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Este case conta como o Jornal do Brasil (JB) – uma das mais antigas casas jornalísticas do país (1891) 

– se reinventou para enfrentar um endividamento crescente e uma intensa competição de mercado. Em 

abril de 2006, o JB apresentou aos leitores um novo formato. Tendências de grandes empresas jornalísti-

cas internacionais, pesquisas junto aos leitores, profunda avaliação do mercado brasileiro e aspectos como 

designer, cores, interação, conteúdo e serviços fundamentaram o novo formato.  

Palavras-chave: Inovação, mix de marketing, tendências, design e comunicação.
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INTRODUÇÃO

O Jornal do Brasil, ou simplesmente o JB, é uma das 

mais antigas casas jornalísticas do país, tendo inicia-

do as atividades em 1891. Anos de enfrentamento 

marcaram o agravamento da crise empresarial. O 

cerco iniciado nos anos 70, pelos governos militares, 

trouxe conseqüências muito graves. Recentemente, a 

competição ferrenha no mercado e o endividamento 

crescente exigiam uma solução plena. 

Em 2001, a marca Jornal do Brasil foi arrendada pela 

Companhia Brasileira de Multimídia. O problema que 

pode ser explicitado de maneira simples: buscava-se 

o equilíbrio sustentável para uma empresa jornalísti-

ca centenária, de prestígio e tradição, promovendo e 

reforçando os valores da política editorial e ajustando 

Iniciou-se um esforço de revitalização empresarial e 

editorial, o que motivou a criação de um Grupo de Es-

tudo, em 2005, composto por gerentes do mais alto 

nível. Chegara o momento de o JB renovar a publi-

cação, trazendo perspectivas positivas e uma nova 

dimensão ao negócio. A empresa precisava fazer to-

tal reformulação no mix de Marketing, a começar do 

produto principal e âncora, o Jornal do Brasil. 

Não foi difícil perceber que os atributos positivos, os 

valores e os princípios do JB jamais foram abalados. 

A tradição e a alma permaneceram. Durante seis me-

ses, estudos e pesquisas foram realizados, no país e 

no exterior. Consideraram-se as mudanças nos há-

bitos de leitura e demandas da sociedade. Mas onde 

estaria o diferencial para retomar a posição de liderança?

Estimulado pela realidade de grandes empresas jor-

nalísticas internacionais, com as tendências e solu-

ções por elas implantadas, o JB realizou uma pro-

funda avaliação de mercado no Brasil. Uma pesquisa 

considerou quesitos do relacionamento entre o leitor 

e o JB, como preço, formatos, visão de atributos e 

comparativos com concorrentes.

O diagnóstico para a verdadeira revolução na mídia 

jornal recomendou a impressão do novo JB no for-

mato berliner, associada a uma revisão na política de 

e manchetes. No conteúdo editorial, garantidas a li-

berdade e a independência, novos colunistas e uma 

linguagem jornalística moderna passariam a tratar as 

notícias em sinergia com a tecnologia de ponta do JB 

Online.

A isto se somou nova política comercial ajustada para 

ampliar alternativas junto ao mercado publicitário. O 

JB quis aliar à força da marca como veículo para che-

-

bilidades novas de relacionamentos que envolvem, 

inclusive, a Casa Brasil como espaço para eventos. 

O caso irá mostrar como a empresa planejou e exe-

cutou a mudança, mantendo estrito respeito no re-

lacionamento com todos os seus públicos. E tratará 

da atenção especial em todos os quesitos do mix de 

marketing. Além disso, irá também relacionar os in-

dicadores de resultados.

PERFIL DA EMPRESA

O Jornal do Brasil, ou simplesmente JB, é uma das 

mais antigas casas jornalísticas do país, tendo ini-

ciado as suas atividades em 1891. Com o passar dos 

anos, consolidou-se como fonte de referência para 

os mais importantes formadores de opinião, com al-

cance até mesmo no exterior. Atualmente, a marca 

JB, pertence ao Grupo CBM (Companhia Brasileira de 

Multimídia) que compreende outros produtos, são 

eles: Editora JB (Jornal do Brasil e Gazeta Mercantil); 

Editora Peixes (Forbes Brasil, Gula, Fluir, Fluir Girls, 

Próxima Viagem, Set, SKT, Terra, Speak Up e Viver 

Bem); Casa Brasil (BiG); Brasil Digital (Produtos on-

line); Brasil Log (Circulação) e o Canal de Televisão 

TVJB (antiga Rede CNT de Televisão). 

Independentemente da conjuntura política, o Jornal 

do Brasil nunca abriu mão da defesa dos princípios 

de liberdade, democracia e cidadania. Por suas salas 

de redação passaram nomes dos mais expressivos 

no cenário jornalístico do país, sempre com a ban-

deira de valores plurais de ética, da moralidade e no 

objetivo de contribuir com o bem social. Os pioneiros 

foram Joaquim Nabuco e o ilustre Rui Barbosa.

Foi a postura de independência editorial do JB que lhe 

acarretou, em determinados momentos da história 

republicana, situações de crises no equilíbrio econô-

-

-

des advindas de represálias que, por vezes, levaram 
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ao fechamento temporário do jornal.

