
Eles dizem que

estão prontos para
o que der e vier,

mas guardam

segredos, ainda,
sobre avanços nas

plataformas digitais

da imprensa no País, apontam um fu-

turo pouco promissor para periódicos,

a exemplo do que também tem sido

observado em outras nações. O pro-

blema não reside em seu conteúdo,

mas sim em sua receita financeira. Se

nos anos 1990 os veículos de comuni-

cação viveram seu auge, chegando a

números importantes de circulação

impulsionados por promoções e ven-

das casadas com brindes, o novo sé-

culo e as transformações virtuais, que

geraram uma gama de produtores de

informação, definiram novos parâme-

tros de agilidade e liberdade para o

consumidor de notícias.

Surgiram e ganharam força no novo

cenário social, TVs por assinatura, rádios

com foco em notícias e o grande terre-

moto democratizante, a internet. Assim,

o jornal, outrora principal fonte noti-

ciosa, perdeu o posto de protagonista,

embora muitos títulos, principalmente

os focados em conteúdos denominados

"populares", alguns distribuídos gratuita-

mente, outros vendidos por preço bem

abaixo do convencional, venham regis-

trando aumento de circulação, segundo

dados do IVC. E fato, todavia, que em-

presas jornalísticas estão indo à luta para

recuperar, por exemplo, baixas em suas

carteiras de assinaturas. E há ainda quem

ande na contramão, como o recém-lan-

çado Brasil Econômico, diário do grupo

português Ongoing, da família Rocha

dos Santos, que tem feito altos investi-

mentos nas áreas financeira, imobiliária,

de energia e mídia.

O ceticismo deu lugar à ação e em

alguns países, como nos Estados Uni-

dos, a comercialização virtual da infor-

mação está se tornando uma realidade.

O Google, apontado como causador da

crise dos jornais no País, propôs, em do-

cumento encaminhando em setembro

para a Associação Americana de Jornais,

um sistema de pagamento de uma pe-

quena taxa para o acesso a sites jorna-

lísticos, que seria similar ao implantado

pela Apple no iTunes para a aquisição

de músicas. De acordo com a empre-

sa, "um bem-sucedido sistema de paga-

mento por conteúdo pode aumentar as

oportunidades publicitárias, em vez de

substituí-las". A situação mostra que, até

mesmo na terra de Obama, a celeuma

entre jornais e internet está engatinhan-

do no que se refere a retorno financeiro.

Ao pluralizar o campo da comuni-

cação, a internet inverteu o ciclo de

informação vigente até sua populari-

zação. Através da rede, o público pode

abandonar o posto de mero receptor e

passou a também gerar conteúdo. Sur-

giram, então, as plataformas sociovir-

tuais, a blogosfera, o jornalismo cola-

borativo e, a última recém-descoberta

dos internautas, inclusive brasileiros,

o Twitter. A era da interatividade ga-

nhou incontáveis adeptos, assim, em

vias de perder o bonde da contempo-

raneidade virtual da web 2.0, os veí-

culos impressos nacionais acordaram,

aos trinta e nove minutos do segundo

tempo, para a situação.
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As empresas de comunicação, além

da disputa pela audiência do públi-

co, também lutam pelas verbas pu-

blicitárias dos anunciantes. Lourival

Sant'Anna, em seu livro O destino

dos jornais, afirma que 50% da recei-

ta de um diário são provenientes de

publicidade. Ainda de acordo com o

jornalista, o montante dos anúncios

destinados aos periódicos diminui

bruscamente do ano 2000 em diante, e

quando aumentou, entre 2003 e 2004,

a quantia foi inferior àquela destinada

para TVs, internet e rádios. Em vista

das dificuldades financeiras, os jornais

se depararam com a necessidade de

uma reformulação em suas estruturas

de negócio, o que motivou a profissio-

nalização da gestão empresarial.

"O Grupo Estado reestruturou sua

linha de gestores, estamos com uma

nova equipe que está trabalhando pela

primeira vez como veículo de infor-

mação. Viemos com cabeça diferente

da que era predominante e isso refletiu

em nossa campanha sobre o valor do

conhecimento, que deixou o assinante

escolher o quanto pagar para experi-

mentar nosso jornal", afirma Luis Fer-

nando Godoy, diretor de circulação e

público leitor do grupo.

