
dinâmica em marcha lenta do p r i 
meiro semestre impactou de manei

ra muito direta — e negativa — dois seg
mentos anunciantes extremamente rele
vantes para os negócios dos jornais: imó
veis e automóveis. O resultado se reflete 
nos números auferidos pelo Projeto In-
ter-Meios: crescimento de apenas 4,2% 
(abaixo da média geral, de 11%), com fa
turamento de R$ 1,67 bilhão na primei
ra metade do ano. Mesmo assim, repre
sentantes dos veículos encontram mo
tivos para prever que, ao final de 2012, 
o desempenho terá sido, se não de ex
pansão acentuada, ao menos de algum 
crescimento. 

Para fundamentar essa previsão, va
lem-se de um conjunto de fatores no qual 
a aceleração dos investimentos publicitá
rios, percebida a partir do meio do ano, 
soma-se ao aumento das verbas destina

das aos jornais de perfil mais popular, ao 
desenvolvimento de projetos especiais e 
ao crescimento geral da circulação. Pe
los dados do IVC, na primeira metade 
do ano o número de exemplares vendi
dos elevou-se 2,3%, com expansão tanto 
em assinaturas quanto em venda avulsa. 

Paralelamente, questões locais favore
cem os jornais de determinados merca
dos, como o Rio de Janeiro, onde Mario 
Rigon, diretor de mercado da Infoglobo, 
projeta "um ano bom, de crescimento" Se
gundo ele, no meio do ano, os investimos 
da indústria automotiva foram normaliza
dos e, nesses últimos meses de 2012, de
vem intensificar os do setor imobiliário. 

Além disso, o mercado carioca come
ça a ser beneficiado pela expectativa de 
eventos como Copa do Mundo e Olimpí
ada, que o tornam objeto de atenção mais 
específica de grandes marcas com al-





cance nacional. "No primeiro semestre, 
o faturamento de nossos jornais cresceu 
quase o dobro do índice registrado pelo 
meio" garante o executivo. "No Extra, o 
crescimento foi um pouco maior" com
pleta Rigon, referindo-se ao título de per
fil mais popular da Infoglobo (que publi
ca ainda O Globo e Expresso). 

Também no Grupo Folha, o j o r n a l 
de menor preço de capa — o Agora São 
Paulo —, vem registrando desempenho 
satisfatório, destaca o diretor executivo 
Antonio Carlos Moura. "É um título com 

cem m i l exemplares, com crescimento 
muito consistente" aponta. Assim como 
Rigon, ele também acredita em desem
penho mais favorável para o meio nos 
meses finais de 2012, até porque devem 
retornar os investimentos dos setores de 
automóveis e imóveis. "Acabaremos ten
do um ano, se não fantástico, ao menos 
positivo, de crescimento" prevê. 

No primeiro semestre, afirma M o u 
ra sem revelar números, o faturamen
to publicitário dos jornais do grupo Fo
lha cresceu "um pouco" relativamente 

ao mesmo período de 2012. Esse de
sempenho, especifica, foi impulsiona
do por uma presença mais ativa do se
tor financeiro, de alguns segmentos da 
indústria com necessidades mais ins
titucionais — como petróleo e minera
ção — e pela manutenção dos investi
mentos do varejo. 

Mais enxuto e mais lido 
Ao f i n a l do p r i m e i r o semestre de 

2012, mostram os dados do Projeto 
Inter-Meios, o share do meio ficou em 

11,7% do bolo publicitário nacional . 
No mesmo período do ano passado, 
essa participação chegava a 12,4%. Ao 
final deste ano, projeta Leonardo C é 
sar — que além de gerente comercial 
do Correio, da Bahia, dirige o comitê 
de mercado anunciante da Associação 
Nacional de Jornais —, o meio deverá 
ter registrado crescimento pouco su
perior à inflação do período. Mas re
comenda: os jornais precisam investir 
para se tornarem mais enxutos e atra
entes, e ao mesmo tempo permanece-



