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Em sua edição de 27 de fevereiro, 
o diário Denver Post, de Denver, no 
Colorado (EUA), trouxe uma man-
chete um tanto incomum. O título, 
em letras garrafais, era Rocky’s Last 
Run. Em português, algo como a 
“A última jornada de Rocky”. Como 
o homônimo lutador interpretado 
por Sylvester Stallone no cinema, o 
Rocky foi à lona. Mas, ao contrário 
do personagem, não se levantou 
mais. Depois de um século e meio 
de atividade, o Rock Mountain News 
parou as máquinas. Quando um rival 
noticia a morte de um velho concor-
rente há algo de errado acontecendo 
no mercado. 

E há mesmo. Nos últimos me-
ses, dezenas de jornais pelo mundo 
afora, a maioria nos Estados Unidos, 
fecharam as portas ou migraram 

seu conteúdo para o mundo online. 
A mortal combinação ineficiência 
administrativa/queda de receita pu-
blicitária/internet tem sido apontada 
como a principal responsável pelo 
colapso de grupos que até algum 
tempo atrás eram tão sólidos como 
as Montanhas Rochosas, o principal 
cartão postal do Colorado do falecido 
Rocky e do Denver Post. 

Em recente artigo publicado por 
Meio & Mensagem, Bob Garfield, 
um dos mais influentes críticos de 
publicidade e propaganda do mundo, 
traçou um cenário apocalíptico para 
os veículos de mídia convencional, 
especialmente aqueles que fazem do 
papel o seu principal negócio. Prevê 
que muitos irão desaparecer como os 
dinossauros que habitaram a terra há 
milhões de anos. 

Em um dos trechos do texto, Gar-
field afirma que “qualquer esperança 
de mudança sem dor da mídia de 
massa para a micromídia é absurda. 
O céu está caindo, o sapo está ferven-
do na panela e estamos encrencados”. 
Tudo isso acontece justamente no 
ano em que o mundo comemora o 
quarto século da criação do primeiro 
jornal periódico conhecido, o Avisa 
Relation Oder Zeitung, fundado há 
exatamente quatro séculos, em 1609, 
na Alemanha.

É consenso que, por aqui, a 
crise não provocou os estragos que 

abalaram a credibilidade do meio na 
Europa e nos Estados Unidos. Isso 
não quer dizer que os jornais bra-
sileiros estão nadando de braçada, 
ao contrário. Nos últimos anos vem 
diminuindo a fatia do meio no bolo 
dos investimentos publicitários em 
mídia. Passou de 21,2% em 2001 
para 15,9% em 2008, segundo 
levantamento do Projeto Inter-
Meios (ver quadro 1). É verdade 
que houve aumento real no volume 
das receitas, passando de R$ 1,97 
bilhão em 2001 para R$ 3,41 bilhões 
no ano passado — mais de 80% 
desse volume garantido pelo produto 
impresso. 

Futuro digital
Os jornais podem até conquistar 

mais adeptos no futuro, só que não 
necessariamente em suas versões 
impressas. Por uma razão muito 
simples: as próximas gerações serão 
criadas e educadas na frente da tela 

de um computador. A relação com 
o papel será outra. Em um futuro, 
distante ou nem tanto, o impresso 
pode até desaparecer. Ou então se 
tornar um artigo de luxo, com alto 
valor agregado. Por isso muitas 
publicações pelo mundo estão alte-
rando a sua forma de produzir con-
teúdo. Fustigados pelos altos custos 
e pela queda de receita publicitária, 
alguns veículos, principalmente nos 
Estados Unidos, trocaram o meio 
físico pelo online, como Seattle 
Post-Intelligencer, de Seattle, e The 
Christian Science Monitor, de Boston.  
Outros, como Voice of San Diego, já 
nasceram no mundo virtual. 

A aposta parece surtir efeito. 
Pesquisa divulgada pela Nielsen 
revela que, nos três primeiros meses 
de 2009, houve aumento de 10,5% 
na audiência dos jornais online 
norte-americanos. Os sites de notí-
cias atraíram cerca de 73,3 milhões 
de visitantes únicos no trimestre. 
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A nova era  
dos jornais
No ano em que comemora seu quarto século, a indústria mundial de diários enfrenta sua maior crise, com 
títulos fechando ou migrando para a internet, enquanto no Brasil o mercado nunca esteve tão aquecido
Chico Silva

Capa
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Mais de 3,5 bilhões de páginas foram 
acessadas, um acréscimo de 13%. 

