
Amy Kaufman e Ben Fritz
LOS ANGELES TIMES

Após meses de especulações
acerca de seu futuro, o jornal
TheHollywoodReporter,dedica-
do à cobertura da indústria do
entretenimento, juntamente
com a revista Billboard, que
acompanha a indústria musi-
cal, e seisoutraspublicaçõesdo
mesmoramo, todasdeproprie-
dade da Nielsen Business Me-
dia, foramvendidos.
O novo dono é um consórcio

de investidores liderado por
JamesFinkelstein,cujaempre-
sa, News Communications,
controlao jornalTheHill, espe-
cializado na cobertura dos
acontecimentos políticos de
Washington.
Finkelstein também é dono

do Thompson Publishing
Group, responsável por uma
variedade de publicações so-
bre regulamentos do governo,
voltadas para um público bas-
tanteespecífico.Avendaocor-
re nummomento de crisepara

o jornalismo dedicado à indús-
tria do entretenimento.

The Hollywood Reporter, a
mais antiga entre as publica-
ções atuais sobre o setor, foi re-
centementeatingidapelodeclí-
nio nos anunciantes conforme
os estúdios passaram a gastar

menoscomascampanhaspubli-
citáriasqueantecedemaentre-
ga doOscar.
Aconcorrêncianacobertura

da indústriadoentretenimento
tornou-se tambémmais acirra-
da: os nomes mais tradicionais
precisam disputar espaço com

novatos que lançam as notí-
cias na internet a um ritmo
difícil de acompanhar. Tudo
isso num momento em que
as indústrias do cinema, da
televisão e da música estão
encolhendo e reduzindo seu
númerodefuncionários,par-
te dopúblico-alvodessas pu-
blicações.

COBRANÇA ELETRÔNICA
Nesta semana, a revista Va-
riety,principalrivaldoHolly-
wood Reporter, disseque res-
tringirá o acesso gratuito ao
conteúdodeseusite,passan-
do a cobrar tanto pelas notí-
cias impressas quanto pelas
eletrônicas.
Oficialmente, a aquisição

será feita pela e5 GlobalMe-
dia,umanovaempresapresi-
dida por Finkelstein. Entre
as aquisições do novo grupo
estão as publicações
Adweek,Brandweek,Media-
week, The Clio Awards, Ba-
ckStage e oFilm Journal In-
ternational.
Desde a sua fundação,

em1930, oHollywoodRepor-
terpassouporalgunsdonos
diferentes.Em1988,apubli-
cação foi comprada pela
BPI Communications, que
posteriormente foi adquiri-
da pelo conglomerado ho-
landês VNU em 1994. Em
2006, a VNU foi adquirida
por outro grupo e depois
mudou de nome para The
Nielsen Co. ●

Jornalganhaprêmio
darevista ‘Propaganda’

Nielsenvendeseistítulos
paragrupodeinvestidores

‘Estado’éoveículo
decomunicação
maisadmirado
Pela sexta vez em dez anos, jornal
tem amelhor avaliação em estudo

Negócio revela crise dos veículos de comunicação
dos EUA voltados para a indústria do entretenimento

Time Inc., Condé Nast, Hearst Corporation, Meredith e News Corporation
querem desenvolver software para dispositivos que ainda não existem
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Editorasseunempara
criarconteúdodo ‘futuro’

Richard Pérez-Peña
THE NEW YORK TIMES

Cinco das principais editoras
de revistas e jornais anuncia-
ram na terça-feira seus planos
paraodesenvolvimentodeuma
plataforma padrão para apre-
sentar seu conteúdo na rede,
em smartphones e leitores ele-
trônicosdeumaformamais fle-
xível e lucrativa do que a atual-
mente possível.
Nãofaltaambiçãoaoconsór-

cio formado por Time Inc.,
Condé Nast, Hearst Corpora-
tion, Meredith e News Corpo-
ration. O grupo espera criar
um software para dispositivos
queaindanãoexistem–celula-
res um pouco mais avançados
doquequalquermodelodispo-
nível atualmente no mercado,
e leitores eletrônicos muito
maissofisticadosdoqueosdis-
positivos de hoje, com suas te-
las monocromáticas e interfa-
ce estática.
A parceria ainda não batiza-

da,cujas linhasgerais foramdi-
vulgadas no mês passado, foi
pensada originalmente para

atender às revistas, apesar de
JohnSquires,futurogerentege-
raldainiciativa,dizerqueopro-
duto final servirá para a leitura
de jornais, livros e outras for-
mas demídia.
Ele disse que não pode ofere-

