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As perspectivas para o meio jornal são 
positivas. O setor vive bom momen-

to, depois de passar por período domina-
do por uma tônica pessimista. As empre-
sas do meio estão se libertando do papel, 
aproveitam a imagem forte de suas mar-
cas para se transformar em fornecedoras 
de mídias as mais variadas. As conclusões 
são de uma pesquisa realizada no final 
de 2011 e início de 2012 pela Resultado 
Consultoria, sob encomenda do Comi-
tê de Mercado Anunciante da Associa-
ção Nacional de Jornais (ANJ). O objetivo 
era avaliar a participação do meio no no-
vo cenário da indústria da comunicação. 

As conclusões servirão para a entidade 
gerar boas práticas aos seus associados e 
alinhar o discurso dos representantes do 
setor. Com característica qualitativa, o es-
tudo ouviu vários executivos de jornais, 
agências de publicidade, agências digitais 
e anunciantes. O número de entrevista-
dos é mantido em sigilo. “Foi uma mos-
tra bastante significativa do mercado”, ga-
rante Júlio Sampaio, diretor da Resultado. 

Para ele, a percepção apreendida pe-
las entrevistas demonstra uma mudan-
ça de humor. “Há cinco ou seis anos, os 
representantes do mercado tinham âni-
mo diferente, se preocupavam com os 
impressos, viam o futuro de forma ne-
gativa. Hoje se mostram mais otimistas, 
mais  proativos, atacam em várias frentes, 
procuram aumentar suas audiências em 
todas as plataformas”, avalia.

A fórmula de dividir a arrecadação de 
recursos em partes iguais nas atividades 
circulação, publicidade e classificados 
não atende mais às necessidades. Ain-
da muito dependentes das receitas obti-
das com as versões em papel, uma pre-
ocupação hoje é monetizar a exploração 
dos outros meios. O desafio é como co-
mercializar conteúdos, como competir 
com os veículos especializados 

MultiplataforMa

Tiros em todos os alvos
Principais jornais do País diversificam presença para engordar as receitas e se preparar para o futuro

Por José Paulo sant’anna

marcas que conferem certificado de ori-
gem à informação em diferentes platafor-
mas”, concorda Marcelo Rech, diretor-ge-
ral de jornais RS do Grupo RBS. 

Entre os meios que começaram a ser 
explorados nos últimos anos, destaque 

para a internet, hoje obrigatória para pra-
ticamente todos os títulos. Também pas-
saram a ser utilizados por todos os edi-
tores os tablets e a telefonia celular (leia 
matéria à pág. 21). A exploração não pa-
ra por aí. Chega até aos meios eletrôni-
cos tradicionais.

A Folha de S.Paulo, aos domingos, 
apresenta o programa TV Folha, na TV 
Cultura, de São Paulo. O Estado de S.Paulo 
e Valor Econômico, além da revista Veja, 
foram outros veículos impressos convida-
dos pela Cultura a seguir o mesmo cami-
nho. Os envolvidos nas negociações não 
se pronunciam a respeito, mas outros pro-
gramas do gênero podem vir a fazer parte 
da programação da emissora em breve. 
Ainda no campo do audiovisual, a exi-
bição de programas de TV nos sites dos 
jornais se transformou em lugar comum.

Outra receita que entrou no cardápio 
para não mais sair é a organização de 
eventos. Gastronomia, moda, arquite-
tura e outros temas ligados ao conteúdo 
oferecido pelos veículos têm se mostrado 
importantes fontes de rendimento nos úl-
timos anos. A busca por receitas não para 
por aí. Outras modalidades são explora-
das, da venda de itens os mais variados à 
prestação de serviços dos parques gráfi-
cos em momentos de ociosidade. A cria-
tividade é o limite para gerar negócios. 

Alvos distintos
O Grupo Folha da Manhã, responsá-

vel, entre outros periódicos, pela Folha 
de S.Paulo, segundo maior jornal do País 
em circulação (veja tabela à pág. 10), po-
de ser definido como ótimo exemplo da 
nova era. “Com a força de nossa marca, 
trabalhamos em três grandes blocos: os 
jornais, o portal UOL e a gráfica comer-
cial”, informa Antonio Manuel Teixeira 
Mendes, diretor superintendente. 

