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Na década de 1990, com o processo de 
popularização da internet em plena 

ebulição, muitos acreditaram no fim dos 
veículos de comunicação impressos. As 
previsões mais catastróficas não se con-
firmaram e, hoje, poucos acreditam no 
final dos impressos, pelo menos em mé-
dio prazo. Neste século, novos compo-
nentes se incorporaram ao cenário. O lan-
çamento do tablet e o desenvolvimento 
tecnológico da telefonia móvel se torna-
ram outros componentes a desafiar o se-
tor. Ainda não se tem certeza sobre como 
as coisas serão no futuro. Ninguém pode 
afirmar, sem qualquer sombra de dúvi-
da, se os meios digitais serão capazes de 
provocar a queda da circulação de forma 
a comprometer a viabilidade econômi-
ca dos periódicos publicados em papel.

Pelo sim, pelo não, as empresas do ra-
mo estão vivendo uma transformação. 
Procuram aproveitar a força das mar-
cas para se estabelecer como provedor 
de conteúdo de qualidade tanto a par-
tir dos impressos quanto pelos novos 
meios. O objetivo é se aliar ao avanço da 
tecnologia, transformá-lo em alternati-
va lucrativa e responder com eficiência 
à demanda do mercado nos próximos 
anos,independentemente de qual seja.

As opiniões, entre os responsáveis pe-
los jornais, são unânimes. Algumas decla-
rações exemplificam a sensação dominan-
te. “Somos um grupo de mídia, nos posi-
cionamos como marca com conteúdo re-
levante para qualquer meio”, revela José 
Papa Neto, diretor de estratégia corpora-
tiva de O Estado de S.Paulo. “Para nós, a 
internet representa uma nova oportuni-
dade. Temos conteúdo disponível na web 
e em outras plataformas”, repete Antonio 
Manuel Teixeira Mendes, diretor superin-
tendente do Grupo Folha. Ele lembra o 
pioneirismo da empresa: “Fomos os pri-
meiros a investir forte na internet. Cria-
mos o UOL, hoje o maior portal do Brasil 
e um dos maiores do mundo”. 

Outras vozes engrossam o coro. “Nós 
produzimos conteúdo de qualidade e cre-
dibilidade, chancelado por uma marca. 
Estamos disponíveis onde, quando e co-
mo o leitor quiser consumir”, garante Má-
rio Rigon, diretor comercial de O Globo. 
“Para nós, não interessa se o fiel leitor de 
Zero Hora, Diário Catarinense ou qual-
quer um dos oito jornais do Grupo RBS lê 
as notícias em uma tela pequena, grande 
ou no papel. O relevante é que possamos 
seguir como marca de referência quando 
ele busca informação com credibilidade”, 
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Veículos ampliam aposta
nas mídias digitais
Jornais aproveitam força de suas marcas para transformar internet de ameaça em nova fonte de receitas
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define Marta Gleich, diretora de redação 
do Zero Hora e Jornais RS ligados à RBS. 

Alguns periódicos que chegaram ao 
mercado recentemente já nasceram com 
esse pensamento. Marcelo Leite, dire-
tor comercial da Ejesa, editora do jornal 
Brasil Econômico (lançado em outubro 
de 2009), avalia a questão. “O Brasil Eco-
nômico já nasceu multiplataforma, com 
jornal impresso, portal, e-paper, corpora-
te TV, versão para iPad, iPhone e mobile”, 
lembra. Outro diário recente, se compa-
rado com títulos há décadas no mercado, 
é o esportivo Lance. “Nascemos na era da 
internet e agora temos novas plataformas 
a serem exploradas”, comenta Afonso Pa-
lomares, diretor de negócios.

Circulação e audiência
Os investimentos dos jornais se justifi-

cam. Nos últimos anos, o avanço da tec-

cupa importantes periódicos mundo afo-
ra, no mercado nacional acontece o movi-
mento contrário (leia matéria à pág. 10).

Geraldo Teixeira da Costa Neto, diretor 
executivo dos Diários Associados Minas, 
apresenta alguns números que servem 
para dar ideia do atual momento. “A cir-
culação do Estado de Minas cresceu nos 
últimos dois anos: passamos de 80 mil 
a cerca de 98 mil assinantes”, informa. A 
leitura das notícias no site também mos-
tra evolução expressiva. “Em janeiro de 
2011, nossa audiência total era de 60 mi-

empresas; já o dos meios digitais ainda é 
tímido. Levando-se em conta a evolução 
dos investimentos na internet nos últi-
mos tempos, no entanto, em médio pra-
zo pode haver maior equilíbrio. Para os 
profissionais dos veículos, a credibilida-
de e a audiência do conteúdo, indepen-
dentemente de onde seja oferecido, é o 
fator mais relevante para atrair os clientes 
o que joga a favor das novas plataformas.

