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Mais de 30% dos veículos filiados à
ANJ reconhecem e publicam erros
-SÃO PAULO- Passado um ano da
implementação do Programa
Permanente de Autorregula-
mentação dos Jornais, todos os
154 veículos afiliados à Associ-
ação Nacional de Jornais (ANJ)
têm ao menos um canal de
atendimento ao leitor e 62%
publicam as cartas recebidas.
Cerca de 32% reconhecem e
publicam seus erros, e 17%
têm código, manual ou guia de
ética. Outras práticas reco-
mendadas, como a constitui-
ção de conselho editorial, cria-
ção de um blog do editor, con-
selho leitor ou ombudsman,
são adotadas, respectivamen-
te, por 16%, 10%, 10% e 2%.
O balanço foi apresentado

no congresso da ANJ. A autor-
regulamentação foi adotada
para estabelecer parâmetros
de conduta em substituição à
Lei de Imprensa, declarada in-

constitucional pelo Supremo
Tribunal Federal em 2009.
Aluizio Maranhão, editor de

Opinião do GLOBO, afirmou
que a ANJ foi assertiva ao ado-
tar a autorregulamentação, já
que o modelo europeu — pelo
qual um conselho composto
de diretores de jornais e leito-
res avalia o desempenho das
publicações — seria inviável:
— Seria um erro colocar jor-

nais julgando outros jornais.
Também participaram do

debate Eugênio Bucci, profes-
sor da Universidade de São
Paulo (USP), e Carlos Eduardo
Lins da Silva, presidente do
Instituto para o Desenvolvi-
mento do Jornalismo.
— Ainda falta maturidade na

cultura jornalística brasileira.
É preciso umacompanhamen-
to cotidiano de seu cumpri-
mento — afirmou Bucci. l
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Números É preciso inovar para reduzir custos,

afirmam executivos de jornais
-SÃO PAULO- Os jornais impressos
precisam mudar para recon-
quistar as verbas publicitárias,
reduzir seus custos e atender
às preocupações ambientais
dos leitores, afirmaram ontem
gerentes de veículos de comu-
nicação brasileiros durante o
9º Congresso Brasileiro de Jor-
nais, promovido pela Associa-
ção Nacional de Jornais (ANJ)
em São Paulo. O diretor do Co-
mitê Mercado Anunciante da
ANJ e gerente comercial do jor-
nal baiano “Correio*”, Leonar-
do César, lembrou que televi-
são, celular e computador mu-
daram muito nas últimas dé-
cadas, o que não aconteceu
com o jornal impresso:
— Em 112 anos, o jornal não

mudou quase nada. A conse-
quência é que nós (jornais),
que há dez tínhamos mais de
20% da participação da verba

publicitária brasileira, temos
hoje pouco mais de 10%.
Eduardo Antunes de Souza,

gerente industrial dos jornais
do Grupo RBS, que atua no Sul
do país, citou várias maneiras
de os jornais impressos inova-
rem para cortar custos, como o
tratamento automático de fo-
tos, uso de menos tinta e redu-
ção do formato, entre outras.
Ele disse que os jornais têm de
ficar atentos à questão da sus-
tentabilidade, pois cada vez
mais os leitores se preocupam
com o impacto ambiental dos
bens que consomem:
— Temos de esclarecer o mi-

to de quantas árvores foram
derrubadas para fazer um jor-
nal. Às vezes nenhuma, por-
que elas foram derrubadas pa-
ra a construção e a indústria
moveleira, e os restos é que en-
tram na fabricação de papel. l

Redes sociais reverberam
conteúdo de fontes de
notícias tradicionais ,
afirma editor do ‘Journal’

Raju Narisetti

‘Apresentação
deve ser especial
e interessante’

-SÃO PAULO- Raju Narisetti, vice-edi-
tor executivo do jornal americano
“TheWall Street Journal” (“WSJ”),
recomenda que cada marca pes-
quise entre seus leitores até onde
eles estão dispostos a ir para obter
o conteúdo.

lO leitor não está disposto a pa-
gar por conteúdo de qualidade?
Nem todos. Uns não se impor-

tam e podem pagar. Outros leem
até o limite em que as notícias são
gratuitas. Diante da cobrança,
muitos vão procurar o seu conteú-
do em sites de busca e redes soci-
ais que oferecem o material, nem
sempre pagando pelo uso da pro-
priedade intelectual, o que é
ruim. Por isso, acredito que a so-
lução pura do paywall não é para
todos. No freewall você cria fideli-
dade e volume de tráfego que per-
mitem cobrar de outras maneiras,
por patrocínios ou publicidade.

lMas o leitor digital já é uma re-
alidade, certo?
No “WSJ” temos doismilhões de

assinantes da edição impressa.
Mas, cada mês, temos 50 milhões
de leitores, ou seja, 48 milhões le-
em o jornal on-line e pagam por
isso. Então a migração do impres-
so para o on-line já é uma realida-
de, pelo menos no “WSJ”. A maio-
ria das redes sociais produz pouco
conteúdo e funciona mais como
plataforma para reverberar conte-
údos produzidos por tradicionais
fontes de notícias.

lE como evitar que o leitor bus-
que conteúdo de graça na rede?
A saída é a maneira como você

apresenta seu conteúdo, que deve
ser tão especial e interessante que
fará com que a escolha para o lei-
tor seja óbvia. Esta experiência se-
rá o que fará as pessoas voltarem
para você. Por isso a forma de en-
tregar é tão importante, porque
está nasmãos do editor e dos dire-
tores de arte a capacidade de for-
matar aquilo de modo a fazer da
experiência do leitor uma coisa
única. A produção de conteúdo
deve sair de uma redação única,
apta a produzir para todas as pla-
taformas, mas os jornais precisam
investir mais na forma como esse
conteúdo é distribuído.

