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Jornais inovam 
para sobreviver 
Veículos que são proprietários de bares, diários que criam formatos diferentes, abordagem de varejo e 

atuação com comunidades são algumas alternativas que os grupos de mídia testam para se perpetuar 
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Para Earl J. Wilkinson, do INMA, e preciso recriar a demanda por produtos 

Em 2006, 38% dos leitores consumiam 

jornais em papel e 9% pela internet. 
Em 2008, a proporção já era de 30% pa-
ra o papel e de 13% para o online. No ano 
passado, a curva entre as plataformas se 
estreitou: 26% do público ainda se man-
tém fiel ao papel e 17% já migrou para os 
sites dos jornais. Nos Estados Unidos, nos 
próximos dois anos, essa curva se subver-
terá e, finalmente, o digital predominará 
sobre o meio físico. 

Isso significa que existe um enorme de-
safio para os jornais, dos quais o maior de-
les é a migração na forma - de papel para 
o digital. Mas, por trás do desafio, podem 
existir oportunidades, afirma o CEO e di-
retor executivo da International Newsme-
dia Marketing Association (INMA), Earl J. 
Wilkinson, que participou do INMA Semi-
nário Internacional de Jornais na semana 
passada, em São Paulo, que reuniu veícu-
los locais e internacionais, como The Wa-
shington Post, El País, The New York Times, 
Valor, Correio da Bahia, Destak, Folha de S. 
Paulo, Zero Hora, O Globo e El Mercúrio. 

Semelhantes temas foram levantados 
também no Media On, seminário de jor-
nalismo online realizado pelo portal Terra 
e Itaú Cultural, que debateu o que tem sido 
feito por empresas de comunicação no am-

biente da internet. A chefe de engajamen-
to digital do Guardian Media Group (que 
publica os jornais The Guardian e The Ob-
server), Meg Pickard, observa a disparida-
de entre jornais e redes sociais: enquanto 
os jornais retêm o leitor por 20 minutos, o 
Facebook segura as pessoas por, em média, 
63 minutos diários. "O conteúdo e seu con-
sumo mudaram. A reação dos leitores tam-
bém mudou. Eles falam sobre nós, nossas 
notícias. Temos de pensar como trabalhar 
com essas atividades: o compartilhamento 
e a recomendação. Quando criamos uma 
reportagem, temos de planejar o que fare-
mos para que as pessoas interajam, criem 
mais conteúdo e compartilhem" 

Demanda recriada 
Os jornais podem, segundo Wilkinson, 

do INMA, considerar, por exemplo, que 
a mudança de plataforma facilita a dis-
tribuição (qualquer pessoa em qualquer 
lugar do mundo pode assinar um veículo 
digital porque não existem mais limita-
ções geográficas). Mas, adverte, é preciso 
recriar a demanda por produtos (sejam 
quais forem os produtos derivados do ve-
ículo-mãe). "Quais são as empresas que 
vendem? A P&G, porque os xampus fa-
zem as pessoas se sentirem confiantes e 

sensuais; a Disney, porque faz com que 
sonhos se transformem em realidade; e 
a Apple, porque faz produtos que os con-
sumidores amam" argumenta. 

Nesse contexto de vender jornais (e 

derivados) como se vendem produtos de 
consumo de massa, Wilkinson cita vários 
exemplos mundiais: o britânico Daily Mir-
ror criou uma comunidade de futebol e en-
gajou leitores que compram, além do con-

Meio & Mensagem — 0 enga jamen to 
d ig i ta l faz par te de um depar tamento 
ou área? 
Meg Pickard — É mais uma função. 
Não tenho uma grande equipe. Pro-
curo trabalhar com pessoas de outros 
departamentos. Temos um coordena-
dor de comunidades, um moderador 
e profissionais que se envolvem com 
outras áreas, como cultura. Mas o fato 
é que esse trabalho é de todos. 

M&M — Como você a t inge esse níve l 
d e e n v o l v i m e n t o dos r e p ó r t e r e s ? 