O primeiro desses atos de censura e arbítrio ocorreu 

durante o Governo Floriano Peixoto, pois o JB foi o 

único jornal da época que se atreveu a noticiar os 

detalhes da Revolta da Armada, em 1893. Diante da 

negativa do JB de sucumbir às ordens de Peixoto para 

suspender o noticiário, ocorreu a invasão militar que 

impediu por meses a continuidade de seu funcionamento.

Os anos passaram. Os investimentos para a constru-

ção da nova sede na Avenida Rio Branco, inaugura-

-

bertária do Jornal do Brasil. Mas algumas posições de 

apoio ou antagonismo político tentavam vez ou outra 

minar as resistências do JB. 

Momentos muito duros ocorreram no relacionamento 

com Getulio Vargas, criticado quando assumiu com 

um golpe em 1930, o que gerou o fechamento do 

jornal por quatro meses. Intenso e grave seria o en-

frentamento do JB a outra decisão Varguista, quando 

da decretação do Estado Novo, em 1937. O compro-

misso do JB com a sociedade o levava, continuada-

mente, a denunciar arbítrios e desvios de conduta 

nos poderes constituídos. O tempo passou e, até com 

Juscelino Kubistcheck problemas existiram, neste 

caso pelas denúncias de desvios quando da constru-

ção de Brasília.

Invariavelmente, não era só o governo federal que 

buscava usar do poder econômico quando via seus 

interesses escusos denunciados pelo JB. O governo 

-

da, também fez um continuado jogo de pressão sobre 

a empresa. Mas, sem dúvida, ao longo dos governos 

Mesmo enfrentando períodos difícieis, o JB nunca 

deixou de investir na prática do melhor jornalismo, 

sério e ético, na adequação da equipe editorial e das 

instalações, na modernização de produtos e serviços 

em atenção à sociedade. O JB tem mais de 70 prê-

mios Esso de Jornalismo, o dobro do jornal segundo 

colocado, e se orgulha pelo pioneirismo no lança-

mento de cadernos temáticos. 

Foi essa força e o poder de informação de um jornal 

que clamava por democracia que, por várias vezes, 

os governos militares tentaram calar. No Governo 

Geisel foi elaborado um plano batizado de “Medidas 

contra o Jornal do Brasil”. Propunha reprimir o que 

chamava de “ação contestadora e subversiva perma-

nente”. Ali constava a suspensão do crédito e da pu-

estadual participasse do esquema de pressões bem 

como previa a suspensão de crédito a anunciantes 

privados. 

Outra medida dos censores da época determinava 

a apreensão do jornal depois de impresso, antes da 

distribuição, para gerar ainda mais custos à empre-

sa. E mesmo enfrentando tudo isso, o JB ampliava o 

alcance de sua voz e se interpunha contra o poder ar-

bitrário. Foi seu presidente à época, Manuel Francisco 

do Nascimento Brito, quem com Franco Montoro deu 

início ao movimento por eleições “diretas já”. Sem 

abdicar de sua responsabilidade, ainda que sob pres-

sões, o JB foi o primeiro que comprovou e denunciou 

as fraudes nos casos “Riocentro” e “Proconsult”. 

Contrapondo as conquistas jornalísticas do JB, certa-

mente, os fatos descritos contribuíram com os cons-

O pior momento chegou quando a empresa se or-

ganizou para operar a concessão de dois canais de 

nova sede da Avenida Brasil (Rio de Janeiro). Mas, 

por recomendação do antigo SNI, o Governo Figuei-

redo obrigou o Jornal do Brasil a devolver aquelas 

concessões.

com a sua seriedade jornalística reconhecida e ain-

da com o respeito de anunciantes, fornecedores e 

tudo, o compromisso com a informação imparcial e a 

opinião dirigida ao leitor mantiveram a prioridade. O 

JB posicionou-se ao lado da sociedade nas críticas às 

medidas adotadas no Governo Sarney e celebrou o 

impeachment do Presidente Collor de Mello. 

Ao longo da década de 90, mesmo marcado pelo de-

sequilíbrio crescente nas suas contas, o JB buscou 

acompanhar as mudanças profundas que ocorreram 

nos meios e formas de comunicação. O advento da 

internet redesenhou o universo da difusão de infor-

mações e ajudou a moldar os contornos do mundo 

globalizado. Isso se deu simultaneamente a outros 

fatos marcantes no planeta, tais como o desmorona-
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mento do império soviético e a formação da Comu-

nidade Européia, que sacudiram o Brasil diante de 

sua aparente tranqüilidade e limitada capacidade de 

reação. 

-

mento da crise empresarial do Jornal do Brasil. O 

cerco que começou nos anos 70, pelos governos dos 

generais militares, trouxe conseqüências terríveis 

para a empresa. A competição ferrenha no mercado 

editorial e o endividamento crescente exigiam uma 

solução agora inadiável. Alternativas paliativas foram 

implantadas e só solucionaram problemas pontuais, 

como o acordo de terceirização na impressão e par-

cial na distribuição do JB.