O estudo comprova que o inte-
resse por notícias, ao contrário da 
circulação, só aumenta no país que 
assiste ao seu principal jornal, o The 
New York Times, enfrentar a mais 
grave crise financeira de sua história. 
A situação é tão grave que o Times 
foi obrigado a bater à porta do bilio-
nário mexicano Carlos Slim. O me-
gaempresário, um dos cinco homens 
mais ricos do mundo, emprestou 
US$ 250 milhões para apagar os 
incêndios no grupo. E pensar que 
Slim já foi tratado como “barão do 
roubo” em editorial do veículo, que 
em 2002 era avaliado em mais de 
US$ 5 bilhões. Hoje, não passa dos 
US$ 700 milhões

Abre ou fecha?
O Brasil ainda não sofreu mu-

danças tão radicais. Os principais 
veículos do País ainda são encon-
trados nas bancas e nas portas 
dos assinantes. Mas as empresas 
já começam a se preparar para os 
novos tempos, como explica o pu-
blicitário Geraldo Leite, da Singular 
Arquitetura de Mídia, empresa que 

presta assessoria nas áreas de 
mídia e comunicação. “O negócio 
dos jornais não é produzir papel e 
sim material para todas as mídias 
imaginadas. Quem não pensar dessa 
forma estará morto. Os veículos têm 
que fornecer conteúdo para seus 
clientes onde eles estiverem, seja 
no impresso, no online, no mobile”, 
diz Leite.

O grande desafio é descobrir 
como ganhar dinheiro com os novos 
modelos de geração de conteúdo, 
como internet e mobile, por exemplo. 
Várias fórmulas e métodos foram 
testados e avaliados. Mas até agora 
não se chegou a um consenso sobre 
a melhor forma de lucrar com eles. 
No final dos anos 90, acreditou-se 
que a venda de conteúdo era a fór-
mula mágica da prosperidade. Nada 
feito. A audiência despencou e, com 
ela, a receita publicitária. 

Optou-se, então, por escancarar 
as portas do conteúdo. O objetivo 
era faturar com o esperado aumento 
da audiência. O problema é que o 
investimento publicitário na inter-
net, mesmo em crescimento, não 
acompanhou a velocidade da rede. 
Resultado: a conta não fechou. 

Investimento publicitário  
no mundo

Receita (em trilhões de US$)
Participação  
dos jornais

1998 101,579 34,2%

1999 106,064 32,8%

2000 116,383 32,6%

2001 110,635 32,1%

2002 108,019 31,3%

2003 110,404 31%

2004 115,805 30,2%

2005 118,704 29,5 %

2006 123,517 28,7%

2007 124,578 27,5%*

2008 127,934 26,4%*

*estimativa 
Fonte: ZenithOptimedia

Na última década, o investimento publicitário em mídia no mundo aumentou cerca de 30%.  
Os jornais, no entanto, perderam 8% de sua participação no bolo. O quadro abaixo mostra o incremento  
da receita e a diminuição do share dos veículos impressos.

Quadro 1 — Gigante em queda

Nesse novo ambiente de produção de 
informações, os jornalistas não irão mais 
para a rua com a preocupação de produzir 
matérias apenas para uma mídia. Entra 
em cena o profissional multiplataforma. 
Além de escrever, o repórter produz vídeos 
e grava áudios que serão divulgados nos 
portais de informação dos veículos. O 
modelo surgiu no início da década, durante 
a bolha da internet. Um dos primeiros a 
adotá-lo foi o Último Segundo, o canal de 
jornalismo do portal iG. De lá seguiu para 
todo o mercado. 

Nos últimos tempos, um novo perso-
nagem vem conquistando espaço nesse 
cenário: o leitor. É cada vez maior sua 
participação no noticiário dos veículos. 
Se antes ele só podia se manifestar por 
meio de cartas e fax, agora pode enviar 

e-mails, gravar áudios, produzir vídeos, 
fazer imagens e escrever textos. Um dos 
exemplos mais bem-sucedidos é o canal 
Eu-repórter, seção do Globo Online na qual 
os leitores enviam textos, fotos, vídeos e 
áudios para a redação. Por dia o espaço 
recebe cerca de 5 mil contribuições do Rio, 
do Brasil e até do exterior. 

Nos últimos meses essa interatividade 
quintuplicou, para satisfação do diretor 
corporativo de negócios da Infoglobo, 
Agostinho Vieira. “Isso é irreversível. A inte-
ratividade com os leitores é muito saudável 
para os jornais. Eles nos ajudam a fazer o 
produto. Quanto mais gente participando, 
melhor”, acredita. A questão é saber até 
que ponto vai o papel do leitor. Em um 
futuro próximo seria possível imaginá-los 
participando de uma reunião de pauta ou 

substituindo jornalistas na produção de 
conteúdo?