Na atual divisão do bolo de investi-

mento publicitário, a fatia dos jornais é

a segunda maior, com 2 3% de participa-

ção - perdendo apenas para a televisão,

que, sozinha, devora 54% da quantia

total. O reaquecimento da economia

no pós-crise e o retorno dos grandes

anunciantes do setor imobiliário, do

varejo e da indústria automobilística

deverão fazer, de acordo com Ricardo

Pedreira, diretor executivo da ANJ (As-

sociação Nacional dos Jornais), com

que os jornais reforcem suas saúdes fi-

nanceiras já nesse segundo semestre.

Para também fortalecer a carteira

de assinaturas de seus diários, o Gru-

po RBS, segundo Christian Nygaard,

diretor de operações dos jornais da

empresa, tem apostado na valorização

dos serviços prestados por seus produ-

tos. "O assinante pode receber o jornal

na praia, no campo, onde quer que ele

esteja, basta avisar no dia anterior, até

às 22:00, o local em que deve ser feita

a entrega na manhã seguinte."

Na Folha de S.Paulo, embora afir-

me que a estratégia em busca do

crescimento do número de assinan-

tes não tenha passado por nenhuma

alteração, Murilo Bussab, diretor de

circulação do Grupo Folha, confirma

que o investimento em anúncios dimi-

nuiu. Mesmo assim, não sobra espaço

para o pessimismo: "Ainda não apare-

ceu produto que desbanque o jornal. A

internet, assim como a TV a cabo, só

interfere no consumo devido ao tempo

que a pessoa destina para a leitura do

jornal, o que tem feito com que os lei-

tores optem por assinaturas em apenas

determinados dias da semana".

O Estado de S.Paulo, com a cam-

panha que permitiu aos novos leitores

determinarem o valor que seria pago

no primeiro mês de recebimento do

periódico, deu um ousado salto em

busca de inflar a carteira de assinantes

do grupo. "Em um mundo com tanta

informação gratuita, acreditamos que o

Mariana Borges, superintendente
de marketing do Correio Braziliense,

ressalta que a internet, além de
parceira na fidelização de público,
tem servido também como "uma

excelente aliada no contexto de
estímulo a novos assinantes"

Text Box
Foto



que vale é o conhecimento adquirido.

Nossos produtos têm qualidade, credi-

bilidade e profundidade de análise, o

que nos dá confiança para uma ação

como essa", atesta Godoy, dirigente

do jornal. Ele ainda lembra que, com

as intensas promoções para captação

de assinaturas, os jornais nacionais ga-

nharam consumidores que não eram

necessariamente leitores. "Partimos do

princípio do conhecimento, o grande

papel da nossa marca, em detrimento

à informação. Assim, convidamos o

leitor para experimentar o jornal pelo

período de um mês", ressalta.

Segundo Godoy, o grupo acredita

haver um imenso número de leitores a

serem atingidos. "Cada dia a informa-

ção vem em maior quantidade, mas

com menor qualidade. Isso é uma ten-

dência natural da expansão dos meios,

que gera a profusão de informações."

O público consumidor recebeu mui-

to bem a campanha, prova disso foram

as mensagens que o jornal trouxe com

leitores comentando a ação. Um curio-

so caso desses é o de Guilherme Borges

Hildebrand, que, em carta enviada ao

Estadão, somou o valor das aulas cobra-

das pelos gregos da antigüidade, grandes

mestres do conhecimento, ao preço, em

média, de uma aula do ensino público

de educação. Assim, chegou ao valor de

R$ 51,00 mensais como base para a as-

sinatura do jornal. "O retorno foi acima

do esperado, foi fantástico em termos de

qualidade e também de quantidade", fi-

naliza o executivo do Grupo Estado.

