dar-lhes 
voz e influência. Para realçar essa 
necessidade de abertui 'et et influência 
das gerações mais novas, o consultor 
recorre à experiência do suplemento 
Tentaciones — hoje rebatizado de EP3 
—, proposto ao diário espanhol El País 
por um grupo de jovens. "No começo, 
o jornal nem queria a publicação, mas 
atualmente, no dia em que ela sai, a 
circulação só é inferior à do domingo", 
destaca Tessler. 



redação é hoje composto por 
jovens", frisa Corrêa. 

Nos três principais títulos da In-
foglobo—Globo, Extra e Diário de 
S. Paulo —, em 2006 a participação 
do público com idade até 30 anos 
no total de leitores atingiu 39%, 
informa Agostinho Vieira, diretor 
de negócios da empresa. Segundo 
ele, essa participação é superior à 
do meio e tem como uma de suas 
causas a condição do Rio de Ja
neiro como mercado brasileiro no 
qual o veículo jornal atinge maior 
penetração. "Mas também colabora 
o fato de termos, no Rio, periódicos 
com uma linguagem mais leve e 
solta", pondera Vieira. 

POPULARES E GRATUITOS 
A expansão dos populares 

—que além dos preços mais aces
síveis têm formatos diferenciados, 
textos curtos e linguagem mais 

simples — também vem 
reforçando o relaciona
mento entre o jornal e o 
jovem, lembra Maurício 
Santos, superintendente 
de circulação dos Asso
ciados Minas, que edita 
os títulos Estado de Mi
nas, Diário da Tarde e 
Aqui. Para comprovar 
essa tese, ele cita alguns 
números dos periódicos 
com os quais trabalha: 
neles, a participação do 
público com idade de 20 
a 39 anos na venda em 
banca — canal de co
mercialização prioritário 
dos populares — atinge 
50%; nos jornais de as
sinantes, esse índice cai 
para 14%. 

Números apresen
tados por Paulo Fraga, Santos: expansão dos jornais populares reforça relacionamento 

diretor comercial dos 
jornais do Grupo O Dia, 
referendam a tese do 
maior apelo, entre os 
jovens, das publicações 
populares. Segundo ele, 
43% dos leitores de O 
Dia têm idade entre 15 
e 30 anos, e 17% têm de 
10 a 19 anos. No Meia 
Hora — título popular 
do mesmo grupo —, 
esses índices sobem, 
respectivamente, para 
53% e 23%. Na opinião 

0 de Fraga, o preço me-
.f nor é importante para 
si atrair o jovem, mas não 
ra 

1 é o único quesito dos 
tu 

1 populares que interessa 
ra 

2 a esse segmento. "A lin-
1 guagem e a forma tam-
I bém são importantes 

para atraí-lo", explica. 

Juntamente com os popu
lares, também os gratuitos pa
recem aproximar mais o jovem 
desse meio. No Metrô News 
— distribuído nas estações do 
metrô paulistano —, por exem
plo, 24% do público tem idade 
entre 18 e 24 anos, e 28% de 
25 a 34. "Prova do interesse do 
jovem por essa publicação é a 
presença das principais univer
sidades de São Paulo entre seus 
anunciantes", enfatiza Mario 
Mello Júnior, gerente comercial 
do Metrô News. 

Outro gratuito distribuído em 
São Paulo, o Destak tem 30% de 
seu público composto por jovens 
na faixa de 18 a 24 anos, e outros 
27% com idade entre 25 «e 35 
anos. "Isso mostra que estamos 
formando leitores", afirma Cláu
dio Zorzett, diretor comercial e 
de marketing do periódico. 

que os jovens estão deixando 
de ler jornal. Mas quem disse 
que ele era mais lido antes? 
Dei uma olhada geral nos da
dos dos Estudos Marplan e, se 
analisarmos a faixa de 15 a 19 
ou até 24 anos, não há nada 
que prove que antigamente os 
jovens liam mais do que hoje, 
nem mesmo houve alguma 
grande mudança da lei tura 
deles em relação à média da 
população. 0 hábito de leitura 
de jornal, na média dos públi
cos, está sempre na faixa dos 
50% e, acredite se quiser, a 
penetração desse meio é maior 
na faixa de 15 a 19 anos (48%) 
do que entre os de 65 e mais 
anos (38%). Ainda assim, cá 
entre nós, seria um exagero 
dizer que os jornais são feitos 
para os jovens, não é mesmo? 

que ocorram, o universo do 
jornal, na forma e no conteú
do, ainda é bem distante dessa 
faixa etária; e isso é natural, 
pois as notícias publicadas e a 
forma de abordagem são, sal
vo raríssimas exceções, feitas 
por e para uma geração mais 
adulta. É claro que trazem 
esportes, cadernos de cultura 
e, principalmente, os guias de 
programação de fim de semana, 
mas isso não é suficiente para o 
jovem considerar que o jornal é 
feito sob medida para ele. 

O público jovem, entendido 
como uma mídia, não é um alvo 
fácil. Em geral, pelo estilo de 
vida, está exposto aos meios e 
procura canais de comunicação 
direcionados a ele, como é o caso 
do FM, do cinema, de alguns 
títulos de revistas, canais da TV 

mente, da internet. 
Meios como jornal, TV aber

ta, rádio AM ou revistas genéri
cas têm sempre um caráter mais 
familiar, que foge da comunica
ção sob medida ou dirigida ao 
segmento que o jovem costuma 
apreciar. A juventude é a época 
da virada, dos conflitos, da auto-
afirmação. É o momento de se 
libertar dos laços anteriores 
para construir a própria vida e, 
se possível, deixar as marcas de 
sua geração. Não é um jovem 
"genérico", mas uma linha, um 
estilo, uma turma; tribos que se 
unem por hábitos e gostos seme
lhantes. E eles são muito irôni
cos, críticos e céticos quanto ao 
padrão geral da comunicação de 
massa. Isso não quer dizer que 
não consumam a mídia tradicio
nal, mas o fazem de uma outra 

a MTV, o Orkut ou filmes que 
lhes agradem. 

NOVO MODELO 
Na verdade, isso tudo quer 

dizer que o mundo mudou e 
não deixou endereço. Vivemos 
a cada dia o rascunho de um 
novo modelo — se é que a partir 
de agora haverá um padrão. É o 
fim do acesso limitado a poucas 
fontes de informação e entre
tenimento. Com as mudanças 
da tecnologia, hoje temos mais 
espaços que conteúdos. É bem 
mais do que as segmentações 
com as quais convivíamos; é 
a personalização, por meio da 
qual a facilidade da comunicação 
torna viável qualquer coisa que 
você, seus filhos, seu vizinho e 
até aquele chato que vive inco
modando queiram divulgar. Essa 

Todos os meios tradicionais es
tão em fase de adaptação diante 
do processo de digitalização. 

O bom da leitura regular do 
jornal pelo jovem é que esse 
hábito funciona como um ensaio 
para compreender o mundo 
que nos cerca: os fatos princi
pais e as versões, as ênfases e 
o minimizado, o óbvio e o que 
ninguém sabia, o contraditório 
e a redundância. 

Quem lê jornal — ou revis
tas, internet, livros —, ou me
lhor, quem lê, lê bem mais do 
que aquilo que está escrito. Ele 
"lê" o mundo, pensa nas coisas, 
sonha com o futuro, constrói 
novas idéias e novos encantos 
para viver melhor. Acredita que 
assim vai ser mais feliz e que a 
vida vai melhorar. E a vida vai 
melhorar. 
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