Sócio da Resultado Consultoria de 
Marketing e Vendas, empresa com ex-
periência em projetos de reestruturação 
administrativa de jornais, o publicitário 
Júlio Sampaio não acha que o leitor 
deve ter participação na produção do 
conteúdo informativo. Mas defende 
que os veículos estreitem ainda mais 
seus canais de diálogo com o público. 
“Ele deve ser estimulado a participar de 
discussões, debates, reflexões, sugerir 
reportagens, criticar e até enviar ma-
teriais complementares. É uma ótima 
oportunidade para o jornal conhecer 
os seus leitores e poder oferecer um 
produto de acordo com as suas ne-
cessidades”, diz Sampaio.        (CS)

Quadro 2 — Número de 
publicações por país (2007)

1 Índia 2.338

2 Estados Unidos 1.463

3 China 987

4 BRASIL 560 

5 Rússia 545

6 Bangladesh 420

7 Paquistão 370

8 Alemanha 365

9 México 337 
10 Nepal 290 

Fonte: World Association of Newspapers –  
World Trends 2008

Quadro 4 — Circulação média  
diária no Brasil

Os maiores jornais do Brasil (circulação paga/março 2008)

1 Folha de S. Paulo (SP) 297.020
2 Super Notícia (MG) 286.400
3 Extra (RJ) 268.562
4 O Globo (RJ) 260.951 
5 O Estado de S. Paulo (SP) 217.303
6 Meia Hora (RJ) 214.768
7 Zero Hora (RS) 183.839
8 Diário Gaúcho (RS) 155.983
9 Correio do Povo (RS) 150.416

10 Lance! (RJ) 109.601
Fonte: Instituto Verificador de Circulação (IVC) – circulação  
média diária no período de janeiro a dezembro de 2008

Quadro 3 — Circulação média diária no 
mundo (em milhões de exemplares/2007)

1 China 103,620
2 Índia 98,841
3 Japão 68,521
4 Estados Unidos 53,878
5 Alemanha 20,707
6 Reino Unido 18,041
7 Coreia do Sul 16,217
8 França 10,213
9 Itália 9,453

10 Espanha 8,706
11 BRASIL 8,487

Fonte: World Association of Newspapers – World Trends 2008

Quadro 5 — Circulação diária 
dos jornais pagos no Brasil

Milhões de exemplares Variação

2000 7,883 8,81%

2001 7,670  - 2,7%

2002 6,972 - 9,1%

2003 6,470 - 7,2%

2004 6,522 0,8%

2005 6,789 4,1%

2006 7,230 6,5%

2007 8,083 11,8%

2008 8,487 5%
Fonte: Associação Nacional dos Jornais, baseada em  
dados do Instituto Verificador de Circulação (IVC) à

Investimento publicitário 
no Brasil

Receitas (em bilhões de R$)
Participação 
dos jornais

1999 7,9 22,6%

2000 9,8 21,4%

2001 9,3 21,2%

2002 9,6 19,9%

2003 11,4 17,6%

2004 13,9 16,6%

2005 15,9 16,3%

2006 17,4 15,5%

2007 19,0 16,3%

2008 21,4 15,9%

Fonte: Projeto Inter-Meios

Leitores começam a conquistar espaços editoriais

Sampaio, da Resultado Consultoria: veículos 
devem estreitar seus canais de diálogo com o público
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Leite, da Singular: cobrar ou não o acesso ao  
conteúdo ainda é uma questão sem solução
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O dilema persiste até hoje: abrir ou 
fechar o conteúdo? “Essa é a res-
posta que todos querem ter. Se eu 
soubesse já teria ficado milionário”, 
diz Afonso Cunha, diretor do comitê 
de mercado leitor da Associação 
Nacional de Jornais (ANJ) e diretor 
executivo da Areté Editorial, empresa 
que edita o diário esportivo Lance.

A maioria dos veículos brasi-
leiros tem optado por um modelo 
híbrido. O noticiário exclusivo, que 
demanda tempo e investimento 
para ser produzido, fica fechado e 
restrito aos assinantes. O chamado 
conteúdo factual — o “hard news”, no 
jargão jornalístico — está aberto aos 
internautas que acessam os sites de 
notícias. Mas essa fórmula ainda não 
é consenso. “Esse não é um proble-
ma apenas do Brasil. O mundo não 
chegou a uma conclusão sobre o que 

é melhor fazer. Em alguns 
lugares fechar o conteú-
do deu certo, em outros 
não funcionou. Estamos 
vivendo um momento de 
transição”, afirma Leite. 

Há também o debate 
sobre se é melhor faturar em 
cima da audiência absoluta 
de todas as mídias do grupo 
ou se ainda é mais vantajo-
so oferecê-la segmentada 
por veículo. Para os grupos 
maiores, situados nos gran-
des centros do País, essa 
parece ser uma questão 
superada. A maioria dos 
departamentos comerciais 
trabalha de forma integrada, 
vendendo conjuntamente 
todos os espaços de criação 
de conteúdo. 