rem integrados à realidade dos leitores. 
Para mostrar de forma concreta como 

pode ser interessante esse processo, Cé
sar cita a experiência do próprio Correio, 
que em 2008 passou por uma reformu
lação composta, entre outros itens, pela 
adoção do formato berliner e pela redu
ção do preço de capa. Com isso, elevou 
a quantidade de leitores (e o próprio al
cance do meio em seu mercado) e a re
ceita publicitária. "No primeiro semes
tre de 2012, o faturamento publicitário 
cresceu 25%. No total do ano, devere

mos manter esse índice" acredita César. 
Marcelo Romão, diretor comercial do 

Grupo Estado, afirma estar otimista com 
a parte final do ano. "Mesmo diante de 
um cenário econômico adverso, o meio 
continua sendo muito relevante para o 
mercado publicitário, tanto para empre
sas que precisam mover seus estoques 
quanto para quem precisa fortalecer 
suas marcas" argumenta. O executivo 
lembra que a circulação de jornais no 
Brasil cresceu no decorrer do ano. "Isso 
mostra que o segmento continua sendo 

a fonte de informação mais importante 
para os setores de maior poder aquisiti
vo e formadores de opinião" comemora. 

Eventos como a Olimpíada favorece
ram o desempenho dos jornais, inclusi
ve dos títulos do Grupo Estado, que de
senvolveu para esse torneio um projeto 
cross media composto por diversos de 
seus veículos e por eventos. Iniciativas 
desse gênero, enfatiza Romão, são ho
je importantes catalisadores de negó
cios. "Hoje é importante criar uma ex
periência para o consumidor" justifica. 

Negócios nos negócios 
Se em mercados como o do Rio de Ja

neiro situações locais favorecem a publi
cidade em jornais, questões também es
pecíficas podem prejudicá-la em outras 
regiões. Caso do Rio Grande do Sul, on
de uma estiagem colaborou para reduzir 
em quase 2%, na primeira metade do ano, 
o PIB de um mercado no qual o agrone-
gócio desempenha papel relevante. De 
acordo com Marcelo Rech, diretor-geral 
de jornais RS do Grupo RBS, os classifi
cados foram os mais atingidos. 



Em setembro, a RBS reformulou os 
classificados do Zero Hora, vinculando-os 
mais intrinsecamente aos meios digitais e 
dotando-os de novos formatos e de pos
sibilidades de maior exposição. "No p r i 
meiro semestre deste ano, nosso desem
penho esteve dentro de nossas expecta
tivas" avalia Rech. Também na RBS cres
ceram mais, neste período, os negócios 
de um título popular: o Diário Gaúcho. 

Como os populares, títulos dedica
dos a economia e negócios registraram 

performance satisfatória nos primeiros 
seis meses do ano. "Nosso resultado foi 
muito bom, crescemos 12%" comemora 
Ivanilda Gadioli, diretora comercial do 
Valor Econômico. Segundo ela, os seg
mentos financeiro e imobiliário contri
buíram mais decididamente para o de
sempenho do impresso, enquanto a pu
blicidade online foi favorecida por ações 
das montadoras de automóveis. 

"Nossas revistas destacaram temas 
como logística, infraestrutura e ener

gia, e os suplementos — 50 no primeiro 
semestre — trouxeram excelente fatura
mento" garante Ivanilda, ao prever ma
nutenção do crescimento do Valor na se
gunda metade do ano. "O mês de agosto 
fechou muito bem. Publicamos o Valor 
1000 com recorde de páginas e resultado 
18% superior ao do ano passado" conta. 

Leonardo Teshima, diretor-geral da 
Ejesa em São Paulo, cita o concorren
te do Valor, o Brasil Econômico, como 
aquele com crescimento mais "consis

tente e significativo" no portfólio do gru
po — composto ainda por O Dia, Meia 
Hora e Marca Brasil. "O Meia Hora tam
bém teve resultado expressivo" ressalta, 
ao lembrar que a empresa criou uma d i 
retoria de conferências, responsável pe
la coordenação e execução de eventos 
e seminários. "Neste momento econô
mico favorável, o mercado de seminá
rios é um excelente nicho, que será ca
da vez mais explorado pelos jornais do 
grupo" pondera. 

Text Box
Fonte: Meio & Mensagem Especial: Mídia e Mercado, São Paulo, p. 40-44, 24 set. 2012.




