
Credibilidade em 
múltiplas plataformas 

Para reverter o quadro de crescimento abaixo da média do mercado em 
termos de faturamento publicitário, os jornais têm investido em novas 
plataformas de distribuição de conteúdo. A ideia é levar o prestígio de suas 
marcas também para tablets e celulares. Na lista dos mais admirados, os 
quatro primeiros mantiveram as posições, enquanto o Correio Braziliense 
caiu de quinto para sétimo lugar, proporcionando a subida de Zero Hora e 
Estado de Minas. Da mesma forma, Brasil Econômico caiu do oitavo para o 
décimo posto e Jornal da Tarde e Diário de S.Paulo subiram uma posição 

"O jornal agora é multimídia" 

0aumento da circulação bem acima 
da média do mercado e os prêmios 

Esso em 2011 são destaques do diário 
O Estado de S.Paulo, novamente o pri-
meiro colocado no ranking dos jornais 
mais admirados do País. Nesta entrevis-
ta, o diretor-presidente do Grupo Esta-
do, Silvio Genesini, fala sobre os resul-
tados de 2011, os investimentos nas pla-
taformas digitais e os planos para 2012. 

M&M Especial — 0 Estadão passou por 

ampla reformulação há alguns meses. 

Como isso se reflete no desempenho do 

jornal? 

Silvio Genesini — Tivemos crescimento 
médio de circulação de 10% em compa-
ração a 2010, muito significativo, pois o 
meio jornal cresce em todo o Brasil de 
2% a 3% ao ano. Foi uma resposta po-
sitiva de nossos assinantes e leitores. O 
prêmio de Veículos Mais Admirados 
coroa o reconhecimento do mercado 

publicitário. Nosso desempenho publi-
citário é coerente com o Projeto Inter-
-Meios, levemente positivo em relação 
a 2010, com 2% a 3% de crescimento. É 
muito bom, considerando que no se-
gundo semestre o Brasil cresceu me-
nos. Isso tem impacto no mercado pu-
blicitário e se reflete no meio impresso. 
No meio internet, tivemos crescimento 
de 50% ao ano. Se somarmos a receita 
de nossas outras plataformas, o cresci-
mento é de 5% ao ano, bastante bom. 

M&M Especial — Quais foram os pontos 
altos do Estadão em 2011? 0 que se po-
de esperar para 2012? 
Genesini — O primeiro ponto alto foi 
nossa qualidade editorial, que está sen-
do reconhecida. Fizemos uma cobertu-
ra muito importante do início do gover-
no Dilma, fomos os primeiros a apontar 
problemas no Ministério do Turismo e 
agora em Cidades. A cobertura de espor-
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tes também foi muito boa, com reforço 
na internet e parceria com a ESPN, o que 
será importante para a Copa e a Olimpía-
da. Para 2012 queremos fazer uma cober-
tura muito forte das eleições, com maior 
participação das redes sociais e do espor-
te. Também queremos aprofundar a ca-
pacidade de gerar vídeos na internet. E 
também o nosso primeiro objetivo, que 
é ampliar as assinaturas digitais. O mun-
do digital está valorizando a mídia jor-

nal. Temos 19,26 mil assinantes digitais 
[novembro), que nos leem nos vários ta-
blets. Queremos chegar a 70 mil em 2012. 

M&M Especial —Apesar da economia es-

tável, o meio jornal vem sofrendo perda 

de receita publicitária. Como analisa es-

se movimento? 

Genesini — O jornal não pode mais ser 
visto como papel. Ele não é mais mono-
mídia, mas multimídia. O crescimento 

é a soma do jornal mais internet e ou-
tras plataformas. No nosso caso, temos 
rádio, eventos, plataforma PME (vol-
tada às pequenas e médias empresas). 
Nossa capacidade de obter receitas vai 
muito além da publicidade em papel: 
tem também o pagamento direto por 
edições digitais e aplicativos. 

M&M Especial — Os tablets podem ser a 

salvação do meio? 

