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Queda do investimento publicitário e bruscas mudanças nos hábitos da audiência. Os meios 
tradicionais buscam uma forma de sobreviver, ainda que sem saber muito bem como. 

A senhora da banca de jornal não titubeia ao responder a minha pergunta. "Vende-se menos 
jornais? Não. Diria até que vende-se um pouco mais." Será que as pessoas querem informar-
se sobre a crise? "Não sei. Acho que é mais porque estão em busca de emprego, sabe?" Na 
esquina da Jorge Luis Borges com a Honduras, em Buenos Aires, Argentina, a notícia da morte 
dos jornais e o ocaso das revistas é completamente exagerada. 

Onde não há exagero, entretanto, é na certeza de que o setor mídia e seu irmão gêmeo, o 
segmento publicitário, encontram-se no umbral de várias mudanças recheadas de incerteza. 
Desde como conquistar o "jovem digital" aos modelos de negócios na internet que hoje são 
experimentados, ninguém sabe muito bem a qual direção apontar. E a isso se soma a crise 
mundial, que aumentou brutalmente o caráter de urgência dessa busca, devido à queda no 
nível de anunciantes. 

Que os jornais podem sucumbir a qualquer momento, tal qual dinossauros, é um fenômeno 
inegável. Ao menos nos EUA já é fato. Desde janeiro de 2008, já são cerca de 120 os jornais 
que fecharam suas portas. A pergunta que fica é: fecha porque as pessoas migraram para a 
internet e já não os leem, ou porque os anunciantes já não compram espaços publicitários? 

Pablo Maas, professor de Economia de Mídia da Universidade de Buenos Aires (UBA) descarta 
imediatamente uma das hipóteses. "A circulação global dos jornais está aumentando", diz. É 
verdade que "está caindo nos EUA e Europa, mas aumentou muito na Ásia". Além disso, diz, 
"se multiplicam os jornais gratuitos". 

Na Argentina, um desses diários gratuitos, o La Prensa, tem tiragem diária de 100 mil 
exemplares. Seu concorrente El Argentino afirma distribuir entre 150 mil e 200 mil exemplares 
por dia. Em 2008 ainda foi lançado o jornal pago Crítica de la Argentina, cuja circulação oscila 
entre 50 mil e 60 mil exemplares. 

A situação do Brasil é semelhante. O índice de penetração dos jornais (leitores entre 12 e 67 
anos) se mantém estável (37%) se forem consideradas as medições 2002/03 e 2007/08. Mas 
não se trata de uma maturidade dourada. 

Dora Câmara, executiva do Ibope Mídia Brasil, afirma que essa estabilidade se explica pelo 
"surgimento de novos jornais de preços menores e outros gratuitos, o que garantiu os índices 
de leitura". De fato, o investimento publicitário, apesar de ter se mantido quase igual entre 
2007 e 2008 (R$ 14,8 milhões e R$ 14,9 milhões, respectivamente), em participação 
percentual registrou queda de 29% a 26%. 

Segundo Maas, é certo que à medida que emerge o consumo de internet, os jornais sentem o 
impacto: a queda de circulação por migração à internet é de 2% a 3% ao ano. Não obstante, o 
impacto parece ser maior nas rádios e, inclusive, na TV. 

Uma enquete da Deloitte com 9 mil pessoas em diversos países, das quais 1.022 eram 
brasileiros, descobriu que para 81% o PC era mais relevante que a TV quanto a 
entretenimento. Na mostra, que incluía participantes dos 14 aos 75 anos, os brasileiros 
afirmavam passar três vezes mais tempo na internet do que na TV. 

 



Entretanto, isso ainda não provoca mudanças visíveis na TV do País. A participação desta no 
investimento publicitário manteve-se estável (50% e 51% em 2007 e 2008) e aumentou em 
termos de faturamento. 

Luis M. Castro, presidente da Câmara Argentina de Anunciantes, estima que - frente a 
fenômenos semelhantes que podem ser vistos na Argentina - a contradição é só aparente. 
"Com atraso, estamos vendo as mesmas tendências gerais que no restante do mundo", diz. 
"Apesar de os diferentes segmentos etários demonstrarem comportamentos distintos." 

Para ele, cifras mais, cifras menos, é preciso reconhecer que "o público, e em especial os 
jovens, estão se afastando dos meios gráficos tradicionais". E, com isso, a publicidade que 
acompanha essa audiência. Por enquanto, "os meios gráficos continuam sendo atraentes para 
um bom número de marcas e suas atividades", mesmo que "pense que seja necessária uma 
revisão das estratégias de marketing dos meios gráficos", no médio prazo. 

Apesar de a queda das revistas ser mais pronunciada em casos individuais, os jornais estão 
mais à mercê da publicidade, diz Pablo Maas. "Os diários dependem entre 70% e 80% da 
receita publicitária, as revistas, 50% e a TV a cabo, 20%." 

