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Quando o vôo 1549 da US Airways deslizou com segurança sobre o rio Hudson no mês 
passado, a Newsweek fez o que se costuma fazer no setor dos meios de comunicação, há mais 
de um século enviou repórteres e fotógrafos para o local. Um esforço significativo que se 
resumiu em um modesto artigo no site da publicação, e nada na revista impressa.  
 
Se um episódio similar acontecer daqui a seis meses, disseram os editores, a Newsweek 
provavelmente nem irá se incomodar.  
 
A revista está prestes a iniciar uma grande mudança em sua identidade, com um novo visual, 
muito menor e, espera, maior número de leitores, além de mudanças de conteúdo. A 
veneranda missão de coberturas obrigatórias dos principais eventos da semana será 
abandonada de uma vez por todas, informaram os executivos.  
 
"Existem certas frases no meio como ‘precisamos tomar nota’ e ‘precisamos analisar’, disse o 
editor da Newsweek, Jon Meacham. "Isso vai acabar. Se não tivermos algo original para dizer, 
não diremos. A prática de procurar as notícias da semana para adicionar alguns detalhes 
originais conseguidos a duras penas, não é sustentável."  
 
A Newsweek perde dinheiro, e o consenso em sua controladora, Washington Post Company, e 
entre os analistas do setor, é que precisa tentar algo grande.  
 
A revista aposta que a solução repousa na mudança tanto de si mesma como da audiência, e 
fazer com que o público pague mais. Uma parte fortemente enraizada na cultura de notícias 
semanais tem sido a de servir a massa, mas esse mercado vem diminuindo, e novos 
assinantes saem muito caro devido aos call centers, publicidade e assinaturas com grandes 
descontos.  
 
Menos assinantes  
 
"A massa para nós é um negócio que não funciona", disse Tom Ascheim, principal executivo da 
Newsweek. "Gostaria que desse certo, mas não dá. Fizemos isso por um longo período de 
tempo, com sucesso, mas já não é possível."  
 
Treze meses atrás, a Newsweek diminuiu a base de circulação que prometera aos anunciantes, 
de 3,1 milhões para 2,6 milhões, e Ascheim disse que iria retroceder para 1,9 milhão em julho, 
e para 1,5 milhão no mês de janeiro seguinte.  
 
O principal executivo informou que a revista tem uma base de 1,2 milhão de assinantes, 
constituída pelos mais bem educados, mais ávidos consumidores de notícias, que possuem 
rendas mais altas que a do leitor mediano.  
 
"Nós gostaríamos de construir o nosso negócio ao redor destas pessoas e aumentar um pouco 
este grupo", ele defendeu. "Estes são nossos melhores clientes, os melhores pagantes e 
costumam renovar suas assinaturas."  
 
No primeiro semestre de 2008, cada assinante da Newsweek pagou, em média, US$ 25 ao 
ano, ou US$ 0,47 por cada número - valor que equivale a menos de um décimo do preço da 
revista nas bancas de jornal (US$ 4,98). A Newsweek quer que esta média suba para US$ 50 
ao ano, afirmou Ascheim, acrescentando que "se você não consegue fazer com que as pessoas 
paguem por aquilo que gostam, você está no negócio errado".  
 
Revistas semanais como a Newsweek têm enfrentado outras formas de mídia mais rápidas, 
obrigando-as a pensar em novas estratégias. Por décadas, as revistas evoluíram em ritmo 
acelerado, conseguindo manter um grande número de leitores e lucros sólidos.  
 



No entanto, nos últimos anos, a circulação e o volume de anúncios têm caído, forçando as 
revistas a fechar postos de trabalho. A Time, primeira e maior revista semanal dos Estados 
Unidos, permanece lucrativa, embora suas vendas também tenham caído. A Newsweek luta 
para sobreviver e a U.S. News & World Report tornou-se mensal.  
 
Editorial  
 
Do ponto de vista editorial, o plano da Newsweek é intensificar uma mudança que já estava 
em andamento: ao invés de apenas analisar e comentar os eventos, a revista procurará 
expressar opiniões com mais precisão e originalidade.  
 
Um das últimas matérias de capa fazia um paralelo entre o envolvimento dos Estados Unidos 
no Afeganistão e a Guerra do Vietnã, oferecendo idéias de como lidar com esta questão. A 
revista também planeja explorar mais os nomes de grandes articulistas como Christopher 
Hitchens, Fareed Zakaria e George Will.  
 
A partir de maio, os artigos passarão a ser divididos em quatro grandes seções: notícias 
rápidas, colunistas e comentários, grandes reportagens como as matérias de capa e cultura. 
Todavia, nenhuma das seções será obrigada a abordar o fato mais importante daquela 
semana. A última página, "The Bluffer’s Guide" ajudará os leitores a parecer que estão por 
dentro dos últimos acontecimentos, mesmo que não estejam de fato.  
 
De olho no anunciante  
 
A revista vai substituir seu papel fino por um mais pesado que é mais atraente para os 
anunciantes e leitores. Também vai dar mais ênfase à fotografias. As páginas de simulação de 
um exemplar que Meacham exibia em seu escritório na West 57th Street em Manhattan 
mostram um layout mais limpo, menos desordenado, que tem mais espaço abertos, menos 
páginas que parecem um mar ininterrupto de palavras.  
 
O plano depende de aumentar a quantia, para cada leitor, que a Newsweek pode cobrar dos 
anunciantes, e de atrair mais anúncios para produtos de luxo. Ela também promete preços 
acentuadamente mais baixos para a impressão, distribuição, marketing e serviço ao 
consumidor.  
 
Os executivos da Newsweek esperam criar um novo nicho, mas a revista não terá o terreno só 
para si. Em vários graus, vai trilhar caminhos já percorridos pela The Economist, The New 
Yorker, The Atlantic e outras.  
 
Os compradores de anúncios a quem a Newsweek fez uma pré-apresentação parcial da sua 
transformação disseram que a revista tinha de tentar algo novo, e que no geral, considerariam 
seus planos como promissores. Mas a maioria dos anunciantes está fazendo reduções, 
tornando qualquer mudança um risco.  
 
"Não é segredo que há menos dinheiro lá fora, então mesmo se os leitores reagirem de 
maneira muito positiva às mudanças, são tempos difíceis", disse Scott Kruse, diretos para 
investimentos com publicação da MediaCom US. "As categorias essenciais nos periódicos 
semanais têm sido o automotivo, financeiro, tecnológico e o farmacêutico, e todos eles estão 
passando por cortes de maneira significativa neste momento. Dessa maneira, vão ter de trazer 
novos anunciantes de novas categorias, e fico pensando de onde todos esses anúncios vão 
vir".  
 
Roberta Garfinkle, vice-presidente sênior e diretora para estratégia de publicação da 
TargetCast TCM, que também teve uma idéia da nova Newsweek, disse: "Dou crédito a 
qualquer um, neste difícil ambiente, que diga: ''O que estamos fazendo não funciona mais e 
temos de mudar nosso modelo’".  
 



"Você acha que estão no caminho certo? Provavelmente, e estão certamente em um caminho 
melhor do que aquele em que estavam", ela disse. "Isso vai funcionar? Temos de esperar para 
ver". 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 25 fev. 2009, Empresas & Negócios, p. C8. 