Jorna l i s tas t radic ionais, de modo geral , 
não pensam mui to como mídia digital . 
Meg — Jornalistas tradicionais não pen-
sam em audiência, em como o conteúdo 
é discutido pelo público. Uma das partes 
do meu trabalho é mostrar a eles o que é 
possível fazer para melhorar nesse aspec-
to. Cinco anos atrás, quando comecei a 
discutir Twitter no Guardian, eu "subor-
nava" os jornalistas para comparecer aos 
meetings. Prometia bolos, cafés. Hoje, não 
preciso mais fazer isso. Eles estão entu-
siasmados, curiosos e dedicados a fazer 
o que for necessário. 

M&M — Qual é a real importância do digital 
para o grupo? 
Meg — Houve um painel no Media On 
com o título "Yes, we can" Quis mudar o 
nome da minha apresentação para "Yes, 
we have to" Não é mais uma opção. O di-
gital tem de fazer parte do negócio. E isso 
para todas as empresas de mídia. Tem de 
estar no coração das atividades do gru-
po, no coração de todos os profissionais. 
Não se trata de uma nova tecnologia ou 
plataforma. O digital está fundamental-
mente relacionado ao que fazemos e ao 
que somos como organização. 

M&M — 0 que signif ica mutual ização? 
Meg — Quer dizer colaboração com 
nosso público ou com comunidades 
para melhor entender ou explorar his-
tórias de diferentes modos. Basicamen-
te, criamos mutuamente conteúdo que 
é de interesse de todos ou para bene-
fício de todos. Para mim, significa que 
estamos mudando o jeito de contar his-
tórias. Estamos examinando também 
a forma como as pessoas consomem 
o conteúdo. Não dá para separar en-
tre criadores e consumidores. Nós es-
tamos juntos. A ut
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teúdo, objetos e roupas relacionadas aos 
respectivos times; o Aftonbladet, da Sué-
cia, criou um grupo de perda de peso que 
uniu consumidoras em torno do mesmo 
objetivo; o também britânico The Inde-
pendem criou o "i" miniatura do jornal-
-mãe que custa 20% do preço de capa do 
carro-chefe e vende mais do que o original. 

Para o CEO do INMA, trata-se de res-
ponder a questões como o que torna o 
veículo diferente de seus pares, o que o 
jornal faz para se destacar e em que mo-
mento evolutivo o diário está. "O exemplo 
deve ser tomado de marcas como P&G, 
Apple e Disney, que oferecem não apenas 
conteúdo, mas sim conveniência e delei-
te" afirma Wilkinson. "É preciso vender o 
jornal como marca. E para o varejo" 

Os exemplos citados por ele incluem vá-
rias tentativas e até mesmo iniciativas pito-
rescas: existem casos de jornais cujas reda-
ções convencionais se demitiram e formaram 
uma nova redação 50/50 (metade digital e 

metade impressa), há veículos que adotam 
o conceito "digital primeiro" pelo qual a se-
qüência das reportagens do dia sai primeiro 
no celular, depois na internet, depois no ta-
blet e, por fim, no papel; até os projetos co-
laborativos em que leitores cobrem eventos 
de forma voluntária (sem remuneração).0 
executivo citou ainda o caso de um jor-
nal em Cingapura que comprou um bar 
e começou a vender jornais e assinaturas 
como um dos seus produtos. A ideia es-
tá dando certo. 

Compartilhamento e comunidades 
Nesses contextos, duas correntes se des-

tacam: o compartilhamento e as comuni-
dades que são engajadas segundo seus in-
teresses. E comunidade é, justamente, a pa-
lavra-chave defendida por Meg, do Guar-
dian. Sua equipe conta com profissionais 
dedicados a acompanhar esses grupos de 
pessoas, que estão interessadas em diversos 
assuntos e produtos. O objetivo é achar o 
melhor meio de fazer com que elas se enga-
jem com o conteúdo produzido pelo Guar-
dian. Outra iniciativa foi abrir espaço na in-
ternet para que os leitores tenham acesso 
às decisões da reunião da pauta. Com isso, 
o leitor pode acompanhar todo o processo 
de apuração e publicação de uma reporta-
gem e dar sugestões para o jornalista. A es-
se posicionamento, o grupo britânico deu o 
nome de "mutualização" (leia mais no Jogo 
Rápido, na pág. ao lado). 