Em 2001, procurando soluções para assegurar a per-

manência no mercado e garantir o futuro da insti-

tuição, os acionistas arrendaram a marca Jornal do 

Brasil à CBM, Companhia Brasileira de Multimídia, 

por 60 anos. A companhia Docasnet, do empresário 

Nelson Tanure, acionista majoritário da CBM, assu-

miu a administração da Editora JB. Iniciou-se então 

um esforço de revitalização empresarial e editorial 

ainda hoje em curso. A primeira decisão, à época, foi 

o retorno à Avenida Rio Branco 110, no Edifício Con-

de Pereira Carneiro – local em que o jornal construiu 

sua história. 

Ainda que tendo atravessado diversos períodos di-

fíceis e emergindo de sua mais profunda crise, o JB 

conseguiu manter-se um veículo inovador. Foi o pri-

meiro periódico do país a ter a edição vespertina e a 

fazer impressão a cores. Foi também o pioneiro em 

seções e colunas de política internacional, feminina, 

música, cinema, carnaval, esportes, diagramação di-

ferenciada e histórias em quadrinhos. 

Muitos produtos e investimentos foram então cria-

dos, desde 2001 até 2004, fazendo o JB retomar ares 

de crescimento. Mas a direção da empresa queria 

mais, buscava um caminho sustentável e ajustado 

aos tempos modernos. O problema do persistente 

desequilíbrio de contas afetava, sem dúvida, as de-

cisões estratégicas e táticas. Em 2005, foi criado um 

grupo interno, composto pela alta gerência, para pro-

por soluções. 

Todos os atributos da marca Jornal do Brasil, ou JB, 

precisavam ser revigorados. Havia uma situação des-

confortável em relação aos outros atores do mercado 

e, sem dúvida, o JB deveria retomar a posição de 

liderança. O valor da marca centenária se constituía 

em patrimônio e principal avalista para uma mudan-

ça profunda e marcante no relacionamento com o lei-

tor e com o mercado. Com os anunciantes e com os 

parceiros e fornecedores. 

Sem dúvida, chegara o momento de o JB renovar 

a publicação, trazendo perspectivas positivas e nova 

dimensão ao negócio. A empresa devia fazer uma to-

tal reformulação em todo o mix de Marketing a come-

çar do produto principal, o Jornal do Brasil. 

O grupo empresarial Jornal do Brasil conta, no mo-

mento, com aproximadamente 1500 empregados, 

distribuídos por várias áreas de negócios. As atuais 

-

tin, no Bairro de Rio Comprido – RJ. Destaque-se a 

Casa Brasil, novo espaço para se pensar o país do fu-

turo e o CPDOC, que tem os registros, fotos e textos 

de toda a história centenária do JB.

O Grupo Editorial JB é orientado, como parte de 

sua missão, à prestação de serviços nas áreas de 

informação, educação, cultura e lazer. Atualmente, 

as principais parcerias jornalísticas são a editora JB 

(Jornal do Brasil e Gazeta Mercantil); Editora Peixes 

(Forbes Brasil, Gula, Fluir, Fluir Girls, Próxima Via-

gem, Set, SKT, Terra, Speak Up e Viver Bem); Casa 

Brasil (BiG); Brasil Digital (Produtos on-line); Brasil 

Log (Circulação) e o Canal de Televisão TVJB (antiga 

Rede CNT de Televisão). A seguir, apresenta-se um 

- Caderno de Noticiário (ou 1º Caderno): reú-

ne as editorias País, Internacional, Cidade, Opinião, 

Economia & Negócios e Esportes. Ali o leitor encontra 

reportagens sobre política (Rio e Brasil) e fatos de 

outros Estados com relevância nacional. Na seção In-

ternacional, o JB é o jornal que possui um dos mais 

analíticos conteúdos editoriais sobre assuntos de re-

levância mundial. A seção de Economia tem parceria 

com a Gazeta Mercantil.

 cobertura sobre todos os esportes – fu-

tebol, tênis, atletismo, natação, basquete, vôlei, en-

tre muitos outros. Análises críticas por reconhecidos 

jornalistas.

- Caderno B: referência de cultura em todo o 

país, espaço que consagrou nomes como Carlos 
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Drummond de Andrade, Clarice Lispector, Rubem 

Braga, Fernando Sabino, entre outros. Foi o primeiro 

caderno do gênero no Brasil. Relançado em 2005, 

- Idéias & Livros: criado em 1987, é um dos mais 

tradicionais suplementos culturais do país e consa-

grou nomes como Carlos Heitor Cony, Ferreira Gullar 

e José Guilherme Merquior, além de ter lançado as 

bases do concretismo. Acompanha de perto os últi-

mos lançamentos do mercado editorial com entrevis-

tas, críticas e comentários de especialistas, nas áre-

outras. 

- Revista Domingo: tradicional, lançada em 1976, 

reúne reportagens sobre comportamento, atualida-

entre outros. Devido ao seu formato, qualidade grá-

produto singular no mercado.

- Viagem: com dicas de especialistas sobre lugares, 

hotéis, pousadas, passeios e os melhores roteiros tu-

rísticos. Tem destinos célebres com sugestões e as 

respectivas tendências de cada temporada. 