cerumaestimativaquantoàda-
ta em que o projeto disporia de
um produto, mas, segundo ele,
quando os leitores eletrônicos
sofisticados e dotados de telas
capazes de exibir cores realis-
taschegaremaomercado,“pre-
cisaremos oferecer aos leitores
umaplicativo que torne a expe-
riência atrativa”.
James McQuivey, analista

do setor de mídia da Forrester
Research, disse sobre a parce-
ria: “Nomomento, tudoémuito
especulativo,maso que eles es-
tão tentando fazer é fincaruma
bandeira num novo território,
dizendo que, conforme os leito-
reseletrônicosevoluem,nãopo-
demos esquecer que revistas
têm formatos diferentes de li-
vros.”
A Time Inc. divulgou um ví-

deodandoalguma ideia do que
tem em mente – uma versão

digital da revista Sports Illus-
trated, exibida numa tela colo-
rida sensível ao toque, mais
atraente para os leitores do
queoconteúdoatualmentedis-
ponívelnamaioriadosdisposi-
tivos móveis, oferecendo uma
experiênciamuitomais intera-
tiva e adaptável ao gosto do
usuário.

O consórcio planeja vender
essas versões de suas publica-
ções pormeio de uma loja onli-
ne semelhante à iTunes Store,
daApple.Squires,ex-vice-pre-
sidente executivo da Time
Inc., disse que o grupo espera
atrair não apenas os leitores,
mas também os anunciantes,
permitindo que as editoras co-
brem preços mais altos pelos
anúncios digitais, que são hoje
muito mais baratos do que as

versões impressas.
McQuivey questionou o

uso de umnovo software pa-
ra permitir a cobrança pelo
acesso ao conteúdo de revis-
tas, dizendo que a ideia pode
nãooferecergrandesmelho-
rias em relação às experiên-
cias disponíveis gratuita-
mente na rede.

GRUPO DE PESO
As cinco parceiras são pro-
prietárias da joint venture –
elas não divulgaram o quan-
to investiram – e esperam
conquistar o apoio de outras
editoras, que passariam a
usar o software desenvolvi-
do pelo grupo.
Time,CondéNast,Hearst

e Meredith estão entre as
maiores editoras de revistas
do mundo; a Advance Publi-
cations, dona da Hearst e da
Condé,possui tambémgran-
des cadeias de jornais. A
News Corporation é uma
grande editora de jornais e
livros,epossuitambémgran-
desholdingsnoramodatele-
visão. ●

NOVASMÃOS–ArevistaBillboardéumadaspublicaçõesvendidas

PESQUISA

Marili Ribeiro

OestudoVeículos Mais Admira-
dos, elaborado pelo Grupo
Troiano de Branding há dez
anos, deu mais uma vez a lide-
rançaparaOEstadodeS.Pau-
lo. Com 71 pontos no Índice de
PrestígiodeMarca(IPM)elabo-
radopelaconsultoria, oEstado
nãoapenas foio lídernacatego-
ria jornais, como também atin-
giu amaior pontuação entre os
veículos de comunicação de to-
das as categorias. Em dez edi-
ções do estudo, o jornal esteve
no topo do ranking em seis. No
anopassado,aFolha figurouem
primeiro, comumponto à fren-
tedoEstado.Nesteano,oEsta-
doavançouseispontos, reassu-
mindo, pela sexta vez, o topodo
ranking.
Osoutrosveículosmaisadmi-

rados na edição de 2009 foram:
em televisão aberta, a TV Glo-
bo, com67pontos; na categoria
revista, a semanal de informa-
çõesVeja,com55pontos;emrá-
dio,aCBN,com53;eminternet,
o Google, com 52 pontos; e, em
canalpagode televisão, aGlobo
News, com 44 pontos. Na cate-
goria jornais, o segundo lugar
ficou com a Folha de S. Paulo,
seguida de Valor Econômico, O
Globo e Zero Hora. O Jornal da
Tarde, também do Grupo Esta-
do, ficou na 9ª posição.

A volta doEstado ao topo do
ranking da categoria jornal e a
ascensão do canal Globo News
ao primeiro lugar na categoria
de tevê por assinatura foram as
mudançasnoatualestudoemre-
lação aodo anoanterior.

Os atributos que são avalia-
dos pelo universo pesquisado,
no caso dos jornais, conside-
ramacredibilidade,oconteúdo
e a independência editoriais, a
defesa e a postura ética, o aten-
dimento aos clientes e fornece-
dores,assimcomoaeficáciaem
lidarcomapublicidadeeacom-
petência dos profissionais do
meio,alémdainovaçãoedacria-
tividade do produto final.

