
Jornalismo
em novos formatos

Fugindo da pecha de "jornalecos
malfeitos e sensacionalistas",
os jornais nos formatos tablóide
e ber/iner invadem o mercado
mundial e criam tendências.
A mudança, associada principalmente
à crise do modelo de produção
dos jornais provocada pela Internet,
já tem seguidores no Brasil
e permanece como discussão
em toda a indústria gráfica.
Será o fim do formato Standard?

Surgidos na Inglaterra em mea-
dos do século 20, os jornais no
formato tablóide, no tamanho
de 31,5 x 28 cm (padrão adota-

do pela Associação Nacional de Jornais,
mas que varia de acordo com cada pu-
blicação), têm como principais caracte-
rísticas o tratamento editorial dado às
notícias, mais curtas, e o maior núme-
ro de ilustrações em comparação com
os diários de formato tradicional. Têm,
ainda, a triste fama de serem sensacio-
nalistas e terem como alvo a população
de classes inferiores, algo que está mu-
dando graças a um processo de "tabloi-
dização" iniciado há cerca de cinco anos
na mídia mundial.

É bem verdade que, mesmo na Ingla-
terra, onde tudo começou, jornais tradi-

cionalíssimos demoraram a aderir. O j
sério The Times só mudou para tablói-
de em seu aniversário de 216 anos, co-
memorado em 2004, e outro "velhinho"
The Independent, havia adotado o padrão
cerca de cinco meses antes. Por suavezJ
o clássico The Guardian preferiu o for-
mato berliner, de 47 x 31,5 cm (que tam-j
bem varia em cada país e/ou empresa).
De acordo com a Associação Mundial
de Jornais, 20 dos maiores periódicos
(em termos de circulação) mudaram oul
pretendem mudar seu formato, o que se
confirma com os respeitados El País (Es-
panha), Lê Monde (França), La Repub-
blica (Itália), Bild-Zeitung (Alemanha) e
os populares The Enquirer, Star, Gkk,
Examiner e Sun, da Inglaterra, e '
World News, dos Estados Unidos.



Um estudo do Projeto pela Exce-
lência do Jornalismo (Project for the
Excellence of Journalism) mostrou
que, em 20 minutos, um leitor pode ler
mais notícias no formato tablóide que
no Standard. O levantamento serviu
de base para as empresas jornalísticas
em suas estratégias de revisão de pro-
jetos editoriais e reconquista de públi-
co, em especial aquele na faixa etária
entre 20 e 35 anos que migrou para a
Internet. Basicamente, a pesquisa de-
monstrou que o tablóide, ao lado da mí-
dia eletrônica, está roubando leitores
dos jornais convencionais em formato
Standard. Este fenómeno, somado à dis-
parada dos preços do papel no merca-
do mundial, acabou levando alguns per-
pétuos defensores do formato Standard,
como The New York Times e The Wall
Street Journal, a acelerar estudos para a
redução de tamanho.

RECUPERAÇÃO E MUDANÇAS

A queda nas tiragens e o encolhimen-
to das verbas publicitarias do meio jor-
nal também são realidades no Brasil.
Mas a pesquisa da Associação Nacional
de Jornais (ANJ) sobre a movimentação
do setor em 2005 mostra que existe uma
recuperação. No ano passado, a circula-
ção média diária aumentou 4,1%, che-
gando a 6,78 milhões de exemplares. A
imprensa brasileira faz sua parte para

reaquecer o mercado. A fim de buscar
espaço entre a população que não tem
o hábito da leitura, as editoras jornalís-
ticas reduzem preços, trazem matérias
que atendam a esse perfil ou rumam
para nichos específicos, a exemplo de

jornais regionais e esportivos, no qual
o melhor exemplo é o diário Lance!, ta-
blóide que circula em todo o Brasil desde
o final da década de 1990.

Muitos especialistas opinam que a
revolução dos formatos ainda não pegou
no Brasil. No entanto, de acordo com
Christiano Nygaard, diretor de Opera-
ções da RBS, já existe um histórico dos
tablóides no Brasil, com os extintos Fo-
lha da Tarde e Folha da Manhã. Mesmo
assim, uma das publicações do grupo, o
jornal Zero Hora, de Porto Alegre (RS), é
referência nacional em tablóides. Hoje,
o formato é adotado por todos os seis
periódicos impressos pela RBS. Pesqui-
sas realizadas pelas empresas jornalís-
ticas apontam a praticidade, a moder-
nidade e a organização da leitura como
fatores que atraem os leitores. "Um dos
pontos-chave do tablóide é a possibili-
dade de ser levado aonde quer que se
deseje lê-lo", opina Nygaard.

Para Fábio Santos, diretor Editorial
do jornal Destak - o segundo tablóide



de distribuição gratuita a circular em
São Paulo (ver quadro) — a facilidade de
leitura é também uma consequência di-
reta do tratamento editorial dado à no-
tícia. "De certa forma, o que estamos
fazendo é responder, no meio jornal,
ao fenómeno da Internet. Nosso jornal
é para quem está no ônibus, no metro,
no almoço", declara.

Para o gerente-geral de rotativas
MAN Roland, da Intergrafica, João Bap-

tista Sampaio, nessa onda de mudanças,
o formato berliner seria o ideal, pois pre-
serva a estrutura por cadernos. "É uma
inovação positiva, mas exige a troca de
equipamentos de impressão. A solu-
ção encontrada por alguns jornais, in-
clusive no Brasil, é rodar um tablóide
expandido", argumenta.