Mais tempo na rede

Com o crescimento de 10% no nú-

mero de novos internautas no mês de

julho, o total estimado de brasileiros

com acesso a internet foi para 64,8

milhões de pessoas. De acordo com

o Ibope, totalizamos no mês das férias

escolares um tempo de uso da inter-

net de 71 horas e 30 minutos, o que

deu ao País a liderança entre as nações

que passam mais tempo na rede. De

olho no crescimento do cenário dos

consumidores virtuais de informação,

a Folha de S. Paulo, que já tinha sua

Folha Online, passou a disponibilizar,

desde o último dia 13 de setembro,

todo o conteúdo do jornal para a ex-

perimentação do público. Durante 30

dias, os internautas poderão ler o ma-

terial gratuitamente, depois precisão

realizar um cadastro para mais 30 dias.

Após os dois meses, somente assinan-

tes do jornal continuarão com acesso

à versão virtual. Embora outros con-

correntes também disponibilizem seus

impressos para os assinantes na inter-

net, a medida do Grupo Folha se dife-

re dos demais por alguns dispositivos

de interatividade - em um desses, o

internauta tem a possibilidade de fazer

notas nas reportagens, as quais ficarão

registradas para a empresa. Em breve,

vídeos e podcasts serão incluídos nas

reportgens, informa Bussab.

Mesmo com medidas como essa, a

internet ainda não é um meio rentável

no Brasil. A tardia, porém necessária,

inserção maciça da sociedade no am-



biente virtual, somada ao receio de

investimento financeiro em projetos

cujo retorno ainda não é traduzido

em cifras monetárias tão representa-

tivas quanto às destinadas para outros

meios, fizeram que as empresas jorna-

lísticas adiassem, até pouco tempo, a

tomada de medidas efetivas para atuar

com a grandeza da rede. O público, é

fato, tem migrado cada dia mais para a

realidade virtual. Os portais das empre-

sas de comunicação ganham leitores.

Dinheiro, ainda nem tanto.

Mariana Borges, superintendente

de marketing do Correio Braziliense,

ressalta que a internet, além de parcei-

ra na fidelização de público, tem ser-

vido também como "uma excelente

aliada no contexto de estímulo a novos

assinantes". Através de campanhas nos

sites do grupo, ela afirma que as ações

têm "obtido resultados expressivos com

foco em degustação, onde o prospect

realiza a inscrição pela internet para o

recebimento dos exemplares do jornal

impresso e, após o termino, permanece

como um novo assinante".

Outra medida buscada pelos jornais

é aliar atrativos que conquistem os jo-

vens para seus produtos. Cadernos com

conteúdos especiais para esse público

têm sido lançados, como o Eu, Estu-

dante, do próprio Correio Braziliense.

Por sua vez, o Zero Hora, que nesse

ano recebeu o prêmio da Associação

Mundial de Jornais (WAN) por se des-

tacar na realização de projetos voltados

para leitores jovens, além de criar seções

mais didáticas dentro das reportagens

("Para o seu filho ler"), lançou o Kzuka,

espaço virtual para os adolescentes que

trata de assuntos do universo desse pú-

blico com seriedade jornalística e lin-

guagem, digamos, mais sintonizada.

Em O Globo, um dos estrategemas

para conquistar a moçada é a expansão

da recepção de notícias com a possibili-

dade de atualização via telefone celular.

"Lançamos o globomobi (plataforma

para acesso via aparelhos móveis), dois

aplicativos no iPhone, um aplicativo para

Blackberry e ainda vendemos pacotes de

notícias via SMS", conta Gláucia Neves,

gerente de marketing de assinaturas do

jornal. Na tentativa de proporcionar ao

jovem a experiência com a marca O

Globo, o grupo carioca também lançou

recentemente, em parceria com a Oi,

um concurso para novas bandas.

Em relação aos aguardados lança-

mentos de aparelhos móveis para leitu-

ra de livros, os chamados e-books, que

poderiam desencadear nova tormenta

à saúde dos jornais mundiais, os repre-

sentantes dos grandes periódicos brasi-

leiros demonstram segurança, uma vez

que todos contam com plataformas vir-

tuais e afirmam estarem realizando tes-

tes para adequar seus produtos a essas

novas mídias. Bussab, do Grupo Folha,

é reflexivo sobre a inovação: "Tem cara

de que vai continuar graças à necessi-

dade do público e de modelos de negó-

cios no futuro, mas ainda é ruim, preci-

sa chegar no ponto bom. Por enquanto

é só uma semente de um produto com

pinta de que vai funcionar, mas que

ainda é pobre para jornais". ©
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