
Para especialistas, jornais devem unir conteúdo e inovação  
Daniele Madureira 
 
Quando o jornal francês "Libération" que teve como primeiro editor, entre 1973 e 1974, o 
filósofo Jean Paul Sartre decidiu criar um caderno adicional de 24 páginas para premiar seu 
público com mais análises e visões plurais de mundo, sua circulação caiu 30% na primeira 
semana. "Eles já tinham 76 páginas e aumentaram (o jornal) pensando em oferecer o melhor 
conteúdo", afirmou Earl Wilkinson, diretor executivo da International Newsmedia Marketing 
Association (INMA), no segundo dia do 7º Congresso Brasileiro de Jornais. O encontro, 
promovido pela Associação Nacional de Jornais (ANJ), terminou ontem.   
 
Não se sabe se outros fatores contribuíram para a queda, mas a circulação do Libération voltou 
a se estabilizar depois que o jornal abriu mão do novo caderno e retomou seu formato original, 
disse Wilkinson. "As pessoas estavam deixando de comprar o jornal, de que gostavam muito, 
porque se sentiam culpadas por não ter tempo de lê-lo como antes", afirmou o diretor da 
INMA.   
 
O exemplo do Libération ilustra bem a relação complexa dos leitores do século XXI com esta 
mídia secular: o público quer informação aprofundada, que vá além notícia pontual, mas não 
tem tempo para degustar reportagens especiais ou passear pela maioria dos cadernos. O 
tamanho do jornal, assim como a disposição das informações em grandes textos corridos, gera 
angústia há consciência da importância da leitura diária, mas o tempo está 100% 
comprometido.   
 
"Para os leitores, o melhor dia para comprar jornal é o domingo, porque estão relaxados e 
podem dedicar-se, de verdade, à leitura", disse Daina Ruttul, diretora da empresa de 
pesquisas Ipsos. De acordo com levantamento realizado pela Ipsos a pedido da ANJ, o leitor 
comum leva 35 minutos, em média, para ler um jornal. Já um formador de opinião dedica 
cerca de uma hora por dia à leitura. A pesquisa qualitativa entrevistou oito grupos de leitores 
comuns separados em grupos de 18 a 24 anos e de 25 a 50 anos além de ouvir 13 formadores 
de opinião (entre executivos do primeiro escalão de companhias, empresários e acadêmicos).   
 
Victor Chidid, gerente geral de circulação do jornal "O Povo", de Fortaleza (CE), sabe que hoje 
é possível perder leitor pelo excesso de conteúdo. "Temos exemplares com até seis cadernos e 
é comum recebermos como justificativa de cancelamento da assinatura que o leitor não tem 
tempo de ler", disse ele. O executivo disse considerar importantes as pesquisas para identificar 
o perfil do leitor, suas preferências e de que forma o jornal pode ser mais útil ao leitor. "Não 
tenho dúvidas de que precisamos caminhar na era on-line, mas ainda existe muito a fazer no 
off-line, no jornal impresso", afirmou.   
 
Na opinião de Javier Errea, presidente da Society for News Design (SND), da Espanha, é 
fundamental ousar e apostar no redesenho do jornal para torná-lo mais palatável. "A 
assimilação da informação pode acontecer de uma forma muito melhor se for feita em 
pequenos textos complementares, que estejam distribuídos na página dentro de uma ordem 
planejada", disse. O especialista, considerado um dos maiores do mundo em infografia de 
jornais, recomenda que a reportagem esteja distribuída de maneira harmônica na página, com 
equilíbrio de cor e imagem.   
 
Este ano, uma eleição da World Association of Newspapers (WAN) apontou as dez melhores 
apresentações gráficas de jornais do mundo. Três delas tiveram a assinatura de Javier Errea o 
grego "Eleftheros Tipos", o português "Expresso" e o espanhol "El Economista". Longe de 
pregar fórmulas prontas "o formato tablóide é bom, mas não significa que seja o melhor para 
todo mundo", afirmou Errea disse acreditar que o melhor que o jornal tem a fazer é "escutar e 
observar" o comportamento dos leitores. "E ousar também, porque os jornais costumam ser 
muito conservadores, vinculando novidade à falta de credibilidade e isso é um erro para quem 
deseja se perpetuar", afirmou.   
 



Para Cinthia D'Aura, diretora de mídia do Ipsos, o jornal traz uma experiência que continua 
importante para as novas gerações. "Chegamos à era da informação, mas não à do 
conhecimento", disse.   
 
 

 
 

 
Leia mais: 
 
Como os alemães avançam onde os americanos falharam  
Jack Ewing  
 
Eis uma cena que você não vê em muitos jornais americanos hoje em dia. O "publisher" senta-
se no sofá de sua sala, dá uma olhada por cima dos ombros para a metrópole lá embaixo e 
diz: "Estamos indo bem".   
 