- Carro & Moto: tudo sobre automóveis, desde as 

marcas famosas até os mais recentes lançamentos e 

serviços do mercado. 

- Internet: o mundo virtual se transforma e se atu-

aliza a cada instante, tornando uma tendência nova 

obsoleta em pouquíssimo tempo. Antenado com essa 

velocidade do mercado, o JB foi o primeiro jornal do 

País a lançar um caderno de informática, colunas so-

bre internet (Ciberespaço) e sobre blogs (Conexão 

Blogger). Este caderno oferece dicas e reportagens 

sobre o mundo virtual, os computadores e as novas 

tendências.

- Revista Programa: apresenta um roteiro com as 

melhores atrações culturais e de entretenimento da 

cidade. Cinema, teatro, música, dança, exposições, 

restaurantes e muito mais. 

- Revista Ponto TV: com uma visão crítica do meio 

de maior audiência do país, a revista Ponto TV traz, 

aos domingos, polêmicas sobre os principais progra-

-

gramação e o que de melhor vai acontecer nas nove-

las, além dos bastidores da TV de uma forma inédita.

- Caderno Imóveis: matérias abordam os assuntos 

do segmento de forma objetiva e orientadora para 

o leitor que busca a realização de um sonho: a casa 

própria. Traz também oportunidades de aluguel e 

temporada de imóveis.

 caderno de compra, venda e 

serviços onde o leitor encontra diversas ofertas nos 

segmentos de imóveis, veículos, casa, oportunida-

des, etc.

- JB Ecológico: é a primeira e única revista encar-

tada em um jornal de circulação nacional a abordar 

assuntos sobre meio ambiente, desenvolvimento 

sustentável e responsabilidade social. A revista traz 

uma visão consciente sobre a ecologia, reunindo re-

portagens sobre vida saudável, ecoturismo, ecologia 

social, tecnologias limpas e artigos sobre variados 

assuntos.

- JB Barra: lançado em 2004, representou uma 

grande inovação no mercado editorial do Rio de Ja-

neiro. Diariamente encartado nas edições que cir-

culam na Barra da Tijuca e adjacências, o caderno 

funciona como o caderno Cidade da região. Nele o 

leitor encontra informações do noticiário local, urba-

nismo, segurança, economia, cultura, investimentos 

e cotidiano.  Também foram lançados o JB Niterói e 

JB Brasília.

- JB Online: foi o primeiro jornal da internet brasi-

leira. Leva, em tempo real, informação de qualidade 

com o conteúdo editorial do Jornal do Brasil, aliado à 

agilidade da internet a qualquer lugar do mundo.

A DESCRIÇÃO DO PROBLEMA

Em 2005, o Grupo de Estudo criado para analisar o 

problema e propor solução decidiu fazer um profundo 

diagnóstico em todo o mix de Marketing, a come-

çar do próprio produto. Ou seja, repensar o Jornal 

do Brasil na essência e na funcionalidade, tanto na 

relação com o mercado como na rentabilidade. Fo-

ram reavaliados os quesitos de preço, promoção e 

comunicação, distribuição e relacionamento com os 

públicos.

O trabalho foi liderado pelos titulares das áreas de 

Marketing, Comercial, Editorial e de Circulação. Par-

te das percepções que levaram ao diagnóstico vinha 

de estudos anteriores já disponíveis, mas criou-se o 

compromisso de aprofundar o conhecimento com no-
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vas pesquisas qualitativas e quantitativas.

Havia consenso que, em 115 anos de história, o Jor-

nal do Brasil não alterou o princípio que sempre o 

orientou - o da independência editorial, ser investiga-

tivo, corajoso e opinativo. Se esses são atributos que 

-

cimento poderia ser baseada numa eventual mudan-

ça na componente editorial? Negou-se, de imediato, 

Por certo, jamais se pensou em resolver o equilíbrio 

de contas à custa da independência editorial. A reda-

ção tem liberdade para publicar o que acredita ser a 

verdade sem ceder a qualquer interferência - a não 

ser as ditadas pela responsabilidade, pela ética e boa-fé, 

dados atuais de comportamento social não poderiam 

ser esquecidos.

O tempo médio que o leitor dedica em sua leitura 

diária caiu para 20 minutos. Ele exige matérias mais 

curtas, ainda que com profundidade e abordagem 

impacto e textos de opinião de especialistas. A in-

teratividade com o leitor e com outras mídias tem 

tendência a crescer cada vez mais e, não menos im-

portante, a marca do jornal deve manter o atributo 

de credibilidade.

Não foi difícil perceber que a tradição e a alma do JB 

permaneceram. Logo, anteviu-se que ainda perma-

necia válido pensar na retomada do jeito peculiar de 

contar o que acontece no Rio de Janeiro, no Brasil e 

no planeta. Mas, o que poderia ser essa estratégia, 

sem se utilizar de paradigmas que nada ou pouco de 

diferenciais incorporassem ao novo JB? 

Inquestionavelmente, o JB seria mantido como nor-

te para a excelência jornalística. Isso se resume por 

publicar reportagens exclusivas, bem apuradas, sem 

receio em perturbar os poderosos. Buscar destrinchar 

a complexidade da vida contemporânea e, sempre 

que cabível, tratar os fatos com leveza e bom humor. 