No campo dos jornais, além da venda 
de conteúdo, ele destaca algumas empre-
sas coligadas, com as quais os periódicos 
da casa trabalham com grande sinergia. 
São os casos do Datafolha (instituto de 
pesquisas), da Publifolha (editora de li-
vros), da Folha Gráfica (prestadora de ser-
viços de produção de jornais para tercei-
ros), da Folhapress (agência de notícias), 
da Livraria da Folha (voltada ao comércio 
eletrônico de livros e CD’s) e da Transfo-
lha (de logística e distribuição).

A geração de conteúdo para diferen-
tes meios é grande  preocupação. Além 
das mídias digitais, onde está presente de 
forma consistente, a empresa está parti-
cipando de uma nova experiência, a de 
marcar presença na televisão. “Aceita-
mos o desafio proposto pela TV Cultura, 
achamos que podia ser interessante ul-
trapassar novas barreiras”, revela Mendes.

O programa, exibido aos domingos 
no horário nobre, foi lançado no dia 11 
de março. A partir do final de abril, 

Júlio Sampaio, da Resultado Consultoria: players estão mais otimistas em relação ao futuro

Rádio Estadão ESPN: parceria entre o jornal e o canal de TV por assinatura

nos formatos nos quais passaram a atuar. 
Muito importante para enfrentar es-

sa batalha é contar com imagem positi-
va, de credibilidade. As marcas associa-
das a seriedade e competência permitem 
ações mais agressivas junto a agências e 
anunciantes. Elas mostram aos clientes a 
importância de associar seus produtos a 
noticiários feitos com profissionalismo.

Isso mesmo
Representantes de importantes 

jornais brasileiros confirmam as 
tendências  captadas pela pes-

quisa encomendada pela ANJ. 
“Em quanto mais plataformas 
estivermos presentes, mais 
informação de qualidade pa-

ra os nossos leitores e opor-
tunidades de comunicação 
para os nossos anuncian-
tes podemos oferecer”, diz 

Mário Rigon, diretor co-
mercial de  O Globo. “Já há 

um bom tempo na indús-
tria não se fala mais apenas 
na plataforma papel. Jornais 

de qualidade passaram a usar as 

Lance Mobile: conteúdo 
adaptado a novas plataformas

Rio Gastronomia, promovido por O Globo: 
eventos como fonte de receita adicional
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20 especial jornal

Tornou-se unânime a percepção 
da necessidade de os jornais se 
transformarem em geradores de 
conteúdos para meios os mais 
diversos. Há pelo menos um caso em 
que ocorre o contrário: outro veículo 
de comunicação está usando o jornal 
para gerar notícias. Trata-se da 
emissora de rádio carioca FM O Dia, 
que mantém parceria com o Meia Hora. 

Pelo acordo, a emissora dispõe 
de uma página diária no jornal, 
onde é responsável pela publicação 
de informações variadas, como 
entrevistas, jogos, agenda de shows, 
humor, dicas e outras ações, além 
de muitas promoções exclusivas. 

De fora para dentro

passou a ser reprisado à meia-noite da 
 segunda-feira. O retorno é considera-
do pela empresa bastante satisfatório, 
tanto em termos de audiência quanto 
publicitários. Vale lembrar que a em-
presa já tinha expertise em telerrepor-
tagens, há anos produzidas e apresen-
tadas na web. “Foi um caminho natu-
ral”, define Mendes.

Em outras áreas, o jornal também con-
ta com destaques. “O Top of Mind é uma 
pesquisa nacional de lembrança de marca 
realizada pelo Datafolha que já tem mais 
de 20 anos e é um grande sucesso”, orgu-
lha-se o executivo. O estudo gera a publi-
cação de revista anual e evento onde são 
divulgados os resultados e premiados os 
destaques. Outro estudo do Datafolha, o 
Melhor de São Paulo, gera revista anual 
onde são apresentados os melhores res-
taurantes da capital paulista. “Em breve, 
devemos gerar um evento para esse es-
tudo”, informa Mendes. A marca também 
promove seminários de moda e estuda 
outras iniciativas. 

Rádio, revistas...
“O Estado de S.Paulo é multiplata-

forma há mais de 40 anos”, afirma Ilan 
Kow, diretor do núcleo de publicações. 
Um dos cases de sucesso do Grupo Esta-
do foi o lançamento da Rádio Eldorado, 
em janeiro de 1958. Depois de uma his-
tória rica em programas com audiência 
destacada, a emissora passou a se cha-
mar, em março do ano passado, Estadão 
ESPN. A alteração foi fruto de um acordo 
com o grupo de mídia ESPN, especiali-
zado em esportes.

