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Os jornais não vão acabar, mas a 
mudança que as novas tecnologias 
estão provocando no comportamento 
dos leitores exige uma nova forma 
de apresentar as informações. Diante 
desse cenário, o jornal O Globo assu-
me um novo posicionamento a partir 
de domingo, 21, com total ênfase na 
entrega da informação onde quer que 
esteja o leitor e no estímulo para que 
ele participe cada vez mais da produção 
de conteúdos em texto, áudio, vídeo 
ou fotografia. Para isso, serão amplia-
das as ferramentas de participação do 
consumidor com a criação do espaço 
Eu Repórter. O resultado do jornalismo 
colaborativo estará tanto no site quanto 
nas páginas do jornal. 

Para traduzir a postura que O Globo 
estabelece, a F/Nazca criou uma cam-
panha para apresentar o novo conceito 
“Muito além do papel de um jornal”, que 
substitui o “Faz diferença”. A estréia 
ocorrerá no intervalo do Fantástico 
com um filme de 90 segundos, nas pra-
ças do Rio de Janeiro e de São Paulo, 
mostrando como todas as plataformas 
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Se a informação for líquida, será 
engarrafada; se for comestível, cozida. 
Com uma linha bem-humorada, o filme 
“Informação” apresenta o novo posi-
cionamento de O Globo. O comercial 
mostra que a principal matéria-prima 
do jornalismo será sempre distribuída 
como for mais conveniente para o 
leitor, seja na versão impressa, online, 
via celular ou em qualquer forma de co-
municação que surgir, o que dá a deixa 
para a licença poética que a campanha 
adota. Fernand Alphen, diretor de 
planejamento da F/Nazca, diz que isso 
fez com que o site de O Globo, criado 
há 12 anos, surgisse como O Globo 
Online, algo que hoje não faz mais 
sentido, uma vez que a idéia é dar a 
chancela O Globo para todo o conteúdo 
produzido pela equipe de jornalismo. 
Na mídia impressa, a brincadeira com 
as formas pelas quais a informação é 
colhida continua mostrando imagens 

de vidros de remédios, ventiladores e 
pranchas de surfe. “Se fosse uma onda, 
nós a surfaríamos.” 

Os anúncios estarão no próprio 
jornal e em revistas semanais como 
Época, Veja e Revista O Globo. Na 
mesma linha, os três spots de rádio 
(“Saber”, “Mais” e “Para”) serão veicu-
lados apenas no Rio de Janeiro, assim 
como as peças de mobiliário urbano. 
“O Globo sempre foi o paradigma da 
categoria. Nada mais adequado do que 
ele se posicionar como o paradigma da 
nova categoria. Acho que O Globo, na 
experiência e no contato com o seu 
consumidor, tem se mostrado sempre 
à frente no que tange ao seu conteúdo, 
a seus compromissos e seus formatos 
de apresentação. Essa campanha que 
lançamos agora ajuda o consumidor a 
perceber isso”, diz Fábio Fernandes, 
sócio-presidente e diretor de criação 
da F/Nazca Saatchi & Saatchi.      (RG)

de informação passam a convergir sob 
a marca O Globo. 

Nesse sentido, o site — que deixa 
de se chamar Globo Online — teve seu 
ambiente completamente remodelado 
para proporcionar maior interatividade 
aos internautas. Sandra Sanches, dire-

tora executiva de O Globo, conta que, 
com as mudanças, os leitores terão um 
espaço exclusivo para deixar comentá-
rios e opiniões sobre temas variados, 
além de poderem deixar notas de 0 a 
5 para cada notícia lida. A média das 
avaliações ficará no pé de cada matéria, 
e as mais recomendadas serão remeti-
das à página de abertura do site e das 
respectivas editorias. 

A maior atração, acredita Sandra, 
será o Eu Repórter, espaço em que os 
usuários poderão postar informações, 
fotos ou vídeos em forma de matéria 
que ficarão disponíveis no site, podendo 
também ser aproveitados na edição do 
dia seguinte do jornal. “Com o avanço 
da telefonia celular, acreditamos que 
muitas contribuições poderão chegar 
em tempo real de pessoas presentes 
no local dos acontecimentos”, explica 
a diretora, ressaltando que haverá um 
filtro para apurar o teor das informações 
recebidas. Os leitores também poderão 
sugerir pautas e participar de entrevis-
tas mandando perguntas, seja pelo site 
ou por SMS.

Com a marca O Globo deixando de 
se referir apenas ao jornal, o novo po-
sicionamento ganha um duplo sentido 
ao se referir ao compromisso de buscar 
informações relevantes para a socieda-
de, explica Fernand Alphen, diretor de 
planejamento da F/Nazca. “É um passo 
corajoso de O Globo ao unificar todas as 
suas plataformas sob um mesmo hub, a 
marca O Globo”, diz Alphen, referindo-
se ao fato de o jornal ainda ser o maior 
provedor de receita da empresa.

Paulo Novis, diretor geral da Info-

Informação cozida, 
engarrafada e surfada

globo, afirma que o posicionamento 
reflete principalmente os novos rumos 
que o segmento jornal vai seguir no 
futuro — o investimento no projeto é 
de R$ 6 milhões. Um dos pontos-chave 
no mercado brasileiro é o fato de os 
anunciantes ainda valorizarem mais os 
jornais do que a internet, tanto que, 
ao contrário de mercados como o dos 
Estados Unidos, a circulação no Brasil 
cresce. “É sempre mais fácil mudar 
na crise. Na crise, você muda ou você 
morre. É o que acontece nos EUA, onde 
os jornais estão doentes e precisam de 
remédios fortes. Aqui os jornais vão 
bem, mas, diante desse novo cenário 
digital, precisam melhorar para garantir 
um futuro promissor. E para isso preci-
sam de visão, precisam entender que os 
concorrentes digitais puros estão aí, que 
o digital é complementar ao analógico e 
vencerá quem quebrar paradigmas sem 
quebrar os ovos”, avalia Novis. 

Entre os inúmeros desafios, Novis 
chama a atenção para aquele que con-
sidera de ordem cultural: como tornar 
rentável para a empresa a participação 
do consumidor, que hoje é cliente e for-
necedor de conteúdo simultaneamente. 
“Nosso sucesso estará na capacidade de 
nos adaptar a esse cenário e descobrir 
formas de lucrar com a audiência que 
nosso conteúdo é capaz de atrair em 
todas as plataformas”, conclui.

Sobre o tão comentado interesse da 
Infoglobo em comprar participação no 
jornal O Estado de S. Paulo, a posição 
oficial na empresa é de que houve uma 
avaliação há cerca de um ano, mas nenhu-
ma negociação evoluiu desde então.
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