Com elegância, também. Prezar a inteligência. Fu-

gir da vulgaridade e do sensacionalismo. Ser curioso. 

Reconhecer equívocos. Ter a ambição de aprofun-

dar temas sem perder a clareza. Ser criativo e usar 

corretamente a língua portuguesa. 

O JB conhece bem o seu público e o que ele espera 

do jornal. Além de ser o veículo que mais investe em 

novos produtos e serviços, em competentes colunis-

JB pode ser medido por estes números:

 80% dos leitores do JB pertencem à classe AB;

53% têm entre 35 e 64 anos e 25% tem entre 

25 e 34 anos; 

de decisão nas empresas;

73% dos leitores possuem formação superior ou 

estão em fase de conclusão;

 72% dos leitores ganham entre R$ 1.200,00 e 

R$ 6.000,00.

A par do diagnóstico para a questão editorial, o Gru-

po de Estudo avaliou a rentabilidade dos cadernos 

associados ao Jornal do Brasil. Como conclusão, três 

deles foram descontinuados e três valorizados, quais 

sejam, o JB Ecológico, Domingo e Programa. Tam-

bém foram estimulados os movimentos de interação 

com comunidades através de publicações como o JB 

Barra, o JB Niterói e o JB Brasília. 

A empresa determinou, como meta, consolidar a po-

sição de ser o jornal que mais cresce em circulação 

no Rio de Janeiro. Estudos e pesquisas foram reali-

zados, no país e no exterior, para analisar tendências 

e soluções em situações similares, dadas por outras 

publicações.

Mas onde estaria o grande diferencial para o JB re-

tomar a posição de liderança que exerceu em anos 

passados?

Os periódicos do mundo todo estão disputando aten-

ção e tempo com outros meios de informação. Por-

seleção criteriosa de temas abordados com isenção, 

-

dernidade de linguagem, tanto editorial como visual. 

O jornal precisa invadir a fronteira dos outros meios, 

em especial a internet. Nesse sentido, o JB demons-

trou sua visão estratégica ao criar, em 1995, o JB 

Online. Essa foi a primeira experiência de transferir 

o conteúdo de um jornal tradicional para novo meio 

com nova linguagem, criando interação com o leitor. 

Atualmente, faz-se necessário chegar também aos 

laptops, palmtops e celulares.

•

•

•

•

•
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A impressão de que a circulação de jornais impressos 

caiu é errada. De 2001 a 2004, a circulação mundial 

de jornais diários cresceu 6% (7,8% se considerados 

os de distribuição gratuita) e, só em 2005, cresceu 

0,6% (1,2% com os gratuitos). Em números abso-

lutos, foram 430 milhões de exemplares comprados 

por dia, em 2005. 

Na busca de um novo modelo de negócios, os jornais 

-

quados à própria realidade. A prática está na altera-

ção do formato para algo mais próximo do gosto do 

leitor. No último ano, 28 publicações européias mu-

daram de formato, ou mais, desde 2001 esse número 

alcança 81 publicações. Uma grande parte delas mi-

grou para o modelo tablóide.

No entanto, grandes periódicos europeus adotaram 

o formato berliner (um meio termo entre o forma-

to tablóide e o tradicional). Assim como os france-

ses Le Monde e Le Figaro, o americano Wall Street 

Journal, os belgas De Morgen e Le Soir, o italiano La 

Repubblica e o espanhol La Vanguardia, o jornal in-

glês Guardian também mudou há um ano. O projeto 

demandou dois anos e altos investimentos, mas os 

-

lação e de faturamento. 

Estimulado por essa realidade que tem acompanhado 

o mundo dos negócios para as empresas jornalísti-

cas, o JB contratou a tradicional empresa de pesqui-

sas Gerp para uma avaliação de mercado, tendo por 

base a realidade brasileira. A análise considerou vá-

rios quesitos do relacionamento entre o leitor e o JB, 

incluido preço, formatos, visão de atributos e compa-

rativos com concorrentes.

Duas conclusões mostraram-se especialmente mar-

cantes na pesquisa prévia, ou seja, a experiência de 

ler o jornal no novo formato agradou grande parte 

dos leitores (82%) e o preço menor que o dos con-

correntes não apontou choque de credibilidade ao 

conteúdo, no caso do JB (95%). 

Os três principais atributos do JB, independentemen-

te de mudanças em formato, foram a credibilidade, a 

imparcialidade e a seriedade. Como corolário, identi-

-

municação para divulgar a nova versão do JB. 

Vale lembrar, as várias etapas do diagnóstico ocu-

durante meses, em 2005. O novo JB, inicialmente, seria 

no formato standard. Foi com o resultado das pesquisas 

qualitativas e quantitativas que o Grupo de Estudo se 

motivou a implantar um plano mais arrojado, para o 

que contou com o apoio dos acionistas da empresa.

A conclusão e as recomendações da pesquisa motiva-

ram o JB a caminhar em direção ao formato berliner, 

como fator preponderante de diferenciação e de moder-

nização no design do produto. O preço do exemplar do 

jornal, que se conseguiu operacionalizar bem abaixo da 

concorrência, mostrou-se um fator importante, mas não 

vinculado a parâmetros de qualidade. O fato de custar 

menos não afeta a credibilidade do JB.