Genesini — Os tablets são um compo-
nente muito importante, mas não o úni-
co. Eles nasceram com a característica 
de ser bons leitores para o conteúdo jor-
nalístico. Além disso, os tablets e espe-
cialmente o iPad já nasceram com um 
modelo de cobrança embutido, ao con-
trário da internet, que nasceu como si-
te gratuito. E um modelo muito pareci-
do com o jornal e a revista, que cobram 
conteúdo e têm publicidade. A ut
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Com circulação média de 299 mil 
exemplares e mais de 2,2 milhões 

de leitores, a Folha de S.Paulo come-
morou 90 anos em 2011 com um ca-
derno especial e o lançamento do Acer-
vo Folha, com 1,85 milhão de páginas 
publicadas desde 1921, digitalizadas e 
disponibilizadas online. O superinten-
dente do Grupo Folha, Antonio Manuel 
Teixeira Mendes, credita a posição no 
ranking dos Mais Admirados à "capaci-
dade de buscar a informação relevante, 
a verdade dos fatos, a organização do 
debate público, o incômodo sistemático 
ao poder estabelecido. Tudo isso com 
independência, isenção e pluralidade." 

A estimativa é de que o faturamento 
publicitário tenha fechado o ano com 
crescimento de 5% em relação a 2010, 
ao passo que a circulação variou 1,63%. 
Entre as inovações em 2011 destacam-
-se o papel laranja para veicular cam-
panha do Itaú, o anúncio seqüencial 
da Procter & Gamble com 20 páginas 
em papel branco e o guia O Melhor de 
São Paulo, que passou a ser veiculado 
na revista dominical SãoPaulo. No ano 
passado o jornal também lançou apli-
cativos para tablets e smartphones e o 
Folha UOL Mídia, que vem se somar a 
outros prêmios como o Folha Top Of 
Mind e o Empreendedor Social. 

0Valor registrou em outubro de 2011 
aumento de 9,9% na circulação em 

relação a dezembro de 2010, com média 
de 60 mil exemplares (segundo o IVC) e 
crescimento de 8% na publicidade. Em 
2011, o jornal especializado em econo-
mia, negócios e finanças consolidou-se 
como provedor de conteúdo em todas 
as plataformas. Lançou novo portal in-
terativo, com opinião de especialistas do 
mercado financeiro, blogs com orien-
tações de como investir, vídeos e com-
partilhamento via redes sociais. O por-
tal também traz o simulador Valor em 
Ação, game que simula um home broker 

e premia os melhores resultados. No iní-
cio de dezembro, o novo portal registrou 
aumento de 30% no número de unique 
visitors (mais de 584 mil) e o número de 
pageviews chegou a 14.922.304.0 Valor 
lançou ainda seu aplicativo para tablets 
e Blackberry. No início de dezembro, o 
número de downloads para iPad chega-
va a 38.118 e o aplicativo para iPhone te-
ve mais de cem mil downloads no ano. 
Em 2011, além de ficar entre os três mais 
admirados na categoria, o jornal foi in-
dicado ao Caboré, principal prêmio da 
publicidade brasileira, na categoria Mí-
dia Impressa. 

Foi o ano de lançamento do novo si-
te do jornal, da revista O Globo com 

novo papel, do caderno Ela Gourmet e 
da segunda versão do aplicativo para 
iPad. Em 2011, O Globo registrou cres-
cimento aproximado de 5% na circula-
ção em relação a 2010, com média diária 
de 242 mil exemplares e 1,5 milhão de 
leitores. A publicidade cresceu em tor-
no de 8%. Além das grandes coberturas 
(terremoto e tsunami no lapão, tragé-
dia na Serra Fluminense e o esquema de 
corrupção após o temporal, que levou o 
prêmio Esso), o jornal investiu em gran-
des eventos, como os prêmios Faz Dife-
rença e Rio Gastronomia (com adesão 

de mais de 400 restaurantes) e o Carna-
val de Ouro (com desfiles de escolas de 
samba e o prêmio Estandarte de Ouro). 
Outro destaque foi o concerto do Pro-
jeto Aquarius no Complexo do Alemão, 
comunidade recém-pacificada. O dire-
tor geral da Infoglobo, Marcello Mora-
es, atribui a quarta posição no ranking à 
histórica ligação de O Globo com o Rio, 
à repercussão nacional de sua cobertu-
ra e à credibilidade. "O posicionamen-
to muito além do papel de um jornal re-
flete o objetivo de levar informação de 
qualidade aos leitores, onde quer eles 
estejam e na plataforma que escolhe-
rem" afirma o executivo. 