As iniciativas vão além das ondas do 
rádio. Uma ação bem-sucedida, de acor-
do com Kow, é aproveitar os nomes de al-
guns dos cadernos mais conhecidos do 
jornal para realizar eventos. O mais no-
tório é o Paladar, evento com nome liga-
do ao caderno de gastronomia do perió-

dico. Criado em 2005, tem duração de três 
dias e chegará à sexta edição em junho. 
Um dos pontos altos é a distribuição do 
Prêmio Paladar, oferecido aos melhores 
restaurantes da cidade de São Paulo. O Pa-
ladar gerou a criação de um site próprio 
e a edição de uma revista anual.

A força da marca do Lance, especializa-
do em esportes, também gerou negócios 
além do impresso. “Acreditamos na gera-
ção de novos pontos de contato com os 
leitores”, explica Afonso Palomares, dire-
tor de negócios. Uma das iniciativas foi o 
lançamento da revista Fut, em 2008. Com 
conteúdo que prioriza o futebol nacional 
e internacional, ela oferece também no-
tícias sobre tecnologia, consumo, estilo e 
negócios relativos ao esporte. 

O Lance aproveita uma de suas caracte-
rísticas, o forte apelo da venda em bancas, 
para comercializar itens variados. “Atual-
mente estamos promovendo a venda de 
camisas históricas de clubes e mochilas”, 
informa o diretor. Para ter acesso aos pro-
dutos, os consumidores precisam juntar 
determinado número de selos oferecidos 
nas edições diárias do jornal.

Outro projeto é a realização de eventos. 
Um dos mais comentados foi o Mundo 
Lance — África do Sul no Brasil, promo-
vido antes da Copa de 2010 e que mostrou 
aspectos culturais do país sede do torneio, 
além de falar sobre a história do futebol. 
A mostra percorreu as cidades do Rio de 
Janeiro e São Paulo. “Também costuma-
mos promover palestras com convidados 
internacionais para discutir os negócios 
relativos ao esporte”, lembra Palomares. 

  
Musicais, conferências...

Os jornais das Organizações Globo que 
circulam no Rio de Janeiro exploram sua 
força junto ao consumidor de formas dis-
tintas. Uma das ações está focada na or-
ganização de eventos. “Temos reconhe-
cida capacidade de conectar marcas com 

sença de grandes anunciantes.
A força da marca Extra é explorada em 

outras iniciativas. Bruno Thys, diretor da 
unidade de jornais populares, fala sobre 
o projeto criado para explorar o suple-
mento feminino Toda Extra, que circula 
aos sábados. Ele deu origem ao canal di-
gital Mulher e a um prêmio anual volta-
do para reconhecer o trabalho da mulher 
em diversas atividades. 

No ano passado, o grupo Ejesa (deten-
tor, entre outros, do título Brasil Econô-
mico) criou a diretoria de relações insti-
tucionais e conferências. A divisão ficou 
responsável pela coordenação e execução 
de eventos e seminários em vários Estados 
e no exterior. “O objetivo é gerar conteúdo 
editorial para os títulos da Ejesa e deba-
ter temas políticos, econômicos e sociais, 
que levam os participantes à reflexão dos 
assuntos abordados”, explica Maria Ale-
xandra Mascarenhas Vasconcellos, pre-
sidente do conselho de administração.

O grupo mantém parcerias com empre-
sas na Europa, África, Estados Unidos e 
China, com o intuito de promover a ima-
gem do País e de instituições e empresas 
brasileiras no exterior. Em 2011, foram or-
ganizados seis seminários, em São Pau-
lo, Rio de Janeiro e Portugal. Neste ano, 
já foram organizados dois, em São Paulo 
e no Rio de Janeiro.

Televisão, serviços gráficos...
Para os mineiros, a marca Vrum reme-

te ao caderno de veículos do jornal Esta-
do de Minas, dos Diários Associados. Sua 
imagem é explorada de diferentes formas. 

Transformou-se em programas nas grades 
da TV Alterosa e da Rádio Guarani FM, 
ambas pertencentes ao mesmo grupo de 
comunicação, e em um site. O principal 
colunista de esporte do Estado de Minas 
ganhou um programa na TV Alterosa. A 
marca Superesportes, consagrada na in-
ternet, foi para o jornal e agora virou um 
programete na Rádio Guarani.