O tsunami que atingiu os jornais 
dos Estados Unidos e de vários 
países da Europa por aqui ainda é 
marolinha. De fato, o ano de 2008 
foi excepcional para a indústria 
brasileira de jornais. Dados do 
Instituto Verificador de Circulação 
(IVC) mostram que, em 2008, 
foram impressos 8,49 bilhões de 
exemplares diários, um aumento de 
5% em relação aos 8,083 bilhões 
de 2007 (ver quadro 5). Esses nú-
meros provam que o País trafega na 
contramão da tendência mundial de 
queda da circulação. Nos Estados 
Unidos, por exemplo, o decréscimo 
chegou a 20% nas últimas duas 
décadas (ver quadro 3). 

Os jornais populares são os 
maiores responsáveis pelo boom 
da indústria. Estimulados pelo 
crescimento econômico, donos de 
grandes grupos de comunicação 
se animaram e lançaram novos 
produtos. Com linguagem simples, 
formato tablóide, preços competiti-
vos e embalados por uma série de 
promoções, veículos como o mineiro 
Super Notícia, da Sempre Editora, o 
carioca Meia Hora, do Grupo O Dia, 
e o goiano Daqui, das Organizações 
Jaime Câmara, conquistaram mi-
lhares de novos leitores, a maioria 
da nova classe C, a grande sensação 
do mercado de consumo dos últimos 
anos (ver matéria na página 14).

Mesmo não auditados pelo IVC, 
jornais gratuitos como Metro (par-
ceria do Grupo Bandeirantes com os 
suecos do Investment AB Kinnevick) 
e Destak (nascido da associação do 
empresário brasileiro André Jordan 
com os portugueses do conglome-
rado Cofina) também contribuíram 
para o aumento do índice médio 
de leitura de jornais no Brasil (ver 
matéria na página 21). 

O surgimento desse novo mo-
delo comercial, no qual a publicidade 
paga a conta, provocou um debate 
entre especialistas, consultores e 
executivos dos principais jornais 
brasileiros. Com a quantidade de 

informação gratuita circulando pelas 
ruas e na internet, o leitor de hoje es-
taria disposto a pagar por conteúdo 
jornalístico? 

O diretor corporativo de negócios 
da Infoglobo (grupo que adminis-
tra O Globo, Extra, Expresso da 
Informação e Diário de São Paulo), 
Agostinho Vieira, está seguro de que 
o conteúdo sempre terá o seu valor, 
desde que cumpra uma condição. 
“O leitor paga por informação de 

qualidade, exclusiva, bem trabalhada. 
Ele sabe que para produzir isso há 
um custo, que não é barato”, afirma o 
executivo,  cujo grupo para o qual tra-
balha faturou R$ 1 bilhão em 2008, 
com crescimento de 15% no negócio 
de jornais em relação a 2007.

Novos formatos
Pago ou não, o conteúdo dos jor-

nais impressos também está sendo 
rediscutido. Por sua própria caracte-
rística, eles não têm como competir 
com veículos que podem atualizar o 
noticiário minuto a minuto. Quem 

passa horas acompanhando o noti-
ciário online vai para a cama sabendo 
tudo de importante que aconteceu 
naquele dia. Esse leitor poderá se 
sentir lesado se abrir o jornal na 
manhã seguinte encontrar lá a mera 
reprodução dos fatos ocorridos nas 
24 horas anteriores. 

Aprofundar o conteúdo e avançar 
na abordagem do noticiário tornou-se 
uma obsessão para os responsáveis 
pela seleção e edição do conteúdo 

editorial. Para Marcelo Rech, diretor 
geral de produto do Grupo RBS, que 
edita oito jornais em Santa Catarina e 
Rio Grande do Sul, entre eles o tradi-
cional Zero Hora, a simples publicação 
da notícia pela notícia não faz mais 
sentido. “Hoje nossa preocupação é 
antecipar os fatos e, posteriormente, 
fazer uma análise mais interpretativa 
e aprofundada. O leitor que assina ou 
compra um jornal na banca espera 
isso. Se não formos relevantes, vamos 
perdê-lo”, alerta. 

O espaço para o chamado no-
ticiário factual não desaparecerá. 

