
ão poucos os jornais no Brasil que 
sobreviveram ao longo de duas guer
ras mundiais, 32 presidentes, entre 
interinos e oficiais, e dois per íodos de 
ditadura mi l i t a r . Tampouco os que 

tiveram entre seus colaboradores figuras ilustres 
como Assis Chateaubriand, Carlos Drummond de 
Andrade, Gláuber Rocha e Jorge Amado. No ú l t i 
mo dia 15 de outubro, o baiano A Tarde não só 
celebrou toda essa história ao completar o cente
nár io de sua fundação. Com essa marca, o vovô 
da imprensa soteropolitana busca provar que tem 
energia de sobra para outros 100 anos. 

O momento de festa é marcado pelo posiciona
mento do Grupo A Tarde de se reinventar e fazer-
se mais moderno. Para isso, aos poucos passa por 
mudanças estratégicas em toda a sua estrutura, 
que, além do jornal diário, conta ainda com uma 
rádio FM, um jornal popular e um portal de no t í 
cias. Para ajudar a encabeçar esse processo, che
gou ao grupo o jornalista Vaguinaldo Marinheiro, 
como diretor executivo de Jornalismo. Antes, 
Marinheiro havia passado 23 anos na Folha de 
S.Paulo, em cargos como repórter, editor, secretá
rio de redação e correspondente internacional. 

"A Tarde é um jornal com muita t radição, 
com uma forte presença no estado. Então, o 
grande desafio é fazer um bom produto, o que 
não é fácil. É uma batalha diária. Você acaba de 
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fazer o jornal, daqui a pouco é preciso começar 
tudo de novo." Marinheiro foi levado pelo novo 
CEO do Grupo, André Blumberg, que aposta em 
seu know-how para reformular o projeto edito
rial e gráfico da publicação. 

"O jornal sempre foi líder de mercado na Bahia. 
A ideia é voltar a ter esse status aproveitando a 
experiência do Vaguinaldo para reestruturar a 
redação, fazer de A Tarde um jornal mais baiano, 
aumentando o número de matér ias regionais." 

Atual vice-líder de circulação no estado, per
dendo apenas para o Correio da Bahia, A Tarde 
tem pre tensões de reaver a liderança em médio 
prazo. Hoje m a n t é m 33 mi l assinantes, com cir
culação de 43 mi l , chegando a 80 mi l no domingo. 
Segundo Blumberg, a simples comparação de cir
culação acaba não sendo a mais justa, uma vez 
que seu jornal custa R$ 2, enquanto o concorren
te cobra R$ 0,75. "Muitos leitores t êm migrado 
para jornais populares ou gratuitos. Isso nos afe
tou de certa forma. Para voltarmos a ser compe
titivos, para justificarmos nosso preço, é preciso 
investir em qualidade, esta é a nossa proposta." 

Para o CEO do grupo, além de focar no conte
údo do jornal, a equipe comercial tem desenvol
vido algumas ações promocionais visando os 
jornaleiros e t a m b é m novos assinantes. "A gente 
deve estar sempre evoluindo. Aos poucos volta
remos a atrair novos leitores." 

PROJETOS EDITORIAL E GRÁFICO 
Para garantir que o jornal chegue vivo, ágil e 

mais moderno para a disputa de mercado, as 
mudanças v ê m acontecendo gradativamente. "É 
como se es t ivéssemos trocando os pneus com o 
carro andando", explica o jornalista. "A Tarde é 
considerado um quality paper, en tão a gente vai 
apenas aprofundar o conceito de fazer um jorna
lismo mais independente", explica o executivo. 

A ideia é que a publicação soteropolitana se 
aprimore para se equiparar a jornais de grande 
circulação, como Folha de S.Paulo, O Globo e O 
Estado de S. Paulo. "Estamos nos espelhando 
nesses grandes veículos para trazer os mesmos 
conceitos para cá", diz Blumberg. 