O representante de O Globo se encon-
tra entre os otimistas. Para ele, anuncian-
tes e agências obtêm melhores resultados 
estando ao lado de um material jornalísti-
co de qualidade, o que favorece a boa im-
prensa não importa de onde forneça con-
teúdo. De olho no filão, a empresa procu-
ra atender as necessidades do mercado de 
diferentes formas. O veículo comerciali-
za espaços publicitários separadamen-
te ou em pacotes de cross media. “Existe 
a tendência contínua de crescimento dos 
investimentos no digital, acima do publi-
citário. Com certeza, a operação digital já 
tem rentabilidade positiva”, informa Rigon. 

De acordo com Mendes, as receitas 
oriundas dos meios digitais não devem 
chegar a 15% do total aferido pelo Gru-
po Folha. “Ainda é muito pouco perto do 
negócio tradicional”, reconhece. As pers-
pectivas, no entanto, são positivas. Para o 
executivo, a web permite o uso de novas 
formas de buscar recursos e a tendência 
é de crescimento. “Não adianta tentar re-
plicar na internet tudo o que fazemos no 
papel. Muitas coisas podem ser replica-
das, mas temos que buscar novos forma-
tos”, acredita. Para ele, o ideal é oferecer 
pacotes de cross media, com o que de 
melhor cada meio propicia.

Para Marta, da RBS, o cenário exige fle-
xibilidade. “A área comercial está prepa-
rada para a comercialização do impres-
so e do digital. A decisão de vender junto 
ou separado não é nossa e sim do merca-
do”, diz.  Ela tem a percepção da crescente 
demanda de projetos especiais, que en-
volvam todas as plataformas. “A soma do 
impresso mais digital aumentou o inves-
timento dos anunciantes conosco, mui-
tas vezes alavancado pelo crescimento 
da mídia digital”, destaca. Papa Neto, 

Acesso a banda larga fixa e móvel no Brasil (em milhões)
2008 2009 2010 2011 2012*

Fixa 10 11,4 13,8 16,5 20

Móvel 3,9 8,8 20,6 41,1 73

Fonte: Huawei/Teleco
* projeção

Marcelo Leite, da Ejesa: lançado em 2009, Brasil Econômico já nasceu multiplataforma

nologia tem se mostrado impressionante. 
A cada dia surgem novidades capazes de 
amealhar milhões de usuários. Some-se 
a isso o aumento do poder aquisitivo da 
população, que trouxe aspectos positivos 
para o consumo de computadores, celu-
lares e de outros produtos eletrônicos. 

O consumo de notícias em meios digi-
tais cresce a cada dia, seja qual for o ve-
ículo. Como exemplos, podemos citar a 
evolução muito forte no Brasil do núme-
ro de usuários de internet em banda lar-
ga fixa e móvel (veja quadro). Em tempo: 
o que ocorre em paralelo ao aumento da 
circulação dos impressos, outra herança 
do maior poder de consumo. Enquanto a 
queda na circulação dos exemplares preo-

lhões de pageviews. Em dezembro atin-
gimos os 100 milhões”, conta. 

Arenusa Goulart, gestora de mídia di-
gital do jornal O Povo, do Ceará, reforça 
a tese. “Há uma mudança de comporta-
mento e experiência dos consumidores de 
informação, mas estes novos hábitos não 
apresentam uma interferência representa-
tiva em nossa circulação. A leitura da in-
formação por meio das várias plataformas 
possibilita que nosso conteúdo possua 
um alcance nunca visto anteriormente.”

Publicidade
Em relação à venda de publicidade, o 

faturamento proveniente do papel atinge 
nível importante para a sobrevivência das 
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Uma das preocupações dos 
representantes do meio jornal é o 
custo de manutenção das equipes 
de jornalistas necessárias para 
abastecer o conteúdo apresentado 
nas mais diversas plataformas. 
Como a receita obtida pelos veículos 
nos meios eletrônicos ainda está 
longe do ideal, para a maioria 
dos especialistas a saída está na 
formação de equipes integradas.

“A grande revolução é o surgimento 
da redação multimídia. Hoje é 
diferente de dez anos atrás, quando 
os profissionais trabalhavam de 
forma segregada”, atesta José 
Papa Neto, diretor de estratégia 
corporativa de O Estado de S.Paulo. 
A constatação também atinge os 
periódicos das Organizações Globo. 
“A integração de redações, online e 
impresso, é inevitável nas empresas 
de comunicação. Começamos o 
processo há dois anos e hoje podemos 
observar que ganhamos qualidade e 
agilidade com as equipes integradas”, 
explica Melissa Beltrão, gerente-geral 
de negócios digitais de O Globo. 