Não é estranho, então, que a atual crise golpeie especialmente os jornais e revistas. "A TV 
aberta, os jornais e as revistas podem ser os mais afetados. Os menos golpeados deverão ser 
a TV a cabo e as rádios com audiência cativa", afirma Castro. "A queda real pode ser da ordem 
de 5%. Mas as expectativas podem mudar, porque é ano eleitoral na Argentina. Um menor 
investimento do setor privado poderia ser parcialmente compensado com mais publicidade 
oficial e dos partidos políticos." 

Em São Paulo, Roberto Mesquita, presidente da NeoGama / BBH, afirma que a TV pode sair 
ganhando, porque "em período de crise sempre há um aumento da aversão ao risco por parte 
dos anunciantes." E, em função disso, "os meios mais consolidados são os que mais se 
beneficiam, motivo pelo qual as redes de TV receberam mais investimentos no início deste 
ano: é um meio que oferece resposta imediata". 

Nesta crise, não acontece o mesmo com jornais e revistas. "Isso se deve à redução do número 
de grandes anunciantes, como o setor imobiliário", diz. Nas revistas, a queda está ligada ao 
fato de que são um meio que se presta mais à campanhas de construção de imagem de 
marca, que são ações estratégicas. E hoje os anunciantes querem resultados de curto prazo, 
práticos. 

Aos meios cujo suporte é a internet, por outro lado, a novidade e o tamanho relativamente 
pequeno ajudam a abrir um espaço no orçamento das empresas. Também os empurram os 
que, por enquanto, não sabem se é uma mudança dramática ou uma maquiagem sobre o que 
já existe: o surgimento do "prosumer", que vem da junção de consumidor e produtor. 

"Os paradigmas da publicidade estão mudando", diz Castro, da Câmara Argentina de 
Anunciantes. Gradualmente, o consumidor se torna um prosumer". Isto significa que se espera 
que a audiência publicitária deixe de ser um "sujeito passivo" para participar em novas fases 
de criação da mensagem publicitária: "Esta é a revolução da web 2.0 que antecede a 3.0. O 
consumidor morreu, viva o prosumidor! Internet, telefonia móvel e todos os modelos 
intermediários têm de considerar um prosumer com atenção múltipla. Por isso são necessários 
muitos mais meios para transferir as mensagens das marcas". 

 

 



O ponto em que não resta dúvida é que o mix de suportes para chegar às pessoas vai mudar. 

Tal mutação, entretanto, será protagonizada por aqueles que sobreviverem ao ajuste em 
curso. No Chile, os dois jornais dominantes, El Mercurio e La Tercera, juntos demitiram cerca 
de 300 empregados.  

O primeiro ainda desfez, sem aviso prévio, a rede de correspondentes internacionais que tinha 
criado em 1990. Na Argentina, o facão que atingiu a verba de investimento levou ao 
fechamento de várias produtoras de cinema especializadas na exportação de comerciais. 

É que "as reações são as tradicionais por parte das agências, das centrais e dos meios: reduzir 
custo fixo", diz Castro. "E por parte do anunciante, tornando o processo de inovação mais 
lento, recorrendo a atividades táticas de baixo custo e reduzir também os custos fixos." 

Por trás da sofisticação do debate, "em geral, o nervosismo de curto prazo ganha da 
estratégia". E não são apenas os investidores em Wall Street que se deixam levar pelas ondas 
irracionais de pânico. 

Como costuma acontecer, o urgente ofusca o importante. E o que é importante? A 
sustentabilidade dos modelos de negócio dos jornais, revistas, rádios e canais de TV pela 
internet. 

"Assim como a TV não é uma rádio onde se veem os locutores, a Internet não é uma TV no 
computador ou um diário colado em uma tela", diz um analista de mídia em Buenos Aires, que 
pede para não ser identificado devido ao seu conhecimento sobre vários projetos. "O do Clarín, 
por exemplo, é um desastre: o jornal parece um blog sem hierarquia". 

Pablo Maas coloca o dedo na ferida ao afirmar que "as pessoas têm certa razão se não querem 
pagar pela informação publicada na internet: o custo marginal do produtor/ emissor para 
chegar a um leitor novo é zero". O problema é que "colocar conteúdos de qualidade em 
qualquer meio é caro". Então, "o que está em questão é: quem financia a indústria da 
informação?" Porque, neste momento, o modelo da publicidade não dá abasto. Isso é o 
central. 

Em São Paulo, Mesquita reconhece esse fato. "Todos estão buscando um novo modelo de 
negócios, mas ninguém sabe quais serão os modelos vencedores e os modelos perdedores." 
Ainda assim, diz, há uma base firme para sobreviver à incerteza. "O que sabemos é que as 
marcas dos grandes meios de comunicação têm grande força junto ao público consumidor de 
informação." Portanto, conclui, "a grande questão é saber se elas conseguirão replicar a força 
de suas marcas como meios específicos (TVs, jornais, revistas, etc) em uma plataforma mais 
ampla de canais de comunicação. Ou se serão superados pelas marcas emergentes no meio 
digital". 
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