Mas será cada vez menor e receberá 
menos atenção das equipes de 
produção. No final de abril, a Folha 
de S. Paulo, o maior jornal em cir-
culação no País (ver quadro 4), deu 
uma prova prática de como será o 
tratamento de seu noticiário daqui 
em diante. Comunicado assinado 
por seu diretor de redação, Otávio 
Frias Filho, e pela editora executiva, 
Eleonora de Lucena, traz as novas 
diretrizes que irão orientar o trabalho 

dos jornalistas da casa. 
A Folha quer pautas mais abran-

gentes e que tragam uma aborda-
gem mais incisiva dos aconteci-
mentos mais relevantes do dia. Na 
edição, os textos devem ser concisos, 
com frases e parágrafos curtos. Cada 
um deve ter, no máximo, dez linhas. 
Só entram aspas de comprovada 
relevância ou que forem curiosas e 
inusitadas. O produto final deve ser 
compacto e integrado, com o espaço 
adequado para artes e fotos. 

Ainda de acordo com o comuni-
cado, essas readequações buscam 

a criação de “um jornal que tenha 
informação exclusiva, que traga uma 
edição inteligente das notícias mais 
importantes das últimas 24 horas, 
que amplie a carga de interpretação 
e análise e que seja conciso e claro. 
Com esse projeto — que será desdo-
brado em várias medidas práticas —, 
busca-se reforçar os pilares do Proje-
to Editorial e praticar um jornalismo 
plural, crítico, apartidário e indepen-
dente”, conclui o documento.

Menores e melhores
A Folha, assim como todos os 

outros grandes veículos do País, quer 
oferecer produtos melhores, conecta-
dos com seus leitores e com custos 
cada vez mais baixos. Nos últimos 
anos as redações dos principais 
jornais diminuíram sensivelmente 
de tamanho. O Grupo Estado foi um 
dos que mais cortou na própria carne. 
Hoje, seu quadro é composto por 640 
jornalistas. No começo da década, iní-
cio da reestruturação administrativa 
do grupo, era muito maior. 

Segundo o diretor executivo de 
jornais e internet do grupo, Odmar Al-
meida, todas as adequações tiveram 
um único objetivo: “A gente passa por 
processos de mudança para preser-
var aquele que é o nosso ativo mais 
importante, a marca O Estado de S. 
Paulo”. Do ponto de vista empresarial, 
as decisões parecem ter sido acerta-
das. Em 2008, os veículos do Grupo 
Estado apresentaram faturamento de 
R$ 1 bilhão, com crescimento de 8,4% 
em relação ao ano anterior. 

O segmento jornal e mídia digital, 
que garante a maior parte da receita 
da corporação, arrecadou R$ 580,4 
milhões, valor 5% maior que o de 
2007. O melhor resultado veio da 
Agência Estado, que hospeda o con-
teúdo digital do grupo. A AE atingiu 
a marca de R$ 131,8 milhões, 18,9% 
superior ao registrado no mesmo 
período em 2007. É a demonstração 
de que a audiência da internet está 
começando a render lucros para 
os geradores de conteúdo.    (CS)

Sinergia
Esse é o caso do Es-

tado de Minas, um dos 
jornais do Grupo Diários 
Associados, que edita 15 
periódicos no País. Diretor 
executivo dos Associados 
em Minas, Geraldo Teixeira 
da Costa Neto defende o 
uso do que classifica como 
inteligência única na busca 
por melhores resultados 
comerciais. “Não se pode 
ter mais um departamento 
comercial vendendo jornal 
e internet separados, não 
faz mais sentido. Hoje é 
fundamental ter uma equi-
pe trabalhando em siner-
gia para valorizar o nosso 
produto e a au diência que 
o consome. Acredito 
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Quadro 6 — Circulação 
média por população 
(exemplares por mil habitantes)

1 Islândia 883 

2 Liechtenstein 714

3 Aruba 675

4 Dinamarca 647

5 Japão 625 

6 Suécia 601

7 Noruega 580 

8 Suíça 576

9 Hong Kong 569

10 Finlândia 549

104 BRASIL 61

Fonte: World Association of Newspapers –  
World Trends 2008

Conteúdo é valorizado, mas não “monetizado”

Agostinho Vieira, da Infoglobo: leitor paga por informação de qualidade, exclusiva

Teixeira Mendes, do Grupo Folha: portais  
de busca não repassam receita aos jornais
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que essa seja a receita para obter-
mos melhores resultados”, afirma. 

Diretor executivo de jornais e 
internet do Grupo Estado, Odmar 
Almeida concorda com o colega 
mineiro e vai mais além. Na sua 
visão, os anunciantes precisam 

mudar o conceito de compra de 
espaços publicitários. “Precisamos 
educar o mercado para que ele deixe 
de comprar os nossos veículos e 
passe a olhar para o alcance total 
das marcas. Acredito que esse novo 
conceito tornará o negócio mais 

No Brasil o papel ainda deverá 
ter uma longa sobrevida, apesar 
do alto custo da matéria-prima, 
em grande parte importada. A 
recente alta da cotação do dólar 
elevou o custo da commodity às 
alturas. No último trimestre do 
ano passado, a tonelada chegou 
a custar mais de US$ 900. 