OZero Hora circulou em 2011 com 
média diária de 188 mil exemplares 

de janeiro a outubro (crescimento de 
2% em relação a 2010) e 1,7 milhão de 
leitores no Rio Grande do Sul (segundo 
o Ibope). A receita de circulação cres-
ceu 6,3% e as de publicidade e classifi-
cados devem repetir os valores nomi-
nais de 2010. O Zero Hora também in-
vestiu na plataforma digital — a versão 
para tablet trouxe-lhe o prêmio Top de 
Marketing RS. Para sustentar esse pro-
jeto, foi criado um núcleo de produ-
ção de conteúdos para tablets e a área 
de desenvolvimento digital foi deslo-
cada para um campus tecnológico on-

de estão concentradas as pesquisas de 
mídias digitais do Grupo RBS. No pri-
meiro mês após a reformulação do si-
te do jornal, cresceu o número de visi-
tas (36%), de visitantes únicos (44%) e 
de pageviews (46%). Em julho, sediou 
o júri do Prêmio Mundial de Leitura Jo-
vem, da Associação Mundial de Jornais. 
Para Christiano Nygaard, diretor-geral 
de Jornais RS do Grupo RBS, o Zero Ho-
ra está entre os mais admirados por sua 
"vitalidade para atrair leitores em todas 
as suas versões, sem fazer concessões 
a preço, graças à inovação, à qualida-
de dos serviços e à relevância de seus 
conteúdos" 
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0Estado de Minas viveu em 2011 uma 
trajetória de crescimento "sem pre-

cedentes" em todas as suas plataformas. 
O jornal teve aumento de 5% na circula-
ção (segundo o IVC de outubro de 2010 
a outubro de 2011) e a carteira de assi-
nantes subiu de 87 mil para 98 mil. O di-
ário está na segunda versão para iPad e 
vem expandindo a carteira de assinan-
tes com a modalidade "assinatura digi-
tal" que combina as versões para tablet 
e a digital em formato flip. O site, que em 
outubro alcançou 7,5 milhões de aces-
sos e mais de um milhão de visitantes, 
está disponível na versão mobile. Ou-
tro destaque é a integração dos classifi-
cados impressos e dos portais verticais 
(Vrum, Lugar Certo e Admite-se). A re-
ceita publicitária cresceu nos setores de 
telecomunicações (22%), alimentos e 
bebidas (16%), indústria pesada (5%) e 
varejo (4%). A estimativa para 2012 é de 

crescimento em torno de 7% a 8%. "Es-
se resultado é fruto de uma linha edito-
rial moderna, trabalho de comunicação 
à altura da marca, da gestão estratégica 
de vendas e do panorama econômico fa-
vorável que o Brasil vive" analisa o di-
retor executivo dos Diários Associados, 
Geraldo Teixeira da Costa Neto. 

Com circulação média de 86 mil exem-
plares no domingo e 47 mil durante a 

semana (segundo o IVC) e 701 mil leito-
res (Ipsos/Marplan), o Correio Brazilien-
se, do mesmo grupo do Estado de Minas, 
também investiu na modalidade de assi-
natura que contempla impresso, digital 
e iPad. "Continuamente nos atualizamos 
e nos transformamos em novos conteú-
dos, tecnologias e inovações" comenta o 
diretor de comercialização e marketing, 
Paulo César Oliveira Marques. Em 2011, o 
jornal lançou 13 projetos especiais, entre 
eles o guia de pós-graduação e de Impos-
to de Renda, guia de profissões, Fórmu-
la 1 e o aniversário de Brasília (em 3D). 
Na área comercial, destaque para anún-
cio feito a partir de garrafa pet 100% re-
ciclada e o anúncio "amassado" sobre 
o documentário Lixo Extraordinário. O 
jornal também promoveu eventos espe-
ciais, como a Maratona Brasília de Reve-

zamento, o Brasília Gourmet e o Bazar da 
Moda. "Ser eleito entre os dez mais admi-
rados do País vem confirmar que estamos 
no caminho certo, como veículo que pro-
duz conteúdo de qualidade e agente trans-
formador, que contribui para o desenvolvi-
mento humano, cultural e profissional das 
pessoas" acrescenta Marques. 