O jornal, que já tem passado por uma série de 
mudanças ao longo dos ú l t imos anos, sofrerá 
uma alteração ainda mais profunda e percept ível 
em seus projetos editorial e gráfico, para dar ao 
consumidor de not ícias uma leitura mais fácil e 
ágil e dividir o not iciár io em seções mais organi-
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zadas. "O objetivo é que o leitor consiga fazer 
uma leitura mais analítica, que vá um pouco 
além do fato. Esta é uma tendência dos grandes 
jornais hoje em dia, de dar os devidos desdobra
mentos, consequências" , explica Marinheiro. 

Para colocar esse modelo de jornalismo em 
prática, o diretor executivo explica que tem esta
do bastante envolvido com a equipe de redação, 
sugerindo novos olhares antes, durante e depois 
da produção das reportagens. "Nesse primeiro 
momento de análise, não tem outra forma de 
fazer que não seja participando do dia a dia. 
Tenho conversado com os repórteres , discutido 
os textos, visto o que pode ser melhorado, enfim, 
buscamos um jornalismo mais moderno." 

Apesar de a mudança ser gradativa, o jornalis
ta acredita que os leitores já es tão sentindo as 
melhorias. "As formas de abrir as matér ias , de 
contar his tór ias , de apresentar essas his tór ias , 
tudo isso já está acontecendo e sendo notado." 
Segundo ele, A Tarde vive um momento propício 
para mudanças , já que, com o apoio da nova 
diretoria, tem uma certa liberdade para trazer 
novos pontos de vista e até mesmo experimen
tar mais. "Essa liberdade é muito interessante 
porque, em muitas outras estruturas mais t radi 
cionais, há uma certa resis tência ao novo. Você 
acaba trocando uma peça aqui, outra ali, e a 
estrutura permanece a mesma." 

MÍDIAS DIGITAIS 
Ainda no quesito mudanças , Blumberg lembra 

que o maquinário do parque gráfico do grupo 
t ambém será renovado em médio prazo, além de, 
em breve, o grupo apostar em novos investimen
tos t ambém no meio digital. "O desafio é moder
nizar o jornal não apenas no impresso. Queremos 
uma atuação mais forte em plataformas de web, 

disponibilizar nosso conteúdo em outras ferra
mentas, como tablets e smartphones." 

"O portal A Tarde é muito bonito, mas carece 
de mais atualizações. É um site que tem muitas 
informações, mas ainda com muita notícia escon
dida. A nossa ideia é tornar sua navegação mais 
facilitada também", afirma o diretor executivo de 
Jornalismo. Na onda dos grandes veículos com 
forte presença nas redes sociais, Marinheiro des
taca as plataformas e defende a inserção do jornal 
nesse universo. "Hoje em dia as redes sociais são 
fundamentais até mesmo para ampliar os debates 
e dar mais visibilidade para o jornal." 

Ainda no quesito mídias digitais, Marinheiro 
promete trazer o mesmo jornalismo comprometi
do e responsável do jornal t ambém para a web. 
"Precisamos ser mais analíticos até mesmo para 
ajudar o leitor a ampliar sua visão, que vive bom
bardeada por informações que recebe por aí." Para 
o jornalista, a intenção com estas ações é aumentar 
a relevância do grupo A TARDE, tornando-o plural 
e líder na região. "A nossa expectativa é sim 
aumentar nossos leitores, ampliar a relevância que 
o jornal tem hoje e atrair mais produtividade." 

Ao vislumbrar um passado que conta com 
prêmios representativos, como melhor infogra-
fia durante a 32 a edição do The Best of Newspaper 
Design, em 2010, e melhor capa na 33 a edição da 
mesma premiação, em 2011, A Tarde parece não 
estar t ão longe do sucesso de seus tempos á u r e 
os. O jornal, que t a m b é m foi finalista em 2 0 0 7 
do Prêmio Esso de Jornalismo, parece estar no 
caminho a que se propõe. Nas palavras de Carlos 
Drummond de Andrade, um de seus mais i lus
tres colaboradores, fica registrada uma das mais 
importantes propostas do jornal: "Necessitamos 
sempre de ambicionar alguma coisa que, alcan
çada, não nos torna sem ambição". 
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Text Box
Fonte: Imprensa, São Paulo, ano 26, n. 284, p. 32-34, nov. 2012.