A desaceleração do con-
sumo, causada principalmente 
pela derrocada dos periódicos 
norte-americanos, derrubou o 
valor do insumo. Hoje, mil quilos 
valem pouco mais de US$ 600. 
Mesmo assim o custo do papel, 
em média, está maior do que no 
ano passado. Para complicar, os 
prazos para pagamento para os 
fornecedores caíram pela metade. 
Passaram de 180 para 90 dias. É 
bom lembrar que o papel divide 
com a folha de pagamento o 
posto de maior despesa de uma 
organização jornalística.    

O valor não é o único incômo-
do. Além do custo, o insumo sofre 
forte pressão dos ambientalistas. 
Sua fabricação demanda alto 
consumo de água e energia. Os 
resíduos químicos utilizados são 
altamente tóxicos e poluentes. 

atraente para todos. Mas vejo que 
isso ainda não está amplamente 
difundido”, analisa, do alto dos 5,6 
milhões de visitantes únicos por mês 
nos sites de informação eletrônica 
e nos quase 300 mil leitores das 
versões impressas de O Estado de 
S. Paulo e Jornal da Tarde.

Mas nem todos pensam assim. 
Rodolfo Tourinho, superintendente 
do pernambucano Sistema Jornal 
do Commercio de Comunicação, uma 
das maiores redes de comunicação do 
Nordeste, acredita que essa fórmula 
funciona em mercados consolidados, 
com maior fluxo de receita e investi-
mento publicitário. Segundo ele, a re-
alidade nas praças menores ainda não 
permite essa forma de negociação. 
No sistema JC, a receita do portal, 
que recentemente foi completamente 
reestruturado, representa apenas 5% 
do faturamento do impresso. Isso 
apesar dos mais de 70 milhões de 
page views mensais de acordo me-
dições do Ibope Nielsen Online. 

“Em praças onde gira menos 
dinheiro, como o Nordeste, o investi-
mento em internet ainda é pequeno. 
Acaba entrando como bônus na 
negociação de espaços no jornal e 
outras mídias. Por isso, no momen-
to, não é nossa premissa criar uma 
estrutura unificada de vendas. Mas 
estamos trabalhando para mudar 
essa realidade. A remodelação do 
portal foi um passo importante 
nessa direção”, diz Tourinho, que 
espera dobrar a receita online até 
2011. Vale lembrar que, em 2009, o 
grupo completa 90 anos. 

Uma das armas para aumentar 

Para completar, ainda não há uma 
tecnologia de reciclagem que per-
mita o seu reaproveitamento para 
impressão. 

Apesar de reconhecer os pontos 
negativos, Ricardo Pedreira, diretor 
executivo da Associação Nacional 
dos Jornais (ANJ), entidade que 
defende os interesses das em-
presas jornalísticas (ver entrevista 
na página 18), acredita que ainda 

há um bom espaço para a ex-
pansão do impresso no Brasil. 
“Com o crescimento econômico 
e o consequente incremento da 
renda da classe C, mais brasileiros 
passaram consumir jornais. Se 
a economia continuar ajudando 
teremos ainda mais leitores, pois 
o índice de leitura ainda é baixo. 
A equação é simples: mais renda, 
mais leitura”, diz Pedreira.      (CS)

essa fatia do bolo é a entrada do JC 
no Zap, o portal de classificados de 
empregos, veículos, imóveis e serviços 
desenvolvido pelos grupos Estado e 
Infoglobo. Mais de dez veículos de mí-
dia integram a iniciativa. A expectativa 
é de que, até 2013, o portal atinja a 
marca de 1 milhão de anúncios online, 
com 7 bilhões de page views por ano. 
As receitas anuais para os próximos 
quatro anos devem atingir a marca 
de R$ 320 milhões. 

Entre os concorrentes do Zap 
estão os dois classificados eletrônicos 
dos Diários Associados: Vrum, um 
dos maiores do País no segmento de 
veículos, e Lugar Certo, de imóveis. 
Presentes em dez Estados, os dois 
portais já exibem uma audiência de 
quase 15 milhões de page views por 
mês, de acordo com números do 
Ibope Nielsen Online. No total, foram 

investidos mais de R$ 40 milhões no 
projeto A previsão é de que os dois 
sites faturem R$ 4 milhões apenas em 
Minas Gerais. Nos próximos meses, 
será lançado um portal de empregos. 