lEsse sistema do “freewall’ aju-
da, nesse sentido?
Sim, porque estimula que as re-

dações produzam conteúdo de
forma única e atraente. Um leitor
precisa se entusiasmar por aquilo
para recomendar um vídeo ou um
texto por Twitter ou Facebook. l
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-SÃO PAULO- O vice-editor executivo do americano
“The Wall Street Journal”, Raju Narisetti, insti-
gou diretores de jornais brasileiros a pensarem
na adoção de ummodelo inovador de cobrança
por conteúdo digital, emque os leitores passari-
am a pagar menos pelo acesso às informações
on-line à medida que usassem mais o site e se
engajassem, comentando reportagens, reco-
mendando artigos nas redes sociais e respon-
dendo a pesquisas publicitárias, por exemplo.
Em palestra ontem, segundo dia do 9º Congres-
so Brasileiro de Jornais, promovido pela Associ-
ação Nacional de Jornais (ANJ), Narisetti cha-
mou omodelo de freewall (sem barreiras), e se-
ria uma alternativa ao paywall (barreira de pa-
gamento), que já vem sendo usado por veículos
estrangeiros e brasileiros.
No Brasil, os jornais “Folha de S.Paulo” e “Ze-

ro Hora” já adotaram sistemas de paywall. No
site da “Folha”, o leitor tem acesso gratuito a
uma quantidade determinada de reportagens e,
ultrapassada essa quantia, ele tem que pagar.
Outros jornais do país estudam a melhor forma
de cobrar pelo seu conteúdo na web. A questão
é como fazer isso sem afastar os leitores com a
decisão. ParaNarisetti, paywallsnão funcionam
para todos os jornais da mesma maneira:
— Paywalls são inerentemente negativos. Es-

tamos dizendo para o leitor que ele tem, por
exemplo, 20 matérias de graça e, quanto mais
ele lê, mais perto ele fica de ter que nos pagar.

INDÚSTRIA DE GAMES ADOTOU MODELO
Uma alternativa, propôs, seria ummodelo simi-
lar ao de milhas de empresas aéreas, em que os
leitores seriampremiados compontos namedi-
da de seu engajamento.
— A ideia é que os leitores tenham escolha.

Podem pagar, mas, se tiverem muita atividade
no site, talvez eles possam obter o conteúdo de
graça. Pode funcionar assim, não significa que é
uma fórmula para todos, é só uma ideia.
Narisetti afirmou que o “Wall Street Journal”,

que cobra pelo acesso a seu conteúdo há anos,
não pensa emusar o freewall. Ele contou que te-

ve essa ideia quando trabalhava no “Washing-
ton Post”, mas o jornal americano também des-
cartou a possibilidade de usá-la, pois preferiu
manter seu conteúdo grátis.
De acordo com o executivo, a indústria de ga-

mes teve sucesso ao fazer algo semelhante à
ideia, premiando usuáriosmais engajados. Para
ele, é um modelo melhor tanto para os leitores
quanto para os veículos de comunicação. Como
o futuro será do aumento do público digital, dis-
se, o número de leitores dos jornais impressos,
na melhor das hipóteses, vai se estabilizar.
— Vocês (jornais brasileiros) podem desco-

brir o que funciona para os negócios de vocês e
encontrar maneiras de beneficiar seus sites e
também seu jornalismo— sugeriu Narisetti.
Em sua apresentação, o vice-editor executivo

do “Journal” tambémdefendeu a integração en-
tre o jornal impresso e o digital. Para ele, os jor-
nais têm que se empenhar para proporcionar
grandes experiências para os leitores, com con-
teúdo em texto, vídeo, gráficos, áudio e fotos.
Segundo ele, muitos jornais já fazem isso, mas
apenas eventualmente:
— Não fazemos isso de maneira consistente.

QUALIDADE É DIFERENCIAL, DIZ ALEMÃO
Para o alemão Mathias Döpfner, há dez anos

executivo-chefe do grupo Axel Springer, o futu-
ro dos meios noticiosos são tablets com telas
flexíveis e muito baratos, conteúdo on-line co-
brado e com qualidade. Em sua apresentação
no Congresso, Döpfner, que transformou preju-
ízos em lucros com a cobrança do conteúdo di-
gital, frisou que “o digital é ummundo de opor-
tunidades, com espaço ilimitado e no qual rapi-
dez e a facilidade de acesso” atraem o leitor.
— Estou convencido de que o jornal do futuro

será em um tablet, mas flexível. Vai ser um pro-
duto barato, e o importante será a qualidade. A
qualidade será o diferencial.
Para Döpfner, a ideia de que o jornalismo on-

line tende a perder qualidade diante do impres-
so é “ridícula”.
— Criamos o hábito de que no mundo digital

tudo é gratuito. Mas acho difícil isso continuar.
Não dá para ter só dinheiro de anúncio— disse,
ao frisar que em seu grupo só um terço do lucro
é oriundo de publicidade, e o restante vem da
cobrança pelo conteúdo digital. l

Executivo propõe premiação para leitores de conteúdo digital engajados

Quem lê mais deve pagar
menos, diz editor do ‘Journal’
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Milhagem. ‘Paywalls’ são negativos, diz Raju Narisetti
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro,  22 ago.  2012, Economia, p. 26.