“As equipes do impresso e do digital 
foram integradas, o objetivo é finalizar 
esse processo até o meio deste ano”, 

destinadas ao rádio e  à televisão. 
Como o grupo atua também nas 

mídias eletrônicas tradicionais, esse 
aspecto é levado em consideração. 
“São duas equipes separadas, mas 
nós as estamos colocando no mesmo 
ambiente. Alguns trabalharão 
somente para a sua mídia e outros, de 
acordo com o seu perfil”, explica. Para 
ele, na medida em que as escolas de 
jornalismo forem se aperfeiçoando, os 
profissionais poderão fazer um pouco 
de tudo. Ele lembra, também, que 
as leis trabalhistas precisam evoluir 
para não gerar empecilhos para o 
processo de convergência da mídia.

Cresce a integração 
dos profissionais de jornalismo

do Estadão, concorda. “A experiência de 
construção de uma marca é a mesma em 
qualquer meio”, resume. O perfil das ven-
das do grupo é similar. 

A publicidade não paga a conta do jor-
nal na internet, afirma Costa Neto, dos 
Diários Associados. No caso dos jornais 
da casa, uma particularidade ajuda a fe-
char a conta. “Temos a vantagem de pos-
suir o provimento de acesso ainda bas-
tante lucrativo e contamos com um pro-
jeto de classificados bastante interessan-
te, com boa rentabilidade. Somando to-
das as receitas, conseguimos nos equili-
brar”, contabiliza. 

Costa Neto acha que esse equilíbrio não 
chega a todos os representantes do setor. 
Sua expectativa para o futuro, entretanto, 
é positiva. “Existem agências e anuncian-
tes preparados para consumir audiência, 
não importa se o meio é online ou off-li-
ne”, aponta. O crescimento maior se dá no 
mundo digital. “A maioria ainda prefere os 
meios off-line, mas já existem clientes que 
apostam somente nos digitais”, explica.

“A maior parte do nosso faturamento 
publicitário é off-line, mas há a tendência 
de crescimento dos meios digitais, cada vez 
mais os anunciantes estão comprando”, diz 
Palomares, do Lance. Para ele, no online 
a rentabilidade já está muito próxima dos 
investimentos feitos pela empresa para a 
geração do conteúdo. “Os anúncios digi-
tais são uma realidade e as vendas cres-
cem ano a ano”, diz Arenusa, de O Povo. 

Com o aumento dos recursos, se tor-
nam possíveis os investimentos necessá-
rios para manter o jornal na internet. “Mas 
a corrida dos grupos de comunicação pe-
la presença online ainda é maior do que a 
demanda dos anunciantes“, enfatiza. Com 

As estratégias adotadas para alavancar 
esse nicho de negócios são semelhantes. 
Na época em que a internet surgia com for-
ça como nova mídia, era fácil ler na web o 
mesmo conteúdo apresentado nas versões 
em papel. A prática ficou no passado, atual-
mente é definida pelos especialistas como 
ligada a um “período de degustação”. Hoje, 
a meta é oferecer ao público diversas op-
ções, de forma a atender interesses distintos.

Não há receita pronta. Costa Neto, dos 
Diários Associados, revela ver de tudo. 
Para ele, existem pessoas mais velhas mi-
grando para o tablet e jovens que conti-
nuam a preferir o papel e vice-versa. Den-
tro dessa realidade, a receita é óbvia. “Te-
mos que entregar o conteúdo na platafor-
ma que o leitor fique mais a vontade”, diz. 
Apesar de defender a comercialização de 
formatos diferentes, vê a oferta de “com-
bos” como boa ideia.

“Não dá para ter jornalismo de quali-
dade gratuito. Viabilizar o conteúdo da 
internet apenas com a venda de anún-
cios se mostrou uma prática insustentá-
vel”, avalia Mendes, do Grupo Folha. Por 
isso, a venda de assinaturas é muito im-
portante. Para os assinantes da versão em 
papel ou do UOL, a empresa libera na web 
todo o noticiário da versão impressa. Re-
centemente, passou a vender assinaturas 
digitais, com parte significativa do conte-
údo impresso e informações exclusivas. 

Papa Neto, do Estadão, informa que 
hoje a assinatura oferecida é multimeios. 
“Quem compra tem acesso aos noticiá-
rios, independentemente da plataforma”. 
Quem não é assinante tem acesso à ver-
são do noticiário preparada para o site, 
oferecida gratuitamente. A solução ado-
tada por O Globo é parecida. “Acredita-

mos no conteúdo de alta qualidade, que 
pode ser consumido em momentos di-
ferentes do dia e em formatos multipla-
taforma, não importando idade, gênero 
ou comportamento”, avalia Rigon. 

