
Classe média dá impulso a jornais 
Marili Ribeiro 
 
Presidente de associação de mídia diz que os jornais têm cinco anos para se adaptarem à era 
digital 
 
Os trabalhos do segundo e último dia do 7º Congresso Brasileiro de Jornais, promovido pela 
Associação Nacional de Jornais (ANJ), começaram com uma provocação. O palestrante 
convidado Earl Wilkinson, diretor-presidente da International Newsmedia Marketing Association 
(INMA), disse que a organização aboliu a palavra jornal do nome, porque não representa mais 
o espírito do negócio. No lugar de "newspaper", entrou "newsmedia". 
 
A INMA, presente em 82 países e mantida por mais de 1.500 empresas, vive de fornecer e 
difundir as melhores práticas a seus associados, entre os quais alguns dos principais jornais 
brasileiros. Ao todo, monitora mais de 11 mil diários, que produzem cerca de 500 milhões de 
exemplares por dia. 
 
Tomando como exemplo o setor nos EUA, onde as empresas do ramo perderam valor de 
mercado com a forte expansão das mídias digitais a receita publicitária dos jornais impressos 
caiu cerca de 20% nos últimos dois anos, ele destacou que está em curso uma virada do 
padrão do negócio. Os jornais impressos precisam ampliar o foco e contabilizar as diferentes 
audiências no mundo físico e no digital.  
 
Essa realidade veio para ficar. A sociedade contemporânea vive numa era de abundância, o 
que muda de forma definitiva a noção de valor. Para endossar a tese, Wilkinson observa que 
nas residências de famílias de classe média americana há mais aparelhos de TV do que 
pessoas. "Na casa do meu cunhado tem televisor até na garagem."A abundância de notícias, 
potencializada pela expansão da tecnologia digital, ampliou a capacidade de oferta, o que tem 
desnorteado muitas empresas.  
 
O caso do jornal francês Libération é ilustrativo. Com fartura de recursos, resolveu oferecer um 
caderno extra, repleto de belos gráficos e informações. Surpresa: a tiragem despencou 30%. 
"Os leitores se sentiram culpados por não terem tempo para absorver o volume de 
informações ofertado. Diante disso, o jornal deixou de lado o projeto e as assinaturas voltaram 
a aumentar."  
 
"Temos que reaprender a defender os valores do negócio." Um desses valores está, na opinião 
do palestrante, no papel que os jornais têm de "inspirar as pessoas". Ele recomenda seguir a 
classe média. Onde ela cresce, aumenta o consumo de jornais.  
 
No Brasil, assim como em outras economias emergentes, a circulação de impressos cresce. E 
ele acha essa tendência natural, já que a classe média avança. Mesmo assim, os jornais 
devem mudar nos próximos cinco anos, porque do contrário pode ser demasiado tarde. Isso 
significa alterar o tamanho do negócio, diminuir as versões em papel e ampliar as digitais.  
 
Os jornais estão perdendo espaço na forma tradicional, e isso, como já disse o empresário de 
mídia Rupert Murdoch, vem acontecendo desde a década de 50, lembrou Wilkinson. "As 
mudanças que afetaram o mercado americano acabarão chegando ao Brasil em dez ou 15 
anos", diz ele.  
 
Nelson Sirotsky, presidente do Grupo RBS e que por quatro anos presidiu a ANJ, considerou a 
apresentação elucidativa e bastante otimista. "Nós estamos fazendo a lição de casa. Não há 
hoje um jornal no Brasil que não tenha sua versão no online."  
 
FRASES 
 
Earl Wilkinson 
 
Diretor-presidente da International Newsmedia Marketing Association 



 
"Temos que reaprender a defender os valores do negócio" 
 
"As mudanças que afetaram o mercado americano recentemente acabarão chegando ao Brasil 
em dez ou 15 anos" 
 

 
Leia mais: 
 
O comportamento dos leitores está mudando 
Ana Paula Lacerda 
 
Consumidores recorrem a várias mídias ao mesmo tempo 
 
Um terço do tempo que as pessoas dedicam à mídia é gasto com mais de um veículo de 
comunicação. "Quem nunca observou os filhos na frente do computador, com a TV ligada, 
ouvindo música e falando ao celular ao mesmo tempo?", questiona Randy Covington, diretor 
do Ifra Newsplex, um centro de estudos de mídia da Universidade da Carolina do Sul, nos 
Estados Unidos. "O comportamento dos leitores está mudando, e os jornais precisam 
acompanhar esse movimento." 
 
Segundo levantamento do Ifra Newsplex, entre os 100 maiores jornais americanos, 92 
publicam vídeos em suas versões online; 95 têm blogs, 49 utilizam podcasts e 33 permitem 
que os leitores comentem suas matérias. "Esse último é um número que precisa ser 
melhorado, se os veículos querem aumentar a ligação com o público." Ele se mostrou otimista 
em relação aos jornais brasileiros. "Vejo empresas dispostas a tentar coisas novas." 
 
Covington citou um diário da Austrália como exemplo de integração com novas tecnologias e 
leitores. O jornal publicou notícias sobre uma bailarina que havia sido presa e pedia a opinião 
dos leitores sobre o assunto, via mensagem de celular. No dia seguinte, foram publicadas 
centenas de mensagens. "Pode apostar que todos que enviaram mensagens compraram o 
jornal para vê-las publicadas." 
 