É verdade que há alguns aspectos do modelo de negócios adotado pelo "Bild", um jornal diário 
de Berlim com 12 milhões de leitores, que podem não ser empregadas nos Estados Unidos (as 
fotografias de mulheres nuas na primeira página, por exemplo). Mesmo assim, vale a pena 
perguntar ao "publisher" Kai Diekmann como o maior jornal da Europa conseguiu ter seu ano 
mais lucrativo em 2007, quando as receitas dos jornais americanos estão em queda.   
 
O "Bild" não escapou dos problemas enfrentados pelos jornais americanos, incluindo a perda 
de anunciantes para a internet. Portanto, é tentador creditar a margem de lucro de dois dígitos 
do jornal apenas ao sensacionalismo. O dia em que me encontrei com Diekmann, a manchete 
do "Bild" tratava dos esforços dos administradores de fundos públicos de seguro-saúde para 
liberar para si mesmos o Viagra. Um dos principais artigos da versão on-line do jornal 
perguntava: "Qual celebridade feminina tem os seios mais bonitos?"   
 
Mas os jornais alemães de prestígio também estão se saindo razoavelmente bem. O diário "Die 
Welt" que sempre teve déficits crônicos e, como o "Bild", é parte do império de Axel Springer, 
teve no ano passado o primeiro lucro de seus 60 anos de existência. "Não digo que não temos 
desafios, mas estamos longe da crise dos anúncios que está acontecendo nos EUA", afirma o 
"publisher" Peter Wurtenberger.   
 
Mesmo levando em conta as peculiaridades do mercado local, o "Bild" e outros jornais alemães 
estão fazendo alguma coisa certa. É uma experiência estimulante visitar uma redação onde os 
jornalistas não parecem prontos a pular pela janela. A lição parece ser que há meios dos 



jornais sobreviverem à mudança para o meio digital se eles estiverem dispostos a assumir 
riscos.   
 
A indústria de jornais da Alemanha teve sua própria crise existencial em 2001, quando a 
economia do país tropeçou. As receitas com anúncios caíram e os jornais adotaram todas as 
medidas dolorosas que os congêneres americanos estão adotando agora, como demissões de 
funcionários e vendas de controle. Em retrospecto, a crise teve seu lado bom.   
 
Ela forçou os jornais alemães a analisar a fundo seus negócios, antes que a internet 
começasse a ter seu grande momento. O "cinzento" "Frankurter Allgemeine Zeitung" arriscou 
perder leitores ao começar a publicar fotografias coloridas na primeira página e lançar uma 
audaciosa edição dominical. As medidas ajudaram a conter uma fuga de leitores. O "Die Welt" 
criou uma edição em formato tablóide que ajudou a atrair leitores mais jovens. E os jornais 
ousaram aumentar seus preços. Até mesmo o "Bild", voltado para o público da classe operária, 
aumentou seu preço em banca em 20%, para 0, 90 euros, em julho. Os aumentos, junto com 
a receita digital, ajudaram a compensar as perdas publicitárias.   
 
Os jornais alemães também aproveitaram a lentidão com que os europeus abraçaram a 
internet, o que deu aos editores a chance de aprender com os erros dos americanos. O "Bild" 
usou uma parceria com a Deutsche Telekom, a maior provedora de acesso à internet da 
Alemanha, para ganhar uma base on-line a um custo mínimo.   
 
Agora, a maioria dos leitores do "Bild" na internet vai direto para o site, em vez de usar um 
mecanismo de busca ou um portal. Diekmann diz que o YouTube, o site de compartilhamento 
de vídeo, está suficientemente impressionado a ponto de considerar um trabalho conjunto.   
 
Estou impressionado com a maneira como o "Bild" está apostando na internet móvel. Sob uma 
parceria com a Vodafone, o jornal tornou-se um provedor de telefonia móvel. A Bild Mobile dá 
aos clientes tempo ilimitado de acesso à internet e downloads, contanto que eles permaneçam 
sintonizados ao bild.de. Esta é uma maneira interessante de manter os usuários "pregados" ao 
seu site, e isso fez do "Bild" o site noticioso da internet móvel mais visitado da Alemanha.   
 
Suspeito que o verdadeiro motivo dos jornais alemães continuarem prosperando é a maneira 
como eles adotaram a competição. Ao contrário de muitos jornais americanos, o "Bild" nunca 
foi parte de um quase monopólio, o que dava espaço a complacências. É eloqüente o fato de o 
"Bild" não trabalhar com assinaturas ele depende apenas das vendas em bancas. "O 'Bild' tem 
de provar a si mesmo todos os dias nas bancas", diz o editor-chefe assistente Michael 
Paustian.   
 
Essa pressão ajudou o "Bild" a manter seu foco no conteúdo original. O jornal quase não usa 
material de agências e se vangloria de que todos os seus artigos são exclusivos. Até mesmo 
durante os anos de crise o "Bild" manteve intacta sua equipe editorial, formada por 800 
pessoas. Que conselho Diekmann dá aos jornais americanos? "É tarde demais."   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 20 ago. 2008, Tecnologia & Comunicações, p. B2. 


