
Passados apenas 12 anos do novo sé
culo, a tecnologia de informação coloca 
em cheque toda a indústria jornalística, 
a função das redações, a periodicidade 
dos produtos, os formatos editoriais e, 
sobretudo, o modelo de negócio que 
será adotado (com eficácia) nos pró
ximos anos. "Vejamos: o meio digital 
oferece um espaço i l imitado, é muito 
mais rápido, elimina os custos do papel 
e distribuição" - sentencia Mathias Do
pfner, diretor- presidente da rede alemã 
de jornais e revistas Axel Springer. Sua 
palavra passou a ser respeitada entre di
retores e donos de periódicos do mundo 
inteiro porque, há 10 anos, a corporação 
em que atua saiu de um prejuízo avaliado 
em 200 milhões de euros, para um supe-

rávit de 600 milhões de euros, verificado 
no último balanço (2011). 

E qual foi o 'pulo do gato' da estraté
gia alemã? "Colocamos todos os conte
údos de nossos jornais na internet, mas 
passamos a cobrar por isso" - comenta 
Dopfner, diretor do grupo cujo jornal 
mais importante é o tradicional Bild, ao 
apontar um futuro próximo com muita 
agilidade tecnológica: "Os jornais serão 
como guardanapos. Leves e flexíveis. 
Para se guardar no bolso". 

Apesar da experiência bem-sucedida 
à frente do Springer, destaca o execu
tivo que o 'case' de sua corporação não 
serve como estratégia consolidada para 
ninguém. Observa que cada jornal, em 
seu pais ou cidade, deve procurar suas 

características, sua história e o perf i l 
dos leitores para tomar uma decisão. 
"E se houver erros, é preciso entender 
e corrigir. Mas é preciso tentar", acres
centa, acentuando que é fundamental 
ter flexibilidade nos projetos. A riqueza 
do 'Case Springer' reflete também o ta
manho do grupo: integra 230 jornais e 
revistas e mais de 160 produtos on line, 
operando em 34 países. 

Processo interativo 
Nelson Sirotzky, do conselho de ad

ministração do Grupo RBS (que edita 
importantes jornais no Sul do País, en
tre estes o Zero Hora), comenta que o 
momento é de cautela e que os modelos 
de jornais devem ser desenhados ob-
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servando, sobretudo, as características 
regionais. Nas redações dos jornais do 
grupo, rádio, edições web e equipes TV 
convivem com um plano geral de cross 
media. "Interatividade, para nós, é o 
ponto central" - ressalta o executivo. 

A cautela tem um motivo adicional, 
no Grupo RBS - ele integra oito jornais 
impressos, 18 emissoras de televisão e 
24 estações de rádio e faturou, no ano 
passado, R$ 1,3 bilhão. E os investimen
tos nos produtos online começam a gerar 
"bons frutos" Por exemplo: tomando-
se apenas o site do principal "jornal da 
casa", o zerohora.com, houve expansão 
da audiência. Comparando outubro do 
ano passado com o último mês de maio, 
os indicadores apontaram salto de 76% 
em visitas, de 70,9% em usuários únicos 
e de 78,9% em visualização de página. O 
Google Analytics foi empresa utilizada 
para fazer as medidas. "Mas, indepen-

dente da plataforma, vamos prosseguir 
apostando em conteúdos de qualidade" 
- completa Sirotsky. 

Outra experiência rica a indicar ca
minhos para o novo modelo de negó
cios é comandada pelo jornalista Raju 
Narisetti, vice-editor executivo do The 
Wall Street Journal e editor do Digital 
Network, do mesmo periódico. Em sua 
análise, muitas empresas jornalísticas, 
preocupadas com veículos impressos, 
f o r a m obrigadas a in tegrar rapida
mente as diversas plataformas. "Nós 
não. Optamos por integrar os grupos 
de jornalistas apenas no processo de 

edição e manter setores distintos para 
impresso e digital". 

A preocupação de Narisett i , tam
bém, é de evitar a camisa de força do 
"novo m o d e l o " : n u m p r i m e i r o m o 
mento , não se deve cobrar tudo do 
internauta; nem ir ao outro extremo, 
e liberar todos os conteúdos de forma 
gratuita . Nesse sentido, e de manei
ra pragmática, faz um alerta: "Não se 
pode p u n i r cobrando, justamente , o 
seu leitor mais fiel". Para o experiente 
executivo de jornais, é muito válida a 
ação de tentat iva e erro, com acom
panhamento atento das audiências a 
cada decisão tomada pela redação e, 
também, pelos departamentos de co
mercial e marketing. O grande desafio 
pontuado por ele, nesse momento, é 
que os sistemas adotados por diversos 
jornais importantes, em todo o mundo, 
estão se movendo para uma dependên
cia maior da publicidade - que (ainda) 
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pouco remunera comparado com os 
produtos impressos. 