O diagnóstico para a mudança recomendou a impressão 

do novo JB no formato berliner, associado a uma pro-

de chamadas e manchetes. No conteúdo, mantida a in-

dependência editorial, novos colunistas e uma lingua-

gem jornalística moderna passariam a tratar as notícias 

em sinergia com a tecnologia do JB Online. O preço me-

nor, ajustes na política de relacionamento com leitores 

e parceiros, reorganização do Call-Center e mudanças 

no processo de distribuição completariam o conjunto de 

frentes a serem trabalhadas. 

Finalizando, percebeu-se a necessidade urgente de uma 

ação de endomarketing para resgatar a auto-estima do 

corpo de funcionários e colaboradores, incluindo treina-

mento e capacitação para os novos tempos. Outra deci-

são de cunho interno foi mudar a sede da empresa para 

o bairro de Rio Comprido - RJ, ocupando instalações que 

combinam uma incrível tradição colonial à modernidade 

típica de uma frenética redação. 

Além de um renovado Centro de Documentação, ali 

também foi instalada a Casa Brasil, um novo centro de 

excelência para pensar o nosso país.

Estratégia e ação

Ela requer adequação dos equipamentos próprios e de 

terceiros a essa realidade. Obriga a revisão de critérios 

e conceitos editoriais, bem como extensivo treinamento. 

-

res internos e externos com o objetivo de lançar o novo 

JB. O plano se valia de investimentos, tradição e um 

reconhecimento junto à sociedade como sinergia para 

as ações de valorização da marca centenária, além da 
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competência editorial e técnica. 

O planejamento levou em conta que cada ação seria, 

por si só, fundamental. O sucesso não se daria sem 

o engajamento de toda a equipe, com todos os deta-

lhes esquadrinhados. Foi aprovado o cronograma da 

mudança em tecnologia, em treinamento e na orga-

nização interna da empresa. 

O processo de mudança, uma vez que considera a 

interação entre as mídias como um ponto forte, exi-

giu o reestudo do sítio JB Online, bem como o trei-

namento dos jornalistas na nova linguagem a ser im-

plantada. Da mesma forma, houve amplo programa 

distribuição.

O cronograma considerou que o lançamento do novo 

produto (o novo JB) envolveria diretamente o relacio-

namento com os assinantes, respeitando os contra-

tos existentes. A decisão foi a de conviver o formato 

tradicional (para assinantes) com o berliner (apenas 

em pontos-de-venda). Essa decisão de fazer conviver 

dois formatos mostrou-se uma estratégia inédita. 

Apostou-se que a migração geral para a nova reali-

dade se faria ao longo do tempo mas, dada a enorme 

aceitação que a mudança teve junto aos leitores, em 

três meses a carteira de assinantes já havia migrado 

por livre opção. Foi fundamental planejar uma comu-

nicação direta com o assinante e com os anunciantes, 

de forma a valorizar o produto novo sem desmerecer 

o anterior. 

com o novo produto, sua distribuição e considerações 

sobre a rentabilidade, novos critérios de relaciona-

mento com os vários parceiros e fornecedores, fazia-

se necessário planejar a campanha de comunicação. 

Para isso, foi contratada a agência Publicis, Salles e Norton.  

-

-

municação remete ao rejuvenescimento de um com-

panheiro de anos, com quem a convivência é sempre 

positiva. Não a mera mudança cosmética, mas um 

novo padrão de conteúdo. 

O arquétipo assumido para o leitor é de um líder de 

visão. Não foi esquecido o fato de que o jornal tem 

parcerias e relacionamentos comerciais, para o que 

se programou uma série de road-shows.

   Antes

Os critérios técnicos aplicados nessa campanha foram: 

reforçar o novo padrão visual do jornal (agora com dois 

tons de azul ao invés do preto e vermelho), dar ampla 

sinergia entre as peças de comunicação e fazer uso ex-

tensivo de mídia de massa e alternativa (com a veicula-

ção em meios impressos e eletrônicos, incluindo mídia 

exterior).

Um balão de gás mudou a paisagem da orla carioca para 

dar o necessário impacto da informação. Foram organi-

-

rios públicos de interesse do Jornal do Brasil, e criou-se 

também uma ação efetiva de assessoria de imprensa.

O planejamento concluiu que o jeito de ser do Jornal 

do Brasil motivará sua renovação todo momento. Suas 

páginas estarão abertas para a experimentação, para 

a juventude. Assim, o jornal acompanhará à altura o 

tempo vertiginoso em que vivemos e poderá atingir o 

seu objetivo primeiro: compartilhar a busca da verdade 

com o leitor. 

-

nal do amanhã”.

O PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO

Toda a equipe do JB foi mobilizada e deu-se então início 

à execução do conjunto das ações planejadas: técnicas, 

editoriais, de comunicação e de tecnologia. Isso envol-

veu a capacitação, treinamento e reorganização interna 

de funções.  O cronograma apresentava como a data 

de lançamento aquela em que o Jornal do Brasil estaria 

celebrando os seus 115 anos. 