Dinheiro x audiência
Os classificados online podem 

ser uma boa alternativa de receita 
para um segmento que ainda 
discute se deve ou não cobrar à

Preço do papel ainda preocupa

Pedreira, da ANJ: "Quanto mais renda, mais leitura"

Almeida, do Grupo Estado: mercado publicitário 
precisa olhar o alcance total das marcas de mídia
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Quadro 7 — Leitura de 
jornais online no Brasil 

(visitantes únicos)

Jan/2005 4,238 milhões

Jan/2006 5,274 milhões

Jan/2007 6,941 milhões

Jan/2008 10,343 milhões

Jan/2009 12,782 milhões
Fonte: Ibope Nielsen On-Line 

Tourinho, do JC: venda integrada de publicidade só funciona nos grandes mercados

backup.indd   8 12/5/2009   11:56:35

Text Box
Foto

Text Box
Foto



10 28 de ABRIL de 2008 TV ABERTA10 18 de MAIO de 2009 JORNAL

pelo conteúdo (ver matéria na pá-
gina 12) que fornece indiretamente 
para os sites de busca, como Goo-
gle. Os chamados agregadores de 
notícias não pagam um centavo 
sequer às empresas jornalísticas 
pelo material que utilizam delas. 
A alegação da turma de Larry 
Page e Sergey Bryn, os pais da 
mais famosa ferramenta de busca 
do mundo, é que os sites geram 
audiência indireta para os portais 

dos veículos de informação. Só 
que, com isso, faturam alto em pu-
blicidade, pois atraem a audiência 
de milhões de internautas ávidos 
por informação. 

Em 2007 a justiça belga con-
denou o Google News, o serviço 
de pesquisa de notícias da marca, 
a pagar uma multa de 25 mil 
euros por dia de uso de conteúdo 
sem autorização para 12 jornais de 
língua francesa publicados no País. 

A gigante Associated Press move 
uma cruzada para impedir que 
o Google use seu noticiário sem 
contrapartida financeira. Por aqui, 
a Associação Nacional de Jornais 
analisa o tema, mas ainda não se 
posicionou oficialmente.

Se a resposta dependesse de 
um de seus diretores, a festa dos 
serviços de busca estaria com os dias 
contados. “Vivemos em um mundo 
capitalista. Nesse sistema, não acho 
razoável que alguém se aproprie de 
alguma coisa sem pagar por ela. Eles 
falam que nos dão audiência, ok. Mas 
prefiro a minha parte em dinheiro”, 
diz o diretor do comitê de mercado 
leitor, Afonso Cunha. 

A opinião é compartilhada por 
Antonio Manuel Teixeira Mendes, 
superintendente do Grupo Folha. 
“Se alguém está ganhando dinhei-
ro, tem que haver uma divisão. Que 
lógica é essa em que um entra com 
o custo e outro fica com a receita? 
O Google diz que está nos levando 
audiência. Mas nesse modelo eu 
não levo nada. Eles sabem ganhar 
dinheiro na internet. Mas seria bom 

que todos ganhassem”, diz. 
A Folha de S. Paulo, por exemplo, 

bloqueia o acesso dos buscadores do 
Google às notícias da versão online 
do jornal impresso. Mas disponibiliza 
o conteúdo da Folha OnLine para as 
investidas dos sites de busca. A Info-
globo tem uma postura distinta. Não 
só permite a busca como adota téc-
nicas de otimização da sua posição 
na escala dos resultados das pes-
quisas. A empresa mantém acordos 

comerciais com o Google Adsense, 
a ferramenta que relaciona e indexa 
anúncios ao conteúdo do site. 

Como se percebe, o meio jornal 
enfrenta imensos desafios no novo 
milênio. Mas é bom não duvidar da 
sua capacidade para vencê-los. Não é 
de uma década para outra que se varre 
do mapa um negócio com mais de 
quatro séculos de história e que definiu 
os conceitos da moderna indústria de 
comunicação de massa.

Portal Zap: mais de dez veículos integram a iniciativa, que 
até 2013 deve chegar a 1 milhão de anúncios online Vrum, dos Diários Associados: um dos maiores do Brasil no segmento de veículos

Pollyana Ferrari
Jornalista, doutora em Comunicação Social pela USP, professora  
da PUC-SP e consultora web em arquitetura da informação e mídia social
pollyana@polipress.com.br
www.twitter.com/pollyanaferrari

OpiniãO

Boas histórias como vetor de sucesso

 

Para o jornalista americano Gay Talese, 
que estará na próxima Festa Literária Interna-
cional de Parati (Flip), os periódicos e revistas 
têm sobrevivência garantida caso continuem 
apostando em boas histórias. “O jornalismo é 
a melhor profissão do mundo porque trata da 
busca da verdade; o resultado disso não pode 
ser grátis, porque é muito valioso”, disse Talese 
em entrevista para a Folha de S. Paulo em 2 
de maio. Concordo com Talese em gênero, 
número e grau. 

