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O faturamento das atividades
digitais das empresas jornalís-
ticasestácrescendomaisdeva-
gar, obrigando os jornais a re-
ver seus modelos de negócio –
como, porexemplo, abraçarde
vezaideiadecobrarpeladistri-
buição digital. Essa é a princi-
pal conclusão do trabalho
anual “Tendências”, apresen-
tadonatardedeontemnaaber-
tura do62º congresso daAsso-
ciação Mundial de Jornais
(WAN, na sigla em inglês).
O estudo, conduzido pela

consultoria Pricewaterhouse-
Coopers,apontaqueem2008o
bolopublicitárioglobaldos jor-
nais foi deUS$ 182 bilhões, dos
quaisapenasUS$6bilhõesvie-
ramdainternet.Omesmoestu-
do projeta que as vendas digi-
tais não passarão de US$ 8,4
bilhões em 2013 e que, neste
ano, a somadas receitas do im-
presso e do digital não supera-
rão as vendas “de papel” em
2008.
“Tão cedo as vendas digitais

não compensarão a queda das
receitas dos impressos”, disse
Timothy Balding, co-CEO da

WAN. “Se os jornais quiserem
manter sua liderança em con-
teúdos de qualidade, alguém
vai ter de pagar por isso. Va-
mos ter de resolver a questão
do pagamento digital, e rápi-
do”, disse Balding. O assunto
esteve presente em todas as
mesas de debate do congresso
e também do 16º Fórum Mun-
dial de Editores, que acontece
em paralelo. “Para continuar
competindo, os jornais terão
dereassumirocontroledocon-
teúdo”, frisou.

BOAS NOTÍCIAS
O levantamento também trou-
xealgumasboasnotícias. “Não

é o apocalipse”, disse Bal-
ding. Em 2008 (último ano
fechado da série estatística
– a crise adiou o congresso,
programado originalmente
para março, e também o fe-
chamentodapesquisa),acir-
culação dos jornais pagos
cresceu 1,3% em relação ao
anoanterior,e8,8%nosúlti-
mos cinco anos. O desempe-
nho global foi significativa-
mente impactado pelo cres-
cimentonosmercadosemer-
gentes. “Mas, mesmo nos
mercadosmaduros, caso da
Europa, a circulação caiu
menosde3%nosúltimoscin-
co anos”, disse Balding. ●

O jornal que priorizar a ex-
clusividade e a qualidade
dosconteúdos,esouberusar
as mídias digitais para au-
mentar o envolvimento dos
leitorescomas reportagens,
terá sucesso no novo cená-
rio.Esse foiotomdominante
dopainel“Futurodojornalis-
mo X futuro dos jornais”, no
primeiro dia de palestras do
congressomundial do setor.
PaulJohnson,editor-che-

feadjuntodoinglêsTheGuar-
dian, citou como exemplo o
uso de blogs e do twitter co-
mo canais de relacionamen-
to e até como parte dométo-
do de construção da apura-
ção.Aedição,disseJohnson,
émulticanal e fazusodas ca-
racterísticas de cadameio.
Em paralelo, a escolha

dos internautas acaba sen-
do direcionada pela reputa-
çãodequempublica,afirma-
ram os debatedores. “O que
garante o futuro de um jor-
nal é o seu passado”, afir-
mou Mahfuz Anam, editor-
chefe do The Daily Star, de
Bangladesh.
Paul Johnson tem dúvi-

das quanto a cobrar por to-
do o conteúdo oferecido na
internet. “Aoferta talvez te-
nhade ser híbrida, um tanto
aberto, um tanto fechado”,
disse. Mas Johnson admite
que “aesperapelamigração
das receitas do papel para a
web tem sido muito nervo-
sa”.
George Brock, chefe do

departamento de Jornalis-
mo da City University de
Londres,afirmaque,mesmo
nas novas mídias, “as pes-
soasirãoconfiaremquemes-
tá selecionando as notícias
para elas. É o poder da edi-
ção, da seleção. Isso não vai
desaparecer”, disse. ● R.G.
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Jornaisprecisamcobrarpor
conteúdonaweb,dizWAN

Cancún
Caribe muito barato e com qualidade é na CVC.

Ninguém vende pacotes turísticos mais baratos que a CVC.

Cancún, o destino preferido dos brasileiros no Caribe é perfeito para suas férias. A região reúne atrações
para todos os gostos: praias maravilhosas, aventura, diversão, muita cultura, parques temáticos, sítios
arqueológicos, restaurantes, danceterias e mergulho. É por tudo isso que Cancún é o paraíso do turismo.