Houve uma campanha de pré-lançamento do novo Jor-

eletrônicas (spots de rádio e vídeos). As pesquisas de 

campo apontaram uma expectativa positiva junto aos 

leitores contumazes. Um dos critérios usados estava no 

A seguir, apresentam-se algumas dessas peça:
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Certamente, através de toda a campanha de divulga-

ção, os leitores, o mercado e os formadores de opinião 

editorial do Jornal do Brasil. Finalmente, o lançamento 

foi realizado num evento na Casa Brasil, em Rio Com-

prido, instalação nobre da nova sede do JB.

-

das e comentadas na edição histórica e comemorativa 

dos 115 anos do Jornal do Brasil. A seguir, reproduzi-

mos a página da publicação que comunica e explica 

as vantagens ao leitor. O texto resume bem todas as 

pesquisa de campo foram atendidas, tanto a quantita-

tiva como a qualitativa.

Na trilha do pioneirismo, o novo formato

do JB facilita o manuseio e homenageia a mo-

dernidade. O mesmo jornal que promoveu as 

mais audaciosas inovações da imprensa brasi-

leira, e esbanjou inquietação do crepúsculo do 

século 19 à aurora do terceiro milênio, continua 

na vanguarda. 

A partir deste domingo, e pela primeira vez, um diário brasileiro – o Jor-

nal do Brasil, naturalmente – apresenta-se em dois formatos: o clássi-

co, para assinantes, e o berliner, para a venda em banca. 

O novo formato segue a trilha vitoriosa de importantes jornais euro-

peus. As dimensões adotadas – 47cm por 31,5 cm – são menores que 

as das publicações convencionais e maiores que as dos tablóides. Tais 

medidas obedecem a uma tendência mundial para aumentar a prati-

cidade da leitura em lugares públicos. 

Os assinantes continuarão a receber em casa o clássico JB, com visu-

al remoçado. As mudanças, conduzidas pelo jornalista Amauri Mello, 

diretor executivo do jornal, em nada prejudicam duas singularidades 

que vêm pontuando os 115 anos de vida comemorados neste 9 de 

abril: qualidade e credibilidade. 

Quem preferir o novo JB nas bancas terá o mesmo conteúdo confiá-

vel do clássico. Ambos estarão essencialmente voltados para as cate-

gorias sócio-econômicas A e B e para os formadores de opinião. Será 

preservado o padrão que tem marcado a trajetória de um jornal fiel, 

desde a primeira infância, aos princípios libertários e à defesa do regi-

me democrático. 

O processo de modernização inclui relevantes alterações pontuais. A 

editoria de Esportes, por exemplo, terá ampliado o elenco de colunistas, 

da mesma forma que o espaço reservado à cobertura de modalidades 

como o iatismo, o golfe e o surfe. A festa pela chegada aos 115 anos, 

portanto, é mais que uma celebração de aniversário. O JB também 

comemora outra revolução na forma e no conteúdo, tão importante 

quanto a ocorrida há exatos 50 anos. 

Agora é a vez do jornal do amanhã. Qualidade e credibilidade, marcas 

de 115 anos, distinguem o novo formato do JB.

O Jornal do Brasil fez questão de cuidar, do relaciona-

mento com agências e anunciantes. Toda a mudança 

lhes foi informada sob vários aspectos, com ênfase no 

publicitário. Houve a realização de três road-shows, a 

10 dias do lançamento, em São Paulo, Rio de Janeiro 

e Brasília. 

Na edição de lançamento, também comemorativa de 

115 anos, a veiculação alcançou 11.124 cm/col de 

anúncios (equivalentes a 35 páginas). Dias depois, na 

celebração de 30 anos do caderno Domingo, o novo 

JB atingiu a marca de 62 páginas de publicidade (88 

anunciantes).

Manifestações de aceitação foram recolhidas logo no 

lançamento, de uma gama imensa de admiradores, 

intelectuais, parceiros, políticos, anunciantes e publicitá-

rios. 
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-

delização do leitor foram realizadas. Uma campanha 

de sustentação foi veiculada, da mesma forma que a 

exemplos de algumas dessas peças:

Os resultados alcançados

O grau real de aceitação do novo JB pelos leitores foi 

muito alto, acima do que as pesquisas apontavam 

incialmente. O índice de 87% evidencia a aprovação 

quanto à estratégia de mudança aplicada.  Após o 

lançamento, o Instituto Gerp realizou nova pesquisa, 

mais abrangente que a anterior (incluindo o Grande 

Rio, os municípios de São Gonçalo, Niterói e os da 

Baixada Fluminense). 

- Entre os leitores habituais do JB, cresceu de 47% 

para 59% o índice associado àqueles que passaram a 

- A mudança de formato foi muito mais impactante 

que o preço para o interesse em comprar e ler o novo 

JB (71% contra 12%); 

- 69% das pessoas que tomaram conhecimento da 

mudança pela mídia compraram o novo JB; 

 2006

- Independentemente de preço e formato, o novo JB 

motivou a compra para 56% dos leitores por força do 

hábito de terem bom conteúdo com credibilidade.