O estudo que apurou o IPM
2009teveporbase809questio-
nários recolhidos em pesquisa
do Instituto Qualibest, com os
assinantes da publicação espe-
cializada em propaganda Meio
&Mensagem,alémdeleitoresca-
dastrados no site mmonline.
com.br. Levantados os atribu-
tos, a partir das características
decadaveículo,aequipe lidera-
da por Jaime Troiano, sócio e
presidente do Grupo Troiano
de Branding, aplica a fórmula
que desenvolveu.

“As principais posições se
mantiveraminalteradas”,expli-
ca Troiano. “A Globo segue à

frente entreasemissorasde te-
levisãoaberta,assimcomoaVe-
ja na liderança de revistas e a
rede CBN na categoria rádio.”
ARádio Eldorado, emissora do
GrupoEstado,ocupaasegunda
posiçãoemsuacategoria.Oque
se destaca no estudo deste ano
é o fato de os índices de prestí-
gio crescerem de 2008 para
2009emtodosos seismeios au-
ditados.OsvaloresdeIPMsubi-
ram dois pontos, emmédia. No
caso do Estado, esse aumento
foi de seis pontos.

“Construir patamares de
prestígio, reconhecidos pelo
mercado,éalgoquenãosefazda
noiteparaodia”,dizTroiano,ao
destacarqueapermanênciadas
marcas de maior prestígio em
posições que se alteraram pou-
coaolongodotemposejustifica.
Em dez anos de estudo, ele ob-
serva mais sinais de estabilida-
dedoquedemudançasnascate-
goriasavaliadas,oquereforçao
valordamarcabemtrabalhada.
Fora o reconhecimento do

mercado, o prestígio dos veícu-
los,comodestacaTroiano,tam-
bém influencia a decisão de
compra de mídia. Uma análise
dos resultados obtidos em dez
anosdeestudoapontaqueoblo-
co dos que desfrutam o maior
IPM é também o dos que con-
centram o maior investimento
publicitário.
ParaTroiano, apesquisaexi-

betambém,aolongodadécada,
umpadrão de prestígio que po-
deria gerar aindamais resulta-
dos comerciais. “O indicador é
umaferramentapoderosapara
alimentarouestimularreceitas
comerciais”, diz. “Prestígio é
energia potencial que pode ser
convertida em negócios, e não
apenas um título honorífico de
distinção.Cabeaosveículostra-
balharem essas possibilida-
des”, acrescenta o consultor. ●

RUMOAODIGITAL–Naapresentaçãodoprojeto,Time Inc.mostrouvídeoemque revistaéexibidaemtelacoloridasensível ao toquedo leitor

MÍDIA

REUTERS

O jornal O Estado de S.Paulo
também recebeu o prêmio na
categoria melhor “jornal de as-
suntos gerais” da competição
Veículos de Comunicação, pro-
movida pela revista Propagan-
da, daEditoraReferência.

O prêmio chegou este ano à
sua 23ª edição. Foram selecio-
nadosvencedoresem30catego-
rias. A primeira etapa da esco-
lha,tantodosveículoscomodos
profissionais do meio, foi feita
por votação via internet entre
500profissionaisdemídiadeto-
do o País.

Selecionadosos trêsmaisci-
tados emcada categoria após a
votação aberta, foi a vez de 30
membrosdaAcademiaBrasilei-
ra de Marketing decidirem os
vencedores. “Estive presente
na hora da decisão do júri e fui

testemunha dos fortes elogios
dirigido em defesa do Estado
pela independência editorial, a
capacidade de lançar produtos
e cadernos pertinentes e o bom
relacionamento que os profis-
sionaisdo jornalmantêmcomo
mercado publicitário”, diz Ar-
mando Ferrentini, presidente
daEditora Referência.

Entre os outros jornais pre-
miados pela revista Propagan-
da estão o gaúcho Zero Hora,
que ficou com o prêmio Desta-
quedoAnopelaação45Anos ;o
jornal Brasil Econômico, que fi-
coucomoprêmiode lançamen-
to do ano; o Super Notícia, que
levou a categoria jornal popu-
lar; a Rede Bom Dia de jornais,
que ganhou em jornal regional;
e oDestak , que ficou comoprê-
mio de jornal gratuito. ●

Índices de
prestígio
cresceram em
todos os meiosObjetivo é que

produto final sirva
para livros, jornais
e outras mídias
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Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 13 dez. 2009, Economia & Negócios, p. B19.