A multiplicação de uma marca (ou jor-
nal) em outros subprodutos é um fato para o 
norte-americano The Washington Post, com 
tiragem de 550 mil exemplares aos domin-
gos. "O jornal não é mais o maior gerador do 
grupo Washington Post" diz o diretor de con-
tas prioritárias do Washington Post Media, 
Ethan Selzer. A despeito de o título impres-
so ser a marca mais conhecida, a empresa 
tem outros braços de mídia: TV aberta, TV 
a cabo e a Kaplan, que é a unidade de edu-
cação do grupo, responsável pela maior re-
ceita da companhia atualmente. A atuação 
do grupo se dá em três plataformas: impres-
sa, digital e eventos. Outra parte das receitas 
vem da estratégia de dividir o leitor em três 
diferentes perfis: de massa, qualificada e de 
liderança e desenvolver produtos específi-
cos para cada uma das faixas. 

Nacionais 
No Brasil, o Zero Hora, do Grupo RBS, 

por exemplo, decidiu encarar a tecnologia 

também como core business. "Este é um 
assunto secundário, que os jornais não 
gostam. Não está no DNA do meio. Mas 
não podemos terceirizar" afirma Marta 
Gleich que, após dez anos como direto-
ra de redação do título, assumiu o posto 
de diretora de internet. O grupo, com-
posto de 85 profissionais, desenvolve si-
tes, aplicativos para tablets e smartpho-
nes, mobile sites, games, infogames e in-
fografias digitais. 

Paulo Motta, editor executivo de pro-
dução do jornal O Globo, ressalva: "Te-
mos de tomar cuidado para não esque-
cer o impresso, que ainda é a galinha dos 
ovos de ouro. Em O Globo, o site repre-
senta apenas 4% do faturamento. Não 
podemos descartar nada e nem colocar 
todas as fichas numa plataforma só" pon-
dera. "Ainda não vale destinar tanto re-
curso para o digital, pois 90% das recei-
tas ainda vêm do papel" complementa 
Sérgio Dávila, editor executivo da Folha 
de São Paulo. 

Segundo Ricardo Gandour, diretor de 
conteúdo do Grupo Estado, quando um 
novo meio de difusão surge, num primei-
ro instante, o meio em si predomina, mas 
quando as estruturas se estabelecem, o 
conteúdo volta ao centro das atenções. 
Isso é o que deve ocorrer em breve com 
as mídias digitais. "O ciclo que estamos 
vivendo é particularmente longo, porque 
não encontramos a plataforma estável 

de difusão e de modelo de negócio. Mas 
quando for estabelecido, o que prevale-
cerá será o conteúdo" analisa Gandour. 

Multiplataforma 
O espanhol El País encontrou na atua-

ção multiplataforma o caminho para se re-
cuperar dos efeitos da crise que o mercado 
vive nos últimos três anos. Neste período, 
o bolo publicitário da Espanha caiu 33%, 
passando de 7,7 milhões de euros para 5,1 
milhões de euros, e o faturamento dos jor-

nais despencou 44%, indo de 1,9 milhão de 
euros para 1,1 milhão no mesmo período. 

"Mudamos o foco e começamos a fa-
zer coisas diferentes. Tivemos de fazer 
uma grande transição. Deixamos de ser 
um jornal de papel para ser uma empresa 
multimídia" conta Víctor Arbáizar Gon-
zález, diretor de operações do título. O 
jornal investiu na realização de eventos 
e na web, onde reformou sua página e 
passou a comercializar fotos, matérias e 
assinaturas temáticas. 

Ethan Selzer, do Washington Post Media: "0 jornal não é mais o maior gerador do grupo" 
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 33, n. 1487, p. 52-53, 28 nov. 2011.
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