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P
ara quem ainda persegue o sonho 
de ser jornalista profissional, alguns 
fatores têm trazido certo alento de 
alguns anos para cá. Com o fim da 
obrigatoriedade do diploma, o quo-

ciente "vaga por aluno" tem caído e priorizado 
aqueles que realmente se interessam pela carrei-
ra. O bom momento econômico tem aumentado 
os postos de trabalho e, como não poderia dei-
xar de ser, amplia-se também o mercado jorna-
lístico. Mas há ainda quem não considere esses 
motivos suficientes, seja pelos baixos salários da 
área (que ainda não foram beneficiados pelo bom 
momento econômico), seja pelo inchaço de reda-
ções e assessorias. Para estes, existe ainda uma 
terceira — e crescente — via: a gestão do próprio 
negócio. Cada vez mais profissionais de comuni-
cação decidem abrir empresas que, para além de 
agências de notícia e relações públicas, fornecem 
consultoria e serviços desde produção de vídeo, 
locução, comunicação digital, ilustração, infogra-
fia, consultoria de imagem e até meteorologia. 

O movimento intenso em setores relaciona-
dos ao setor jornalístico acompanha uma tendên-
cia no Brasil. Dados da Global Entrepreneurship 
Monitor, um think tank internacional especiali-
zado em pesquisas sobre empreendedorismo, 
apontam que o número de donos do próprio ne-
gócio ultrapassa os 14 milhões no país. Entre eles 
há mais de 20 mil jornalistas como free-lancers 
ou administrando pequenos empreendimentos. 

Um aspecto que impede um maior desenvol-
vimento dessa área é a pouca afinidade dos jor-
nalistas com planilhas, balancetes e orçamen-
tos. Entretanto, boa gestão financeira e fiscal é 
vital. Após passar por veículos como O Estado de 
S. Paulo e Meio & Mensagem, o proprietário da 
web TV Panorama, Antonio José Canjani, abriu 
sua própria companhia. Ele alerta que a ques-
tão burocrática é um dos primeiros agravantes 
a ser considerado: "É importante que o gestor 
seja organizado com os impostos e que contra-
te uma contadora terceirizada, sem deixar de 
acompanhar tudo o que acontece". A questão 
tributária levou a Federação Nacional dos Jor-
nalistas (Fenaj) a solicitar em 2006 a inclusão 
de pequenas empresas jornalísticas no regime 
unificado de arrecadação, o Simples. A matéria 
ainda aguarda aprovação no Congresso. 

William Messias, jornalista e fundador do 
site Clube do Jornalismo, lembra que as no-
vas gerações de colegas já possuem uma visão 

empresarial mais arraigada: "Muitos jovens re-
cém-formados já pensam em abrir sua empre-
sa". Para tal, não basta ter um planejamento de 
investimento, mas principalmente de despesas 
e resultados. "Avaliar os aspectos de lucrativi-
dade é fundamental. Além disso, é importan-
te ter noção de custos, despesas e formação de 
preços. Saber quanto vai custar o serviço, para 
poder medir resultados", alerta Ricardo Fonse-
ca, consultor do Sebrae em São Paulo. Nilcéia 
Parize, radialista e dona de sua própria empresa 
de locução, destaca o cuidado a ser tomado com 
as margens de preço: "Cada vez que sou contra-
tada preciso reavaliar os custos e, portanto, o 
valor a ser definido. Ainda assim vale a pena ter 
esse trabalho muito bem registrado". 