0Jornal da Tarde, do Grupo Estado, su-
biu uma colocação no ranking dos 

Mais Admirados de 2011, ano em que a 
circulação teve leve recuo diante da deci-
são de sair de algumas praças do interior e 
focar a cobertura nas questões metropo-
litanas de São Paulo. A circulação cami-
nha para se estabilizar na casa dos 40 mil 
exemplares. Segundo o diretor executivo 
de operações do mercado leitor, João Car-
los Rosas, 2011 foi um ano de muitos es-
tudos (ainda não concluídos) sobre como 
alavancar a circulação do jornal nos pró-
ximos anos, que se coloca como um títu-
lo mais alinhado e mais qualificado para 
a classe média BC, embora com menor 
circulação que outros jornais do mesmo 
segmento. Desde o lançamento do atual 
projeto editorial e gráfico, em 2008, o Jor-
nal da Tarde passou a dar maior destaque 
à cobertura dos assuntos ligados à cidade 

de São Paulo, com ênfase na fiscalização 
do poder, dicas de serviços, trânsito, la-
zer, segurança e compras. Com o obje-
tivo de se tornar uma referência para o 
paulistano, o jornal está voltado para os 
moradores da Capital e os temas que afe-
tam diretamente seu cotidiano. 

Outro popular que subiu no ranking 
foi o Diário de S.Paulo, que desde 

2009 faz parte da Rede Bom Dia. De ja-
neiro a novembro de 2011, o jornal regis-
trou crescimento de 14,4% na circulação, 
dirigido principalmente à nova classe 
média paulistana (70% dos leitores es-
tão nas classes BC+). O jornal observou 
aumento de 5% sobre o faturamento em 
relação ao ano anterior, com recupera-
ção principalmente no segundo semes-
tre. Na área comercial, um dos grandes 
destaques foi a parceria para distribui-
ção de um milhão de exemplares de ma-
pas de bolso com as linhas do Metrô. O 
diário também participou da campanha 
da P&G, quando circulou com 80% das 
páginas em papel branco, com 16 pági-
nas seqüenciais de anúncios de produ-
tos da empresa. O editor-chefe Carlos 
Alencar atribui a indicação do Diário 

entre os mais admirados de 2011 à credi-
bilidade jornalística. "Com uma cobertura 
voltada para a cidade, serviços, entreteni-
mento e esportes, o Diário se mantém co-
mo aliado do paulistano, seja para ajudar 
a melhorar sua vida, seja como porta-voz 
de suas reivindicações" avalia. 

Com tiragem de 40 mil exemplares e 
distribuição no Sudeste, Sul e Brasí-

lia, o Brasil Econômico tem média diá-
ria de 144 mil leitores. Em 2011, o jornal 
investiu em 39 projetos especiais como 
pequenas e médias empresas, planos de 
saúde, Imposto de Renda, crédito imobi-
liário, China-Brasil, entre outros. O pu-
blisher Ricardo Galuppo destaca a busca 
permanente pelo furo jornalístico, como 

a reportagem exclusiva sobre grupo cana-
dense do setor de mineração que investirá 
no Brasil e que valeu citação no The Wall 
Street Journal. Foi o ano de criação da di-
retoria de relações institucionais e confe-
rências da Ejesa (a empresa que controla 
o título) para investir no mercado de se-
minários, nicho que será cada vez mais 
explorado pela marca. Em 2011, foram 
realizados seis eventos. "Os seminários 

aumentam a receita de publicidade e o 
número de pageviews do portal, pois são 
transmitidos ao vivo. Com eles, também 
conquistamos novos leitores e fidelizamos 
os atuais" observa Galuppo. O jornal in-

veste ainda em anúncios personalizados e 
em opções diferenciadas de publicidade. 
"Viemos para traduzir os temas mais ári-
dos do universo econômico em conteúdo 
agradável e atraente" acrescenta. 
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem Especial: Veículos mais admirados, São Paulo, p. 17-22 , 30 jan. 2012.




