
Doloroso intermezzo 
Diários procuram novas formas de rentabilizar audiência e encontram soluções 

próximas às oferecidas pelos modelos digitais para inovar e sobreviver 
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Se a história dos jornais fosse contada 
em uma ópera, este momento seria o 

intermezzo: estamos entre entre dois atos. 
No primeiro deles, vimos a glória dos títu-
los impressos no mundo — sua hegemo-
nia como formadores de opinião, o mo-
delo de negócios vitorioso, a ampliação 
de sua influência nas sociedades indus-
triais. O enredo do próximo ato, no en-
tanto, ninguém arrisca dizer qual será. 
Não apenas porque é difícil. É impossível. 

"Estamos buscando uma fórmula de 
travessia", descreve Ken Doctor, ana-
lista de mídias digitais e autor do livro 
Newsonomics — Doze Novas Tendências 
que moldarão as Notícias e o Impacto na 
Economia Mundial, presente na 68" As-
sembleia Geral da Sociedade Interame-
ricana de Imprensa (SIP), realizada em 
São Paulo entre os dias 12 e 16 de outu-
bro. "Esse é um mundo que não conhe-
cemos. Achávamos que éramos podero-
sos, mas não somos" lamenta. 

Para Doctor, uma das saídas é assumir 
que o negócio precisa passar, urgente-
mente, por uma profunda transformação 
e que a era de papel está, definitivamente, 
chegando ao fim. "Essa economia não faz 
sentido, o impacto ambiental é grande e 
o digital tem nos encaminhado para uma 
substituição dos jornais impressos" ava-
lia. Segundo ele, para sobreviver, as em-
presas jornalísticas precisam entender 
não apenas seus públicos, mas sobretudo 
o que eles desejam: conteúdo, indepen-
dente das plataformas. E aposta: o mobi-
le é a próxima onda. "Crie um, distribua 
muitos" aconselha, em resumo. Contudo, 
Doctor não acredita que essa seja uma cri-
se particular dos jornais. "Eles são parte 
de um todo que envolve televisão, rádio, 
televisão paga" exemplifica. 

Os personagens antagonistas desta 
ópera — um melodrama, diga-se — já 
estão em cena: a queda da circulação pa-
ga, a consequente diminuição do fatura-
mento publicitário e a concorrência com 
os meios digitais. Cada jornal tem procu-
rado, à sua maneira, reverter a situação e 
se preparar para o próximo ato, como se 
viu na assembleia da SIP. 

Novos negócios 
De acordo com Juan Luis Cebrián, pre-

sidente executivo do El País, a circulação 
de jornais no mundo, em geral, é de que-
da. Na América Latina, porém, há uma 
tendência de crescimento. Em 2007, se-
gundo dados da Pricewaterhousecoopers 
(Pwc), a região abrigava 7.138 diários. 
Em 2012, os veículos chegavam a 8.403. 
A projeção para 2016 aponta um cresci-
mento de 5,5%, com 10.470 jornais. Esse 
movimento explica porque o El País está 
fazendo fortes investimentos na região. 

Apesar disso, Cebrián apontou que o 
cenário enfrentado pela mídia impressa 
obriga as empresas a estudar novas for-

Ken Doctor: "Nós (jornais) achávamos que éramos poderosos, mas não somos " 

Calmon Alves afirma que jornais devem procurar novas fontes de receita, fora da mídia, inclusive 

mas de rentabilizar o negócio, fugindo 
dos mecanismos que tradicionalmen-
te geravam dinheiro para os jornais. Ele 
usou um argumento que já tem seu lugar 
cativo entre os executivos do meio: a cada 
dólar criado na internet, perdem-se dez 
no impresso. "Essa será uma tendência 
generalizada no futuro", salientou. 

Entre os números que apresentou, o 
jornalista espanhol ressaltou o crescimen-
to das verbas publicitárias para a internet 
de um modo geral (incluindo acesso via 
mobile). Em 2007, a publicidade na web 
gerou US$ 52,1 milhões. Para este ano, 
estima-se um bolo de US$ 105,4 milhões. 
Em 2016, conforme as projeções da Pwc, 
esse montante passaria de US$ 188 mi-
lhões, alta de 15,9% sobre 2012 (leia en-
trevista com Cebrián na página ao lado). 

No caso dos jornais, os cálculos tra-
zem um quadro pouco animador. Em 
2007, o impresso obteve US$ 114,3 mi-
lhões com publicidade. A operação on-
line dos diários movimentou, no mes-
mo ano, US$ 5,4 milhões. O composto 
de 2012 aponta: US$ 83 milhões para o 
papel e US$ 7,9 milhões para o digital. 

Para daqui a quatro anos, a divisão (pe-
las contas da Pwc) seria assim: US$ 87,2 
milhões no impresso e US$ 11,5 milhões 
vindos da plataforma interativa. 