Os tablets merecem menção à parte. 
Suas características favorecem a oferta 
comercial de conteúdo exclusivo, recei-
ta adotada pela maioria dos veículos. “É 
uma plataforma a mais, muito importan-
te pelos recursos disponíveis para tornar 
a experiência mais rica e pela forma ami-
gável em que se dá sua utilização”, diz o 
diretor comercial. 

O Lance comercializa à parte o conte-
údo dos tablets. “Estamos cobrando pelo 
uso diário das notícias. Vamos lançar em 
breve uma assinatura mensal”, emenda 
Palomares. “Hoje o conteúdo do jornal 
na internet é aberto, mas já está nas nos-
sas previsões fechá-lo até o final do ano”, 
informa Arenusa. Para ela, o surgimento 
do tablet reforçou essa necessidade. “O 
tablet motivou essa decisão, possibilita 
novos recursos e é o que mais se apro-
xima à leitura do papel.” O combo surge 
como solução. “Optar por parte da mídia 
é optar por parte da audiência”, acredita a 
responsável pela mídia digital de O Povo. 

Leite informa que a Ejesa, por meio 
do Brasil Econômico, já produz conteú-
do informativo para as novas plataformas 
digitais, tablet e mobile. “A versão para o 
tablet, por exemplo, pode ser adquirida 
individualmente ou por meio de com-
bos”. Ainda em abril será lançada uma 
versão atualizada do aplicativo no iPad, 
que proporcionará navegação mais inte-
rativa, com vídeos, podcasts e ferramen-
tas para permitir o acompanhamento das 
notícias do mercado financeiro. 

Arenusa Goulart, de O Povo: conteúdo do 
jornal na web será fechado até o fim do ano

Marta Gleich, da RBS: equipe é responsável por determinado tema em todas as mídias

informa Arenusa Goulart, gestora de 
mídia digital do jornal O Povo, do Ceará. 
Ela diz que o noticiário é elaborado 
considerando os diversos canais de 
comunicação com o público, o que inclui 
as redes sociais. “Estamos investindo 
na integração e na construção de 
conteúdos específicos para o meio 
digital, o que implica no aumento de 
profissionais voltados para a produção 
deste tipo de conteúdo”, ressalta. 

Marta Gleich, diretora de redação do 
Zero Hora e Jornais RS do Grupo RBS 
explica a dinâmica da empresa: “Nossas 
equipes são divididas por temáticas e 
responsáveis pelo tema em todas as 
plataformas”. Como exemplo, cita a 
editoria de economia, responsável por 
pensar o conteúdo a ser oferecido no 
papel, no site, no tablet e no mobile. 
“Ainda mantemos uma ilha de redatores 
generalistas e editores de capa que 
garantem o fluxo de notícias no site, 
mas essas pessoas estão sendo, aos 
poucos, realocadas para dentro das 
editorias”, explica.

O Brasil Econômico, do grupo 
Ejesa, possui equipe própria para o 
portal do jornal. Os profissionais das 
versões impressa e digital, no entanto, 
trabalham cada vez mais próximos. 

“Eles produzem conteúdo para todos 
os canais onde o jornal está presente”, 
declara Marcelo Leite, diretor 
comercial. 

Um pouco distinta é a forma de 
trabalho dos Diários Associados. 
Geraldo Teixeira da Costa Neto, diretor 
executivo da região de Minas Gerais, 
entende que as equipes online e off-
line devem ficar no mesmo ambiente, 
sobre o mesmo comando. Mas julga 
que os profissionais do impresso 
têm facilidade para fazer textos para 
os meios eletrônicos, enquanto as 
equipes online são de perfil mais 
adequado para realizar matérias 
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opinião parecida, Leite, da Ejesa, destaca 
que a propaganda no tablet revolucionará a 
publicidade. “Um anúncio para tablet tem 
nível único de interação com o usuário e de 
propagação pelas redes sociais”, salienta.   

Assinaturas
A receita obtida com a venda dos exem-

plares impressos é bastante significativa 
para a maioria dos jornais. Os ganhos ob-
tidos com a venda de conteúdo para lei-
tores na internet, no entanto, ainda estão 
distantes do desejado. Aumentar a partici-
pação da venda de assinaturas eletrônicas 
no faturamento é objetivo procurado de 
forma constante pelas empresas editoras.    
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Fonte: Meio & Mensagem Especial: Jornal, São Paulo, p. 21-22, 14 maio 2012.
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