Mas também tenho que concordar com o 
repórter aposentado do grupo Knight Ridder, 
Philip Meyer, autor do livro Os Jornais Podem 
Desaparecer, quando diz que “o velho jornalis-
mo era dominado por um único jornal local e, 
mesmo no nível nacional, sempre foram alguns 
poucos jornais que não respondiam a ninguém. 
Com os blogueiros ou mesmo com outros usos 
da internet esta cobrança da qualidade da 
informação está vindo, e forte. Isto será bom 
para o jornalismo, o padrão de qualidade vai ser 
mais exigente. Grande parte da imprensa está 
acostumada com o monopólio da informação e 
ficou arrogante. A nova mídia será muito mais 
humilde e mais disposta a aprender”. 

As duas afirmações são verdadeiras e 
complementares. Não vejo divergências en-
tre elas, mas sim novos desafios. O grande 
problema hoje é que as empresas que detêm 
jornais impressos acabam se agarrando a uma 
versão apenas dos fatos. Para Talese, um dos 
principais erros do The New York Times foi 
abrir o conteúdo, que deve ser fechado e pago, 
pois fazer jornalismo custa. Será que foi só esse 
o erro do The New York Times? 

A informação custa caro, concordo. Mas o 
que a web nos trouxe foi um questionamento 
sobre a qualidade da informação. Ou seja, o 
modelo informativo, descritivo não dá mais 
conta. Vou explicar melhor: Não quero abrir 
pela manhã (2/5/09) o caderno de Esportes da 
Folha de S. Paulo e ler: “Após susto, Neymar é 
confirmado na decisão – Atacante, que deixou 
treino chorando anteontem, atuará na final do 

Paulista”. Isso eu já ouvi no rádio, já li na inter-
net, já vi na televisão. Qual a novidade? Qual a 
boa história? Como Talese, um dos expoentes 
do new journalism, narraria o susto de Ney-
mar? Essa pergunta nenhum jornal tem feito. 
Não vejo treinamento em formatos narrativos 
acontecendo semanalmente nos periódicos. 

Como trabalhar a narrativa de uma forma 

saborosa, criativa, e não apenas informar o 
fato? Pois hoje outros formatos midiáticos já 
fazem melhor do que o impresso. O fazer jorna-
lístico virou de cabeça para baixo com a edição 
multimídia aliada à interação com o usuário, 
que hoje virou protagonista. A narrativa jor-
nalística no ambiente digital tem a seu favor 
os elementos hipermidiáticos (áudio, vídeo, 

interação) que garantem uma imersão lúdica 
no fato narrado. No caso do impresso, estamos 
em desvantagem em relação às plataformas 
multiformes, por isso necessitamos de uma 
boa história, de elementos não ficcionais co-
bertos de vestimenta literária. Não tem outra 
fórmula de sucesso para os jornais. 

O jornalismo vem sofrendo os impactos 
provocados pela utilização das NTC (novas 
tecnologias de comunicação), como também 
o leitor, já que estamos mudando nosso modo 
de pensar e de nos relacionar com o mundo. 
Se considerarmos que está surgindo um novo 
homem, teremos que pensar em uma mudan-
ça do sujeito coletivo para o sujeito conectivo. 
O papel do gatekeeper (porteiro), na teoria do 
jornalismo, sempre foi de selecionar a infor-
mação que será ingerida pelo leitor, fazendo 
com que o receptor não perceba a edição da 
informação. O leitor agora, como sujeito da 
ação, percebe claramente que o gatekeeper do 
modelo impresso está obsoleto. 

A evolução da web nestas duas últi-
mas décadas também pode nos ajudar a 
compreen der toda a metamorfose que o 
jornalismo vem sofrendo com o advento 
da cibercultura. Temos que voltar para o 
passado e perceber que, no século 19, o 
jornal impresso e o livro foram os grandes 
transformadores da sociedade; no século 20, 
o cinema, o rádio e a televisão. Cada um desses 
meios e todos eles em remixagem determinam 
modificações globais de comportamento da 
comunidade para as quais é necessário encon-
trar a linguagem adequada para os jornais do 
século 21. Talvez produzir um híbrido que utilize 
o online para o noticiário e o impresso para 
uma análise mais cautelosa. Outro modelo 
seria usar o online para todas as funções jor-
nalísticas e ter um impresso semanal que seja 
um resumo das notícias. Não existe uma única 
fórmula de contar uma boa história. O primeiro 
passo é abandonar o discurso defensivo, antigo 
e arrogante. Temos que experimentar e testar 
junto com o leitor.
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