Cuidado e planejamento 
Ao contrário de muitas correntes, 

como as do alemão Mathias Dopfner 
(do Springer), Narisetti ressalta que a 
decisão do paywall (pagamento de con
teúdos na internet) não pode ser apres
sada, instintiva. Demanda, sobretudo, 
planejamento e avaliação permanente 
dos clientes leitores. E lança uma adver
tência importante: o que funciona para 
grandes jornais não vai funcionar, neces
sariamente, para muitos outros - como 
os pequenos e médios instalados fora do 
eixo das grandes cidades e capitais. 

Diretor do Grupo Gazeta (TV, rádio 
e jornais), que edita o periódico Gazeta 
de Vitória, Carlos Lindenberg Neto con
corda com as observações de Narisetti e 
pontua: "Ninguém representa melhor as 
realidade locais que os jornais regionais". 
Conhecido como Café, Lindenberg acaba 
de assumir o comando da Associação Na
cional de Jornais (ANJ), que representa 
154 jornais, ou 90% da circulação diária 
(e paga) do país. Ele é o típico represen
tante de mídia regional e comenta sobre 
os desafios auais: "Tudo indica que os 
novos modelos decorrentes das mídias 
digitais passam, necessariamente, pelo 

aumento do faturamento com a venda 
dos conteúdos jornalísticos que produ
zimos com profissionalismo e vultosos 
investimentos". Nesse aspecto, Linden
berg não mostra pessimismo: "Temos um 
admirável mundo novo pela frente. E o 
que temos para oferecer é insubstituível: 
informação de qualidade". 

Mas a manutenção da qualidade das 
novas plataformas, comenta o diretor 
de Conteúdo do Grupo Estado, Ricar
do Gandour, está diretamente ligada 
ao desenvolvimento de novas estrutu
ras e gestão de talentos no ambiente 
multimídia. "Essa migração exige das 
empresas um novo modo de trabalhar, 
que tem impactado o ambiente físico 
das redações, com a incorporação de 
novos profissionais, como programado
res, e instalação de novas estações de 
edição" - explica, acrescentando que o 
novo modo de trabalhar, além de exi
gir de editores a integração da edição 
com design e tecnologia, criou um novo 
paradigma de edição e vai impactar no 
tempo de reflexão". 

O fato é que sejam os jornais nacio
nais ou regionais, grandes ou pequenos 
- presentes ou não em plataformas d i 
gitais - o consenso entre os diretores e 
editores é que os fundamentos básicos 
do jornalismo - seriedade, ética e com-

promisso com a sociedade - continuam 
valendo. "Mais do que isso: estes fatores 
é que farão a diferença" - comenta o 
jornalista Bill Kovach, que fez cobertu
ra política pelo The New York Times, 
chefiou a sucursal de Washington, editou 
o The Atlanta Journal Constitution e 
escreveu o livro "Os elementos do jorna
lismo: o que os profissionais de jornalis
mo devem saber e o público exigir". 

Na atual discussão dos modelos de 
negócios, Kovach é enfático: assim como 
em outros momentos de mudança ou 
de crise, vão sobreviver (no ambiente 
jornalístico) as empresas que mantive
rem, em profundidade, um conteúdo 
que expresse sua liberdade e valor para 
leitores e anunciantes. 

O livro de Kovach, escrito com outro 
jornalista norte-americano (Tom Rosen-
t iel ) , acabou virando espécie de guia de 
bons trabalhos nas redações. Entre os 
elementos indispensáveis ao jornalismo, 
Kovack destaca os seguintes enunciados: 
1)A primeira obrigação do jornalismo é 
com a verdade; 2) Sua primeira lealdade 
é com os cidadãos; 3) Sua essência é a 
disciplina na verificação; 4) Seus prati 
cantes precisam manter independência 
em relação a quem é protagonista de 
suas reportagens; 5) O jornalismo preci
sa servir como um monitor independente 
do poder; 6) Ele deve abrir espaço para 
a crítica e o compromisso público; 7) 
Deve se esforçar para apresentar o que 
é significativo de forma interessante e 
relevante; 8) Deve manter a notícia com
pleta e proporcional; e 9) Os jornalistas 
devem ter permissão para exercer sua 
consciência pessoal. 

As entrevistas e coleta das informações foram 
possíveis graças à realização, em São Paulo, do 
9° Congresso de Jornais, organizado pela ANJ. 
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Text Box
Fonte: Negócios da Comunicação, São Paulo, ano 9, n. 58, p. 56-58, set. 2012.