Outro exemplo, mais radical, é o do OhmyNews, de Seul, na Coréia do Sul. Os textos são 
enviados pelos moradores da cidade e passam por revisores na redação do jornal. "Os textos 
recebem um pequeno pagamento do jornal. Mas ao acessar o site, o leitor que gostar da 
matéria pode clicar na opção ?dar uma gorjeta ao repórter?." 
 
DESAFIO 
 
Para Michael Smith, diretor do Media Management Center da Universidade Northwestern, nos 
EUA, o desafio dos jornais americanos hoje não é a falta de leitores. "O que caiu foram os 
anúncios. Os jornais precisam descobrir novos modelos econômicos para trabalhar." Ele 
acredita que isso poderá ocorrer no Brasil no futuro. 
 
Um levantamento da consultoria PriceWaterhouseCoopers mostra que este ano, o investimento 
global na mídia jornal deve crescer 2,2%. Em tevê, o crescimento é de 5,9% e na internet, 
19,5%.  
 
MULTIMÍDIA 
 
Entre as estratégias apontadas por Smith, o uso de novas tecnologias e a criação de 
comunidades online de leitores estão entre as mais indicadas. "O Diário de Fredericksburg, na 
Virgínia, criou um fórum de discussão para os leitores comentarem os assuntos do jornal e do 
dia-a-dia", conta. "Além de espaço de integração, o fórum é uma fonte de pautas." Outro caso 
é do Florida Today, que possui bancos de dados online. "No site é possível acessar listas de 
quem foi preso recentemente." 
 



Os especialistas americanos defendem que, num futuro próximo, as empresas terão de treinar 
seus jornalistas para produzir diversos tipos de conteúdo. "Hoje o trabalho termina quando o 
jornal é publicado. No futuro, ele vai estar apenas começando, pois após editar o texto, o 
jornalista terá de editar o áudio, o vídeo e pensar em outras maneiras para contar sua história 
em outras mídias", diz o diretor do Knight Center de jornalismo nas Américas, Rosental Alves. 
 

 
Leia mais: 
 
''O jornal é a âncora do mundo'', diz pesquisadora 
Marili Ribeiro 
 
Para investigar a imagem dos jornais junto aos leitores, a Associação Nacional de Jornais (ANJ) 
encomendou à empresa de pesquisas Ipsos Marplan um estudo qualitativo sobre o meio, 
realizado em julho, com participantes de ambos os sexos e idades entre 18 e 50 anos.  
 
As declarações do levantamento surpreenderam a diretora de Mídia Custom do Ipsos-Marplan, 
Cinthia D`Auria, pelo grau de prestígio e credibilidade atribuído aos veículos impressos. Ao 
apresentar as conclusões para uma platéia lotada, ela repetiu um dos depoimentos com 
ênfase: "O jornal é a âncora do mundo". O resultado da pesquisa soou como música aos 
empresários e executivos presentes ao 7.º Congresso Brasileiro de Jornais.  
 
Cinthia relacionou as características dos jornais percebidas pelos leitores como fatores 
relevantes para suas rotinas. Os jornais mantêm uma tradição que pode ser passada de 
geração a geração; trazem para o dia-a-dia opiniões de profissionais reconhecidos, o que 
ajuda na reflexão e tomada de decisões; e são abrangentes, profundos e não superficiais, 
como interpretam a leitura de notícias no meio digital. 
 
"A internet tem uma função de síntese, enquanto a do jornal impresso é vista como analítica", 
afirmou Cinthia. Há ainda uma visão de que o jornal requer profissionais mais qualificados do 
que a internet, o que dá segurança para o leitor. Por tudo isso, a executiva da Ipsos concluiu 
que o jornal não morre, mas se transforma. Para as leitores jovens, o meio pode ter outra 
perspectiva: "A nova geração não processa informação e o jornal terá que ajudar nisso"  
 
Nelson Sirotsky, presidente do Grupo RBS e ex-presidente da ANJ, disse que a pesquisa 
reforça a tese de que o jornal é um veículo de alta credibilidade no Brasil. "Essa constatação 
ganha relevância para nosso negócios ao vermos que esse atributo é transferido para os 
anunciantes", disse. 
 

 
Leia mais: 
 
''Informação de qualidade é uma coisa cara'' 
Ana Paula Lacerda 
 
''Eu sei que vou contradizer a maioria, mas eu acho que boa parte do que se diz aqui é balela, 
mito ou exagero''. Foi assim que o presidente da Sociedade de Design Jornalístico da Espanha, 
Javier Errea, começou sua apresentação no congresso. Sua principal crítica foi à insistência de 
afirmar que o futuro do jornal está na internet e que é necessário criar blogs, fóruns e usar o 
material criado por leitores como conteúdo. "Informação de qualidade é uma coisa rara e cara, 
não é qualquer um que pode produzi-la", afirmou. "Os jornais investem em tecnologia, mas 
quais estão investindo em seus jornalistas?" 
 
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 20 ago. 2008, Negócios, p. B15. 


