
Há mais uma questão a levar em con-
ta: o que quer o leitor? Ele está dispos-
to a pagar pelo quê? A comunicação se 
transformou de tal maneira que vivemos 
uma temporada de confusão. Por quanto 
tempo vamos vivê-la? Na história da im-
prensa, um dos grandes movimentos pa-
ra o surgimento dos jornais foi a revolu-
ção industrial. Depois disso, houve pou-
cas alterações grandiosas. No caso atual, 
a transformação ocorrerá em tempo mais 
rápido, em termos históricos. 

Vivemos uma ameaça real se não en-
contrarmos modelos que permitam mo-
netizar nossa atuação no ambiente digi-
tal. Os jornais de amanhã não serão co-
mo os de hoje. As relações vão mudar, 
as bancas vão desaparecer e o sistema 
de distribuição se transformará. O mer-
cado vive uma revolução sangrenta. Em 
três anos, sete mil jornalistas vão perder 
seus empregos na Espanha. Os executi-
vos dos jornais não podem cometer o er-
ro de não fazer as mudanças necessárias. 

Temos um conflito conceituai. Porque 
somos um mediador entre a realidade e 
o leitor. O que faz um mediador quando 
todo mundo assume esse papel? Não po-
deremos ser apenas narradores. Temos de 
contextualizar. Temos a função de publi-
car tudo aquilo que o poder — qualquer 
poder — não queira que publiquemos. Te-
mos um papel como líderes de opinião. E 
temos de conviver com a web, que multi-
plica notícias, mas que também espalha 
calúnias e confusões. 

Crescemos 25% em internet, mas a re-
ceita do digital não sustenta o negócio. 
Calculamos que fecharemos o ano com 
o bolo dividido em 20% da receita publi-
citária digital e 80% do papel. Estamos 
tendo uma perda signigicativa de renta-
bilidade porque o ganho do digital não 
compensa as perdas do papel. Tivemos 
de fazer uma grande reestruturação no 
El País porque estamos perdendo muito 
dinheiro (o jornal fez grandes demissões 
nas últimas semanas). 

O faturamento entre 2012 e 2007 teve 
uma queda de 200 milhões de euros. Ti-
vemos de fazer muitos cortes para equili-
brar — conseguimos reduzir 100 milhões 
de euros de nossos gastos. Não foi uma 
redução linear. Mudamos nosso perfil. 
Eliminamos nossas estruturas físicas que 
coordenavam edições regionais. Mas in-
vestimos em nossa redação no México, 
onde temos uma equipe grande. Na Es-
panha, por sua vez, muitos jornais mor-
rem. Em setembro, por exemplo, houve 
uma queda de 37% na venda de automó-

veis. Esse é um setor que anuncia forte-
mente em jornais. A consequência foi a 
diminuição dos investimentos publici-
tários desse segmento. Há uma tendên-
cia geral nos jornais europeus de a recei-
ta digital não compensar o que estamos 
perdendo com o papel. Mas a situação é 
mais preocupante para os jornais da Es-
panha e da Itália. De fato, esse é um qua-
dro global. Há uma avaliação americana 
que aponta que, a cada dólar conquista-
do na internet, perdemos dez dólares que 
ganharíamos no meio impresso. Ou seja, 
os dólares novos que conseguimos com 
o digital não dão sustentação para o veí-
culo tradicional. 

No quadro global, acredito que o Bra-
sil seja uma exceção quando se trata dos 
jornais. Porque desde o governo FHC, 
depois com Lula e Dilma, houve um au-
mento de renda da população. É um fe-
nômeno que se repete na índia e na Chi-
na. Como resultado dessas mudanças so-
ciais, há oportunidades para crescimen-
tos dos jornais (de papel). 

A circulação vem caindo nos últimos 
cinco anos. Isso acontece durante a se-
mana (hoje temos cerca de 350 mil exem-
plares diários) e nas edições dominicais 
(que estão em torno de 800 mil). Já ti-
vemos edições dominicais com 1,2 mi-
lhão de exemplares, por volta de dez anos 
atrás. Na Europa, isso vem acontecendo 
de modo geral. Nós temos a vantagem de 
sermos um veículo global. Estamos pre-
sentes em países como Chile, Argentina, 
México, República Dominicana. Uma boa 
parte dos nossos leitores da web está na 
América Latina. Dos nossos usuários, 40% 
são da América Latina. Na web, temos um 
número grande usuários únicos, na casa 
dos milhões. Não cobramos pelo conte-
údo e há três anos adotamos o lema di-
gital first. Decidimos que as notícias vão 
primeiro para o digital. 

Estamos sofrendo com a crise espanho-
la, como a maioria das empresas. Com 
isso, a publicidade também se restringe. 

O El País está estudando um modelo 
para a área digital. Estamos promoven-
do reuniões para avaliar diversas expe-
riências. Temos vários pontos a anali-
sar a respeito do nosso modelo digital. 
O conteúdo generalista está disponível 
de graça na internet. Podemos oferecer 
um conteúdo mais personalizado para o 
usuário, conforme seus hábitos de leitu-
ra, mas podemos nos chocar com os pro-
blemas de privacidade. 

Perfil redefinido 
0 presidente do El País, Juan Luis Cebrián, está habituado a visitar o Brasil. Afinal, o 

Grupo Prisa, dono do diário espanhol — e de uma gama de veículos que inclui TVs e 

rádios -, tem negócios importantes no País. Por aqui, a grande operação é a Editora 

Moderna, com a qual a holding vem obtendo uma parte essencial da receita global. 

Segundo Cebrián, jornalista que está entre os fundadores do El País e que também 

preside o grupo, a educação é o setor que mais cresce dentre todos os segmentos em 

que o Prisa atua. Desta área, 75% do faturamento vêm da América Latina; na região, o 

Brasil é o principal mercado. Nesta entrevista, Cebrián comenta os principais desafios 

do grupo e dos jornais hoje e conta as decisões estratégicas tomadas pelo El País para o 

cenário atual, que descreve como "uma revolução sangrenta". 

Por LENA CASTELLON lcastellon@grupomm.com.br 

No digital, estamos competindo não 
com jornais, mas com players como Goo-
gle e Facebook. As receitas publicitárias 
desse meio estão basicamente concentra-
das nessas empresas de tecnologia. Elas 
devem responder por 70% desse volume. 
É importante lembrar também que o jor-
nal na web não disputa a atenção do lei-
tor como se fosse um diário convencional. 
É a experiência do usuário que determi-
na sua navegação. Antes, os diários eram 
grandes impérios verticais. Isso está aca-
bando. Hoje ninguém tem a solução para 
o quadro que vivemos (a dicotomia entre 
a expansão do digital e a pouca rentabi-
lidade que ela traz para o jornal). Todos 
os anos eu me reúno com executivos de 
jornais (de várias partes do mundo) e nin-
guém tem a resposta para o dilema deste 
período entre o papel e o digital. O The 
New York Times está fazendo sua experi-
ência com o paywall e pode ser uma so-
lução interessante. Nos Estados Unidos, 
150 jornais têm assinaturas online. Mas 
ainda assim não se conseguiu rentabili-
zar o negócio. 
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