MOMENTO DE T R A N S I Ç Ã O 
Além da questão financeira e burocrática, Fon-

seca lembra que o objetivo do negócio deve estar 



bem definido: "É preciso ter clareza dos serviços 
e projetos dos quais ele vai participar e para onde 
poderá expandir". Para os mais desavisados, as 
opções mais óbvias são assessorias de imprensa, 
empresas de comunicação empresarial ou agên-
cias de notícia. Há, porém, muitas possibilidades 
de negócio para o jornalista empreendedor. "Meu 
maior desafio foi encontrar a verdadeira vocação e 
nicho de mercado. Quando se começa a partir de 
uma oportunidade, como foi o caso da Touareg, 
o business plan vai se construindo no dia a dia", 
conta Ana Paula Padrão, proprietária da Touareg 
Conteúdo, empresa que foi aberta quando a atual 
âncora do "Jornal da Record" trabalhava no SBT e 
firmou um acordo com a emissora para produzir, 
editar e finalizar dois documentários. Desde então, 
a empresa se profissionalizou e hoje até exporta 
conteúdo. Para Eduardo Sanches, jornalista com 
passagens pelos jornais DCI e O Globo e atual dire-
tor-fundador da G6 Comunicação, a rotina intensa 
das redações foi o motivo que o estimulou a abrir 
a própria empresa. "Os horários complicados e os 
plantões de final de semana me motivaram a sair 
da redação e partir para a assessoria de imprensa." 

Depois de definidos os aspectos burocráticos, 
financeiros e metas de negócio, deve-se estudar 
a inserção da empresa no mercado. Um possível 
ponto de partida é montar uma boa rede de rela-
cionamentos. "Um empreendedor tem de inves-
tir muito na questão de network, porque uma de 
suas principais funções é prospectar negócios", 
defende Fonseca. "A fase de transição entre um 
emprego fixo e uma empresa própria é compli-

cada e, ao mesmo tempo, desafiadora. O ideal é 
planejar essa mudança em sua carreira, ter boa 
experiência e uma rede de contatos que possa 
lhe render alguns trabalhos iniciais", concorda 
Sanches. Geralmente o perfil do jornalista, mui-
to envolvido na produção, é oposto ao do empre-
endedor, que exige a disciplina da gestão. Fonse-
ca ressalta que o choque é real: "Existe sim uma 
questão de adaptação. Mas ele precisa se afastar 
um pouco do operacional e ter uma posição mais 
ampla dos processos". Canjani compartilha as 
dificuldades do início: "Enquanto o administra-
dor precisa ser racional, formal e organizado, nós 
somos emocionais e desorganizados". 

Analisar o mercado e conversar com empreen-
dedores mais experientes auxiliam na formação de 
uma mentalidade mais empresarial. Outro caminho 
é cercar-se de profissionais com perfil administra-
tivo já afiado. "É importante apostar na formação 
de uma equipe alinhada com os ideais do projeto", 
diz William. Cultivar boa aparência e exercitar o 
vocabulário de negócios também podem ajudar. 
Para Nilcéia, questões de apresentação como um 
site, por exemplo, são importantes para se aproxi-
mar do público-alvo: "No meu caso, construir um 
site foi definitivo. Tomo cuidado para sempre di-
vulgar um material atualizado, desde portfolio até 
assuntos relacionados ao meu negócio". 

Outro fator que caracteriza um grande di-
ferencial para o cliente que busca fornecedores 
é encontrar num só lugar múltiplos serviços. 
"Aprendi que um empreendedor tem que ter uma 
visão 3 6 0 o e não apenas do seu nicho de atuação", 
afirma Ana Paula. Canjani faz coro: começou com 
assessoria de imprensa e expandiu seus serviços 
para áreas como produção audiovisual e eventos. 

Dar conta dessa diversidade requer, no en-
tanto, a busca pela excelência no prato principal 
que se oferece ao mercado. Tatiana Silva Rodri-
gues, ex-Gazeta Mercantil e atual sócia-diretora 
da agência Fatos & Fontes, preza pelo que define 
como "valores e ações importantes na comunica-
ção corporativa": exclusividade no atendimento, 
relacionamento humanizado e qualidade prioriza-
da. Sanches destaca o envolvimento do gestor: "É 
preciso entender que, quando você está à frente do 
negócio, seu leque de atividades é muito mais am-
plo do que quando trabalha numa agência estrutu-
rada. Eu sempre estou à frente de todas as ações, 
o cliente percebe isso e acaba tendo mais seguran-
ça". Para Nilceia, "detalhe é a palavra chave. Para 
um cliente não existe nada mais positivo que ser 
atendido por uma pessoa atenta e presente". 

Text Box
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