O berliner, somado a profundas me-
lhorias no padrão gráfico e editorial, foi
a opção de mudança no Jornal do Brasil,

em abril deste ano, inicialmente ape-
nas para os exemplares de banca. Em
pesquisa do Instituto Gerp, o novo JB
obteve 87% de aprovação dos leitores
e, em apenas um mês, registrou cresci-
mento de 80,6% nas vendas em bancas.
De acordo com o diretor executivo Pau-
lo Fraga, a aceitação foi também consta-
tada entre os assinantes, que migraram
de modo significativo para o novo for-
mato. "Diante disso, desde julho, ado-
tamos o berliner também para esse gru-
po de leitores", declara Fraga. Nygaard,
da RBS, reforça que o tablóide deve con-
templar todas as possibilidades que esse
padrão oferece. "É preciso ter uma pro-
posta diferenciada. Não dá para afirmar
que um jornal vai aumentar as vendas
exclusivamente com a mudança do for-
mato. Existe por trás todo um conjun-
to de medidas, incluindo a estipulação
do preço", opina.

INVESTIMENTOS E RETORNO

A mudança no formato é apontada por
alguns como um fator para redução do
consumo de papel, mas essa concepção
é relativa. Na opinião de Ernesto Olivei-
ra, vice-presidente para a América Lati-
na da Goss International - Newspaper,
representada no Brasil pela Heidelberg,
essa economia só acontece se o diretor
do jornal tiver o conhecimento necessá-
rio para obter, nesse novo formato, me-
nos área total impressa (largura x altu-
ra x número de páginas). "Ele pode ter
mais páginas, porém menores, e menos
área total. A percepção do leitor é que o
jornal diminuiu de tamanho mas engor-
dou no volume. Com isso, teremos me-
nos áreas impressas e menor consumo
de papel", explica.

No tocante aos equipamentos de im-
pressão, o tablóide ainda é melhor ne-
gócio que o berliner. "A maior vantagem
do tablóide em relação ao standard está
no investimento inicial da compra de
uma rotativa, que requer praticamen-
te a metade do investimento para o
mesmo número de páginas do formato
maior", revela Oliveira, da Goss. O jor-
nal Destak, impresso na gráfica da Ga-
zeta Mercantil, exigiu apenas um ajus->



terá 62% menos espaço. "A maneira de
vender anúncios agora é por 'impacto'.
Uma página inteira tem 100% de impac-
to, meia página 50%, e assim por dian-
te", ensina Ernesto Oliveira, da Goss. Há
ainda outros meios de fidelizar o ramo
publicitário, com recursos que agregam
valor, como anúncios com fragrância,
anúncios em 3D, superpanoramas (em
quatro páginas) e sobrecapas.

CAMINHO SEM VOLTA

As cartas estão lançadas, e a tendência
deve mesmo pegar. Para Nygaard, da

RBS, o Brasil deve seguir nesse cami-
nho, especialmente se considerarmos
que os últimos lançamentos são voltados
para mercados mais populares, como o
Meia Hora e o Expresso, da Globo, nicho
de comprovada preferência pelos for-
matos menores. "Dificilmente veremos
um lançamento em formato Standard.
Seja o tablóide, seja o foeríiner - que, na
minha visão, é a melhor solução, pois
a apresentação dos cadernos é igual à
do Standard —, o que sei é que os desig-
ners acreditam que até 2020 todos os
jornais da América Latina terão novo
formato", declara.

Oliveira, da Goss, revela que, nos
Estados Unidos, os jornais estão forte-
mente orientados a uma nova redução
das bobinas, indo de 50 polegadas para
48 e, num futuro breve, para 46. Para
ele, os únicos jornais que continuam
com problemas de vendagem são os
Standard. "Alguns jamais mudarão, por-
que defendem o formato como parte
da cultura do produto. A medida é bas-
tante radical, mas sempre se pode mu-
dar de ideia", enfatiza Oliveira. "Quem
pode se dar ao luxo de ler tantas e tan-
tas páginas hoje? Essa tendência é mun-
dial e, cedo ou tarde, irá se confirmar",
vaticina Mário Mello, do MetroNews.

te na bitola da máquina. "Nas rotativas
existentes, mudar de Standard para ta-
blóide representa melhor aproveitamen-
to da área geral impressa, pois acarreta
o crescimento da largura das bobinas",
acrescenta o executivo.

Diferentemente, a mudança para
berliner implica troca de equipamentos.
De olho nessa tendência, a Goss desen-
volveu um modelo de rotativa, o Flexi-
ble Press System, capaz de trocar as bi-
tolas das bobinas e a altura do corte. Em
outras palavras, permite passar do stan-
dard para o berliner sem trocar o equipa-
mento. Por sua vez, a MAN Roland criou
o conceito XXL, que aumenta de 8 para
12 páginas a capacidade da impressora
Uniset (2/2), e de 16 para 24 a da Geo-
man/Colorman (4/2), possibilitando a
produção de um jornal com menor nú-
mero de unidades de impressão, redu-
zindo o custo operacional. Também da
MAN Roland, o conceito Regioman (4/1)
permite rodar com a metade do núme-
ro de chapas, a 70 mil/hora, otimizando
a produção das máquinas de dupla lar-
gura e dupla circunferência, que fazem
16 páginas por unidade de impressão.

Nesse processo, as mudanças no rela-
cionamento com o mercado publicitário
também são fundamentais, ainda que a
negociação continue a ser feita no mo-
delo "centímetro x coluna". A nova pos-
tura, apontam os especialistas, é ofere-
cer soluções para uma página inteira, já
que, nOS nOVOS formatOS, O anunciante Fonte: Instituto Verificador de Circulação (IVQ- Circulação média diária janeiro/dezembro 2005
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Fonte: Revista Abigraf, ano 31, n. 226, p. 76-80, nov. 2006.