Consulte o seu agente de viagens ou acesse: cvc.com.br/brasil
Prezado cliente: preço por pessoa, com hospedagem em apartamento duplo, saindo de São Paulo. Total à vista R$ 3.416, base US$ 1.888, Preços válidos para saída 9 e 16/janeiro no hotel
Marriott Casamagna. Preços calculado com Base no câmbio do dia 27/11/2009 US$ 1,00 = R$ 1,81, estando, portanto, sujeitos a variações e serão recalculados no dia da compra. Não inclui
taxas de embarque. Preços válidos para compras realizadas até um dia após esta publicação. Oferta de lugares limitada e reservas sujeitas a confi rmação. Crédito sujeito a aprovação. Foto ilustrativa.

Pacotes de 8 dias/7 noites
Saídas aos sábados - Réveillon 26/dezembro.
Férias: 2, 9, 16, 23/janeiro e 13/fevereiro.

8x R$427,
sem juros e
sem entrada

Incluídos no preço: Passagem aérea em voos exclusivos + transporte
aeroporto/hotel/aeroporto + hospedagem com café da manhã + passeio 
pela cidade + seguro-viagem + assistência da equipe CVC.

São Paulo Capital:
Centro-Consolação .......... 2103-1222
9 de Julho/Rua Amauri ... 3074-3500
Anália Franco Shop. ....... 2108-5300
Boavista Shop. ............... 5547-6477
Bourbon Shop. ............... 3892 6868
Brás-Mega Pólo .............. 2886-3800
Butantã Shop. ................ 3722-1188
Freguesia do Ó-Extra ....... 3932-0740
Frei Caneca Shop. .......... 3472-2010
Ibirapuera Shop. ............ 2107-3535
Indianópolis-Walmart ........ 2578-1969
Interlagos Shop. ............. 5563-6300
Itaim-Extra ...................... 3078-6443
Itaquera Shop. ............... 2026-6200

Jaguaré-Extra .................. 3297-8282
Liberdade ....................... 3209-0909
Mooca Shop. Capital .....   2068-1000
Morumbi Shop. .............. 2109-4300
Paulista-Top Center ......... 3266-7202
Real Parque-Pão de Açucar ... 3755-0070
Santana Shop. ............... 2208-2470
Santo Amaro-Cenesp ....... 3747-7122
Socorro-Extra Fiesta ........ 5524-9222
Tatuapé Shop. Metrô ........ 2094-5888
Villa-Lobos Shop. ........... 3024-0088
Grande São Paulo:
Granja Viana ................... 4702-0306
Guarulhos-Aeroporto ....... 2303-9410
Guarulhos Shop. Inter ..... 2086-9720

Guarulhos-Poli ................ 2475-0321
Mauá Plaza Shop. .......... 4519-4700
Mogi das Cruzes Shop. ... 4799-2166
Mogi-Extra Mogilar .......... 4790-2050
Osasco-Continental Shop. .....3766-2300
Osasco-Super Shop. .........3653-5300
Sto.André-ABC Plaza Shop. .....4979-5006
São Caetano-Av Goiás ..... 3636-3450
S.B Campo-Extra Anchieta .... 4368-0440
S.B Campo-Metrópole ..... 2191-3500
Taboão Shop. ................. 4787-8212 
Tamboré Shop. ............... 2166-9797
São Paulo Interior:
Americana ...................... 3645-1210
Araçatuba ....................... 3621-2575

Araçatuba Shop. ............ 3607-4080
Araraquara Jaraguá Shop. .....3331-3858
Araras Shop. .................. 3541-4484
Barretos .......................... 3321-0320
Bauru Shop. ................... 2106-9494
Birigui ............................. 3211-2050
Campinas-D. Pedro Shop. ....2102-0199
Campinas-Iguatemi Shop. .....2117-3500
Catanduva Shop. ............ 3525-2097
Franca Shop. .................. 3707-0700
Guarujá-La Plage ............ 3347-7000
Jundiaí ............................ 4521-9288
Jundiaí Maxi Shop. ......... 2136-0800
Paulínia Shop. ................ 3833-5544

Poços de Caldas ............. 2101-8100
Ribeirão Preto-Centro...... 2101-0048
Ribeirão-Santa Úrsula ..... 2102-9646
Ribeirão Shop. ............... 4009-1403
Rio Claro Shop. .............. 3525-6262 
Rio Preto-Walmart........... 2137-7000
Santos ............................ 3257-7000
Santos-Balneário ............ 3281-9000
São Vicente-Extra ............ 3579-9000
Sorocaba-Esplanada ....... 3414-1000
S. J. Campos-Colinas ....... 3913-6700
S. J. Campos-Vale Sul ...... 3878-7000
Tiête ............................... 3282-8501
Valinhos Shop. .. ............. 3929-7700