Para enfrentar estes tempos, a direção 
do jornal decidiu torná-lo um veículo glo-
bal, e não um diário espanhol. O proces-
so vem sendo construído há cinco anos 
e consiste em valorizar uma marca ape-
nas (El País) e trabalhar com redações in-
tegradas. A integração, revelou Cebrián, 
foi complexa, mas hoje é absoluta. Ao 
transformar o diário em um jornal glo-
bal, optou-se por atualizar o site duran-
te 24 horas, com equipes abastecendo o 
conteúdo em diferentes partes do mundo 
— o consumo de notícias na web é mais 
forte entre os latino-americanos, superan-
do o acesso dos espanhóis. Como parte 
da estratégia global, o El País abriu ope-
rações em cinco países da América que 
vendem diariamente 40 mil jornais. Mo-
vimento semelhante fez, recentemente, 
o The New York Times, com lançamento 
de site na China e previsão de abertura de 
operação no Brasil para 2013.0 Financial 
Times também aportou por aqui. O The 

Wall Street Journal abriu uma edição ale-
mã. E a velha banca da esquina e as telas 
se tornam cada vez mais internacionais. 

Ecossistemas 
O jornalista brasileiro Rosental Cal-

mon Alves, professor da University of Te-
xas, em Austin, também defendeu que os 
grupos de mídia do País estudem formas 
de fazer dinheiro que não fiquem atrela-
das ao modelo atual. "Não estamos aqui 
para otimizar o que existe" afirmou. Ele 
chamou atenção dos profissionais e exe-
cutivos da indústria, sobretudo daqueles 
que hesitam em enfrentar as profundas 
transformações provocadas pela tecno-
logia enquanto fazem bravatas sobre não 
aderir ao novo: "é preciso entender as di-
mensões da revolução digital" Para refor-
çar isso, Alves fez analogias com ecossis-
temas; desde a revolução industrial, a mí-
dia se portou como se fosse um deserto, 
no qual cactos (os jornais) drenam a pou-
ca água que existe e sobrevivem bem nes-
se cenário. A fotografia de hoje nos mos-
tra a selva amazônica. Todo mundo fala, 
todo mundo disponibiliza conteúdo em 
meio a uma gigantesca diversidade de 
elementos. "As companhias de tecnolo-
gia são cada vez mais companhias de mí-
dia. E o valor das ações dessas empresas é 
três vezes maior do que o das mídias tra-
dicionais" ponderou o especialista. "Da 
mesma forma, os grupos de mídia devem 
compreender que devem ter plataformas 
de tecnologia" 

Essa simbiose, entretanto, não elimina 
uma questão fundamental: a receita pu-
blicitária que vier do digital não irá suprir 
as necessidades dos jornais. "A questão 
não é a circulação. Há 60 anos ela vem 
caindo. O problema é a receita publicitá-
ria. Se nós queremos sobreviver, precisa-
mos estar em outras formas de negócio. 
O fato é que os jornais americanos vivem 
a pior crise de sua história. Nos últimos 
cinco anos e meio mais de 40 mil pesso-
as foram demitidas na imprensa ameri-
cana. Mas a crise não significa o fim do 
jornal, nem do jornalismo" 

Rosental Alves acredita que os veícu-
los terão condições de encontrar saídas 
e que vão fazer a transição para os no-
vos tempos. Ele citou o Dallas Morning 
News, que se planejou para a revolução 
digital. Em 2009, ele fez um súbito, mas 
cuidadoso, aumento de preço do jornal 
(40%). Isso quer dizer que os dirigentes 
estudaram quanto poderiam elevar esse 
valor sem causar grandes danos ao nú-
mero de assinantes. Uma parte da base 
foi perdida, claro, mas com isso o jornal 
readequou o perfil da empresa, atingin-
do um público mais selecionado. O ob-
jetivo foi diminuir dramaticamente a de-
pendência que tinha da publicidade. Ao 
mesmo tempo, criou serviços. Entre eles, 
o Speak Easy, lançado no mês passado, 
que presta consultoria a marcas para dis-
tribuição de conteúdo de marketing pelas 
redes sociais. "Os clientes estão desespe-
rados. Todos querem saber da conversa-
ção", contou. Também foi aberta em março 
uma área que oferece soluções digitais pa-
ra empresas. O terceiro projeto do Dallas 
Morning News foi inaugurar uma empre-
sa de eventos, com curadoria de conte-
údo feita pelos jornalistas e com temas 
que interessam ao grande público. Alves 
destacou que novos modelos estão sen-
do criados — uma receita exclusiva não 
há. "Ninguém pode continuar sendo cac-
to. Do contrário, se afogará na Amazônia" 
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