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Reconhecido por sua credibilidade, o meio jornal demonstra fôlego para superar os desafios e 
retomar o crescimento dos anos anteriores, interrompido pela crise econômica. Além da 
tendência indicada em informações de mercado, essa também é a opinião dos publicitários, 
executivos de agências, veículos e especialistas consultados neste especial do propmark. 
 
Os desafios do mais antigo veículo de comunicação são grandes e também envolvem 
mudanças de posicionamento diante da revolução da informação, que está disponível de graça 
no meio digital. A boa notícia é que a credibilidade e as inovações que atualizam essa mídia 
contribuem para fortalecer os jornais brasileiros, que prevêem retomada de crescimento e a 
superação dos impactos da depressão econômica do último ano. 
 
Judith Brito, presidente da ANJ (Associação Nacional dos Jornais), afirma que os jornais já 
apresentam sinais de recuperação, com o reaquecimento da economia e o reforço dos maiores 
anunciantes do meio: o setor imobiliário, o varejo e a indústria automobilística. "Antes da 
crise, os jornais brasileiros vinham crescendo em circulação e na captação de investimentos 
publicitários. Com o reaquecimento da economia, essa tendência deve voltar", falou a 
executiva. 
 
De janeiro a junho deste ano, o faturamento bruto com publicidade dos jornais no País foi de 
R$ 6,3 bilhões, contra R$ 6,9 bilhões no mesmo período de 2008, mostra o Ibope Monitor. A 
queda no semestre é de 9,5%. Em 2007, os jornais faturaram R$ 14,8 bilhões com 
publicidade, enquanto que em 2008 o valor foi maior: R$ 14,9 bilhões, reforçando a tese de 
Judith Brito de que a crise interrompeu o crescimento dos jornais. O jornal é a segunda maior 
mídia do País em receita de publicidade, com participação de 23% no bolo publicitário, bem à 
frente do terceiro colocado, a revista, que concentra 8% da verba publicitária. Os jornais 
perdem somente para as TVs, que têm 54% da fatia dos investimentos, segundo o Ibope 
Monitor. 
 
A presidente da ANJ lembra que o crescimento da concorrência entre as mídias cresceu muito 
nos últimos anos, aumentando a divisão dos investimentos publicitários. Ela diz que como o 
mercado trabalha com dados que dependem do fornecimento voluntário das informações dos 
veículos, há uma distorção na percepção que o mercado tem da fatia do bolo publicitário que 
cabe aos jornais. "O jornal é uma mídia altamente pulverizada e ainda é reduzido o número de 
jornais que fornecem os dados sobre captação de publicidade. A ANJ conta com 144 jornais 
associados e independentes entre si, mas existem cerca de 500 jornais diários no País", disse 
ela. 
 
QUADRO POSITIVO 
 
Oscar Mattos, diretor do Comitê Mercado Anunciante da ANJ e diretor de publicidade da 
Infoglobo em São Paulo, comenta que a previsão é de fechar o ano com queda de 4% das 
receitas em geral. "Mesmo assim, a redução será menor que no primeiro semestre. Os jornais, 
de um modo geral, estão cuidando muito bem da sua circulação. Isso inclui melhorias no 
produto, como reforma gráfica, editorial, lançamento de novos produtos, como revistas de 
decoração, moda. Objetivo é oferecer leque maior de informações para o leitor", afirmou o 
executivo. 
 
Mattos diz que a expectativa é positiva, por causa da retomada do mercado imobiliário, varejo 
e setor automobilístico. Além disso, ele destaca que pode haver um boom no mercado 
imobiliário para a classe média emergente com o programa do governo federal "Minha Casa 
Minha Vida", dirigido às camadas sociais mais populares para a compra da casa própria. "Isso 
provavelmente vai privilegiar os jornais populares. Além disso, aumentou a confiança do 
consumidor no varejo e a oferta de crédito está voltando. Tudo isso beneficia o meio jornal, 
que é um grande vendedor", disse. 
 



Em pesquisa encomendada pela ANJ para o Ipsos Marplan sobre ROI (retorno sobre 
investimento publicitário), o instituto mostrou que uma mesma verba utilizada conjuntamente 
em jornal e televisão proporciona 65% de retorno, enquanto apenas com publicidade em 
televisão esse retorno cai para 38%. "Mesmo as pessoas que não são leitoras habituais do 
meio afirmam que procuram o jornal para anunciar seus produtos e têm o meio como 
referência", falou Mattos. O executivo diz que os resultados completos serão divulgados no 
ENA (Encontro Nacional dos Anunciantes), marcado para os próximos dias 29 e 30, em São 
Paulo. "O Comitê de Mercado da ANJ está entusiasmado com os trabalhos", comentou. 
 