‘Conteúdo
exclusivo
sempreterá
demanda’

REDE–ParaBalding, jornais terãode reassumir ocontroledoconteúdoparacontinuarcompetindo

Estudo da associação mundial aponta que receita publicitária digital não está decolando

Cresceíndice
deações
sustentáveis
daBovespa

Andrea Vialli

Entrou em vigor ontem a nova
carteira do Índice deSustenta-
bilidade Empresarial (ISE) da
BM&F Bovespa. O índice de
ações, que reúne papéis de em-
presas com boas práticas so-
cioambientais e de governança
corporativa, passou pela quin-
ta atualização desde sua cria-
ção, em 2005. A nova carteira
cresceu em número de papéis
em relação à do ano anterior:
são43 açõesde34 companhias,
que, juntas, respondempor um
valor demercado de R$ 730 bi-
lhões. A carteira anterior reu-
nia 38 ações de 30 companhias
eumvalordemercadodeR$1,2
trilhão.
Apesar da queda no valor de

mercado da carteira – segundo
a BM&F Bovespa, ela é decor-
rentede fusõesnos anos 2008e
2009 entre empresas que já
constavam do índice, como os
bancosItaúeUnibancoeasem-
presas de alimentos Sadia e
Perdigão,que formaramaBRF
–, analistas de mercado apon-
tamque o segmento de investi-
mentos socialmente responsá-
veis noBrasil semostrou resis-
tente,mesmocomacrise finan-
ceira.
“Os investimentos em ativos

com foco em sustentabilidade
passou por solavancos, assim
como todo o mercado de
ações”, diz Roberto González,
analista de sustentabilidade da
AssociaçãodosAnalistasePro-
fissionais de Investimento do
MercadodeCapitais (Apimec).
“Mas agora a tendência é de
ajuste, com o retorno à Bolsa
tantodosinvestidorespessoafí-
sicacomodosinstitucionais,co-
mo fundosdepensão”, dizGon-
zález.Os fundosde investimen-
tostotalouparcialmenteatrela-
dos à carteira do ISE, hoje 12,
somam um patrimônio líquido
de R$ 940 milhões – o valor já
chegou a R$ 1,5 bilhão antes da
crise internacional.

NOVOS SETORES
Para fazer parte do ISE, as em-
presas com maior liquidez na
Bolsa passampor uma seleção,
encabeçadapelaFundaçãoGe-
túlio Vargas (FGV), com base
em critérios sociais, ambien-
taisedegovernança.Das28em-
presas que constavam na car-
teira anterior, 26 forammanti-
das na nova carteira.
As oito que ingressam agora

e não estavam na anterior são
Copel, Even, Itaúsa, Indústrias
Romi, Redecard, Sul America,
Usiminas e Vivo. “Construção
civil,máquinaseequipamentos
e seguros são setores ‘estrean-
tes’ na carteira, emostramque
esses setores começam a evo-
luiremgestãocomfocoemsus-
tentabilidade”, diz Sonia Fava-
retto, diretora de sustentabili-
dade daBM&FBovespa.
Segundo Carlos Terepins,

presidente da incorporadora
Even, estreante do setor de
construção civil, a indústria
vem sendo cobrado para apre-
sentartransparência.“Publica-
mos este ano o primeiro relató-
riodesustentabilidadedosetor
da construção civil elaborado
segundo diretrizes internacio-
nais.” ●

www.omedicodascanetas.com.br

Compre pela loja virtual

Rua Marconi, 67
(11) 3255-2027

Paranapiacaba,51
(11) 3104-0015

Rua Barão de
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O Médico dasCanetasO Médico dasCanetas

Sé República

1,9 bilhão
de pessoas, ou 34%da população
mundial, lê um jornal todo dia

24% da população
mundial usama internet

107 milhões
de exemplares por dia é a circula-
çãomédia dos jornais na Índia, ou
20%da circulaçãomundial. É o
maiormercadomundial

60% da circulação
mundial de jornais está nosmerca-
dos da Índia, China e Japão

612 exemplares
pormil habitantes é a penetração
dos jornais no Japão, omelhor
índicemundial, seguido pelaNo-
ruega (576) e Finlândia (482)

91% dos japoneses
leemum jornal diariamente

MÍDIA SUSTENTABILIDADE

ANUNCIE
NO SÁBADO

E GANHE
O DOMINGO.

PROMOÇÃO
CLASSIFICADOS

EM DOBRO:

Promoção válida somente para anúncios “linha”.

Circulação dos
jornais pagos
cresceu 8,8%
em cinco anos
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