Para Geraldo Teixeira da Costa Neto, 
diretor-executivo dos Diários Associados 
Minas, essa é uma maneira de diferenciar 

A parceria dura desde a chegada 
do periódico no mercado carioca, 
em 2005. “O acordo é bom para as 
duas partes”, garante Gigi Carvalho, 
presidente da FM O Dia. Para a rádio é 
um espaço vital, pois por meio da força 
da mídia impressa é possível informar 
os ouvintes sobre o dia a dia da 
emissora. “O jornal ganha o tempero 
festivo da rádio”, emenda.

Segundo informações da emissora, 
em janeiro de 2012, ela se tornou a de 
maior audiência no Rio, superando 
o número de 300 mil ouvintes por 
minuto. “São 2,2 milhões de pessoas 
impactadas em um mês, resultado 
33% maior do que registra a segunda 
colocada”, informa Gigi. 

O Meia Hora é voltado para a 
classe C e tem como marca capas 
irreverentes e conteúdo diversificado 
e de leitura rápida. Segundo o IVC, sua 
tiragem média em fevereiro foi de 171 
mil exemplares de segunda a domingo. 
O preço de capa é R$ 0,70 durante a 
semana e R$ 1,40 aos domingos. É 
distribuído em bancas e na SuperVia, 
serviço de trens urbanos da região 
metropolitana do Rio de Janeiro (leia 
mais sobre jornais populares à pág. 6).

o carioca, pela nossa proximidade e in-
fluência na vida dos leitores. A presença 
das marcas O Globo e Extra garante que 
o evento tenha muita qualidade e públi-
co”, diz Rigon, sem falsa modéstia. 

Entre os projetos, estão o Aquarius, de 
concertos de música clássica, e o Verão, 
formado por shows realizados nas praias 
cariocas. “O Rio Gastronomia é o princi-
pal do segmento no País”, destaca. O su-
cesso dessas ações, de acordo com o dire-
tor comercial, pode ser aferido pela pre-

as marcas da casa dos concorrentes, de 
conseguir o reconhecimento da popula-
ção. Sem falar no lucro que essas ações 
proporcionam. O grupo está pensando 
em formalizar uma unidade de negócios 
capaz de farejar e fomentar projetos es-
peciais. “Acredito que este será o próxi-
mo passo”, revela Costa Neto.

“Às plataformas digitais, somam-se 
os meios eletrônicos via web, como TV 
e rádio, além de ações diretas com o pú-
blico, como eventos ligados a marcas 
dos jornais. Ou seja, o jornal é uma pla-
taforma 360 graus por excelência”, defi-
ne  Rech, do Grupo RBS. “Os cadernos 
de arquitetura e decoração promovem 
regularmente as mostras Casa&Cia. Os 
suplementos femininos do Zero Hora e 
Diário Catarinense promovem as mais 
importantes mostras de moda dos dois 
Estados”, exemplifica. 

Para Rech, hoje jornais investirem nas 
mídias digitais é algo normal. Uma ini-
ciativa da RBS, porém, é diferenciada. O 
grupo se tornou um dos primeiros de co-
municação do mundo a instalar sua área 
de desenvolvimento digital dentro de um 
campus tecnológico, a Recnopuc, da PUC/
RS. Mais de cem profissionais da empre-
sa trabalham ao lado de empresas como 
Microsoft, HP, Dell e outras. Segundo Re-
ch, uma das consequências da ação será 
o lançamento, em breve, de um aplica-
tivo que promete fazer sucesso no Bra-
sil e no exterior. Por enquanto, seu teor é 
mantido em sigilo.

Em termos de ação nos meios digitais, 
os jornais da casa são referência inter-
nacional em infografias animadas, além 
de outras experiências, como a exibição 
de fotos de altíssima definição, fotos de 
imersão na cena (com imagens 360 graus 
e áudio) e o uso de newsgames, que con-
jugam informação jornalística e jogos. 
Outras fontes de recursos são explora-
das. Uma delas é aproveitar a capacida-
de gráfica dos jornais para imprimir en-
cartes e materiais de terceiros. 

Newsgames nos veículos da RBS: informação 
jornalística e jogos online

Página da rádio FM O Dia publicada no jornal 
Meia Hora: cross media editorial
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Fonte: Meio & Mensagem Especial: Jornal, São Paulo, p. 19-20, 14 maio 2012.