CRIATIVIDADE 
 
Ações criativas no meio jornal também favorecem a atualização do mais antigo veículo de 
comunicação. Ação publicada no Estadão criada pela Lew'Lara\TBWA recebeu diversos 
prêmios, entre eles o Leão de ouro de Mídia no Festival Inter nacional de Publicidade de 
Cannes neste ano. O jornal foi o escolhido pela Lew'Lara\TBWA para comunicar a visão de 
marca da Nissan, que na época assinava "Fuja do padrão" no Brasil como tradução livre da 
assinatura mundial "Shift" (mude, em inglês). Os assinantes puderam criar cada um a própria 
capa do jornal com as notícias que gostariam de ver publicadas. 
 
No entanto, há um cuidado do mercado para que as idéias criativas não prejudiquem o que é 
considerada a característica mais importante do meio jornal: a credibilidade. A pesquisa "O 
poder do meio jornal", realizada pelo Ipsos Marplan a pedido da ANJ e apresentada no 7° 
Congresso de Jornais, em São Paulo (SP), no ano passado, mostrou que a confiança que o 
leitor tem ao receber uma notícia por meio do jornal é estendida aos anúncios publicados no 
mesmo espaço. 
 
"É isso que trouxe o jornal até aqui e vai levá-lo para o futuro: a credibilidade. A redação 
ajuda a colocar o projeto em prática quando necessário, mas o muro entre a redação e o 
comercial continua. Não há invasão editorial", ressaltou Mattos. O executivo da ANJ também 
destaca que quando a imagem de um anunciante é atingida e ele precisa fazer um comunicado 
a seus consumidores, ele sempre escolhe o jornal. 
 
POPULARES 
 
A expansão dos jornais populares também favorece o meio e inclui um perfil de leitor que 
nunca havia entrado em contato com o meio: a chamada classe C emergente. "O fenômeno 
dos jornais populares de baixo custo tem de ser olhado muito de perto no Brasil, porque é uma 
forma de se inserir uma classe social. Isso é importante para o crescimento da indústria, pois 
se a expansão da economia brasileira continuar, esse público pode migrar para outros tipos de 
jornais", comentou Afonso Cunha, diretor executivo do Lance e diretor do Comitê Mercado 
Leitor da ANJ. 
 
O jornal Agora São Paulo, do Grupo Folha, é um dos que segue na contramão da crise. 
Segundo Antônio Manuel Teixeira Mendes, superintendente do Grupo Folha, a circulação do 
jornal cresceu 4,4% no primeiro semestre deste ano, em comparação ao mesmo período do 
ano passado, e praticamente não teve queda na publicidade. Um fenômeno de vendas é o 
popular Super Notícia, de Belo Horizonte, editado pela Sempre Editora, que se tornou em 
pouco tempo o segundo maior jornal em circulação do País (veja arte com os dez maiores 
títulos de circulação diária do Brasil), perdendo apenas para Folha de S.Paulo. 
 
FIM DA MORTE 
 
Apesar da morte anunciada dos jornais pelos pessimistas de plantão devido aos avanços 
tecnológicos, os maiores anunciantes do meio, como o setor imobiliário, o varejo, a indústria 
automobilística e o turismo, acreditam que o meio passará por mudanças, mas não no seu 
desaparecimento ou perda de influência como mídia. 
 
"O possível desaparecimento do jornal é um mito. A internet é mais uma forma de criar um 
relacionamento com o consumidor, e isso é excelente para o anunciante", destacou João 



Fernando Vassão, presidente da GP7 e diretor de marketing da CVC, acrescentando que o 
jornal é o maior meio de contato da empresa com o consumidor. 
 
Maria Lúcia Antônio, gerente de publicidade da Fiat, confere o interesse dos anunciantes pela 
mídia e sua credibilidade. Segundo ela, os jornais atingem o público que compra carro e que 
gosta de acompanhar o noticiário dos automóveis. "O jornal preserva a grande característica 
original que é ser uma fonte de consulta cotidiana, e com forte credibilidade e identificação 
com o consumidor", explicou. 
 
A executiva também acredita na tendência que vem se confirmando no mercado: de que o 
jornal impresso fique centrado em conteúdos mais analíticos, enquanto a internet se direcione 
a cobrir o factual. Não é à toa que o Estadão, por exemplo, está com campanha no ar criada 
pela Y&R que utiliza o conhecimento como mote. Objetivo da ação é reforçar idéia de que o 
jornal agrega um conteúdo extra além da informação, se aprofundando no assunto e 
ampliando o conhecimento. 
 
Porém, um dos maiores desafios atuais do meio é atrair o jovem, que cada vez menos lê 
jornais. Por isso, a fórmula é se reinventar. "Acredito que os jornais não podem fechar os olhos 
diante da força da internet. Mas isso também não significa que estejam perdendo espaço", 
comentou Ana Sanchez, gerente de mídia do Grupo Eugênio. A executiva completa dizendo 
que o mercado imobiliário, por exemplo, não abre mão de anunciar no jornal, "pois é um 
verdadeiro porta-voz do segmento", reforçou. 
 
 



 



 
 
Propmark, São Paulo, 7 set. 2009, p. 21.  