- Entre os leitores contumazes de jornais concorrentes, 

cresceu o índice de leitura do JB (ou seja, novos leitores 

passaram a se interessar pelo novo JB);

de 9 ½ anos de leitura regular e preferencial;  

Declara a Gazeta Mercantil, em sua edição de 

13/7/2006:

Vendas do JB aos domingos, nas bancas, cresceram 

68% com o novo modelo berliner... ...De acordo com o 

exemplares vendidos em bancas, aos domingos, saltou 

68%... ... outro fator que demonstra o JB estar no cami-

nho certo é o resultado de um levantamento quantitati-

vo realizado pelo Instituto de Pesquisa Gerp, mostrando 

que 87% dos leitores aprovaram o novo formato.

Nunca se pode perder o foco nos resultados. Como polí-

tica empresarial, a Editora JB considera o grau de com-

petição no mercado jornalístico extremamente acirrado 

no país e, marcadamente, no Rio de Janeiro. Por essa 

razão, não são divulgados indicadores econômicos ou 

de investimentos, nem mesmo os de faturamento. Ou-

tros indicadores, no entanto, mostram os resultados vito-

riosos.  

A par dos resultados de satisfação alcançados junto ao 

-

bremaneira relevante. A seguir, duas tabelas mostram 

a evolução da circulação do novo JB. Assumiu-se, como 

ponto de partida, a circulação do mês anterior ao do 

lançamento do jornal, ou seja, março de 2006. 

O JB cresceu a sua circulação quando todos os outros 

perderam mercado.

Crescimento de Vendas - Região Metropolitana RJ

Média da circulação paga - segunda a domingo – RJ

        Circulação Paga   JB       Mercado

                   Março x Maio 21,1% -6,1%

                   Março x Junho 19,4% -8,9%

                   Março x Julho 22,8% -7,4%

Fonte: IVC - Mercado formado por: (JB, O Globo, O Dia e Extra).
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-

-

râneo do mundo que retrata – para qualquer jornal, 

essa é a fórmula da eterna juventude”. 

É relevante comentar que as mudanças incorporadas 

no Jornal do Brasil e os resultados obtidos valorizaram 

sobremaneira a marca da empresa, o objetivo maior 

de todo o estudo e investimento realizados. Com isso, 

o jornal ocupa precioso espaço no cenário nacional e 

contribuiu com os projetos empresariais do acionista-

controlador. Tornou-se o parceiro ideal para promover, 

patrocinar, realizar ou mesmo apoiar eventos que te-

-

turais, sociais, empresariais, políticas, ambientais ou 

esportivas.

QUESTÕES

1- Como se explica a queda de circulação dos jornais e 

o crescimento do JB?

2- Qual será o futuro do Papel Jornal com a evolução 

tecnológica?

3- Qual a importância da leitura dos jornais nos dias 

de hoje?

4- Quais são os aspectos importantes na escolha de um 

jornal?

jornal?

6- Qual a imagem dos principais jornais em circulação: 

JB, O Globo e O Dia. Quais os pontos fortes e fracos de 
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\
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 2006

 2006
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Crescimento de Vendas - Região Metropolitana RJ

Média da circulação paga - segunda a domingo – RJ

        Circulação Paga   JB       Mercado

                Mar. 06 X Jan. 07       48,7% -2,6%

Fonte: IVC - Mercado formado por: (JB, O Globo, O Dia e Extra).

Considerada apenas a venda em bancas de jornais, o 

resultado é igualmente expressivo. O quadro abaixo 

demonstra essa informação:

Crescimento de Vendas - Região Metropolitana RJ- Bancas

Média da circulação paga - segunda a domingo – RJ- Bancas

        Circulação Paga   JB       Mercado

                   Março x Maio 87,2% -9,9%

                   Março x Junho 68,2% -14,5%

                   Março x Julho 79,2% -12,9%

Fonte: IVC - Mercado formado por: (JB, O Globo, O Dia e Extra).

Crescimento de Vendas - Região Metropolitana RJ- Bancas

Média da circulação paga - segunda a domingo – RJ- Bancas

        Circulação Paga   JB       Mercado

                Mar. 06 X Jan. 07       113,% -9,6%

Fonte: IVC - Mercado formado por: (JB, O Globo, O Dia e Extra).

 As mudanças incorporadas ao Jornal do Brasil já lhe 

o mundo jornalístico têm utilizado o exemplo brasileiro 

como referência internacional de inovação, modernida-

de e sucesso. Entre os títulos e menções internacionais 

recebidos desde o lançamento do novo JB, destaca-se 

o da Associação Mundial de Designers de Jornais, como 

o de “Melhor Design de Jornal do Mundo”.

A retomada do crescimento do JB, com a valorização de 

sua marca, foi uma revolução. Curiosamente, no ideá-

rio popular a mística das revoluções faz sempre uma 

associação ao idealismo de jovens. Por essa razão, vale 

a pena conhecer o texto muito inspirado do editorial da 

publicação de lançamento do novo JB: 

-

de. Fundado em 1891, o Jornal do Brasil chega aos 115

anos sem jamais ter abdicado dos princípios absorvidos 
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