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Aliadas à conjuntura pouco dinâmica 
da economia nacional, questões locais 

também contiveram a atividade econô
mica do Sul do País no decorrer de 2012. 
Casos, por exemplo, de uma estiagem 
com impactos negativos na agropecuá
ria tanto do Rio Grande do Sul quanto de 
Santa Catarina, e da existência, nessa re
gião, de relevantes polos industriais, ob
viamente também afetados em um perío
do no qual toda a indústria brasileira re
gistrou desempenho pífio. Tais questões 
não poderiam deixar de ecoar no mer
cado publicitário do Sul, e nos negócios 
de seus jornais, que apostam, porém, em 
uma conjuntura mais favorável no próxi
mo ano, e fazem de sua tradição, e de sua 
força local, fatores adicionais de geração 
de negócios.

Em Santa Catarina e no Rio Grande do 
Sul, por exemplo, no atual contexto des
se meio em âmbito nacional, os jornais 
mantêmse em situação até mais favorá
vel, destaca Felipe Goron, diretor de mer
cado nacional da RBS (que nesses Esta
dos edita oito jornais). “Nesses mercados 
há índices elevados de leitura de jornais, 
manutenção de bases de assinantes, cres
cimento do público quanto consideramos 
também as bases digitais”, detalha Goron.

O grupo RBS, ele destaca, busca hoje 
expor essa realidade além das fronteiras 
desses dois mercados, e este ano os anun
ciantes de âmbito nacional, ou sediados 
em outros Estados que não Rio Grande 
do Sul e Santa Catarina, responderão por 
aproximadamente 15% da receita publi
citária de seus jornais. Esse índice é um 
pouco superior àquele registrado em anos 
anteriores: “Em parte, o crescimento des
se índice decorre do maior interesse dos 
grandes anunciantes pelo sul do país, mas 
devese considerar que as economias dos 
dois estados também enfrentaram difi
culdades”, ressalva Goron. 

Em decorrência dessas dificuldades, 
em Santa Catarina a receita publicitá
ria dos jornais da RBS este ano registra
rá apenas um “leve crescimento”, con
ta Walter Bier, diretor de operações de 
jornais e online do grupo nesse merca
do. “Vínhamos de bom crescimento nos 
últimos três anos, mas este ano o cresci
mento será mais moderado, até porque 
o PIB catarinense crescerá muito pouco 
este ano”, ele justifica.

Quatro títulos compõem o portfólio de 
jornais editados pela RBS em Santa Cata
rina: Diário Catarinense e Hora de Santa 
Catarina — ambos na Grande Florianó

Meio iMpresso

Tradição de leitura  
no mercado regional
Jornais da região esperam melhora da conjuntura econômica do País no ano que vem

polis , o Jornal de Santa Catarina, de Blu
menau, e A Notícia, sediado em Joinville. 
No Rio Grande do Sul, o grupo mantém 
outros quatro: Zero Hora e Diário Gaú
cho — os dois na região metropolitana 
de Porto Alegre , o Diário de Santa Ma
ria e o Pioneiro, de Caxias do Sul.

E também no mercado gaúcho houve 
dificuldades no decorrer deste ano: “Os 
números do PIB do Estado foram infe
riores aos do Brasil, que já não foram dos 
melhores”, conta Marcelo Rech, diretor
geral de jornais da RBS no Rio Grande 
do Sul. “Mas dentro desse contexto foi até 
um bom ano para nós, mantivemos nos
sos índices de share”, ele ressalva.

Sem revelar números, Marcelo Leite, 
diretor comercial de jornais da RBS no 
Rio Grande do Sul, projeta para este ano 
incremento no faturamento publicitário 
dos jornais com os quais trabalha. E há, 
ele destaca, perspectivas mais favoráveis 
para o próximo ano. Primeiramente, pelo 
provável aquecimento da economia nacio
nal (e também da local). Depois, por ações 
específicas dos jornais da RBS: “Criamos 
uma área de produtos para pensar proje
tos multiplataformas e novos formatos. E 
nosso projeto de Copa, muito completo, 
começará a ter ações e a gerar receitas.”

Projetos especiais
O crescente interesse por projetos es

peciais levou este ano o grupo paranaen
se GRPCOM a desdobrar o núcleo de seus 
jornais dedicado a tal gênero de ações em 
grupos temáticos dedicados aos segmen
tos agro, moda e beleza (em 2013 esse 
conjunto deverá incluir também um nú
cleo dedicado a saúde e bemestar). “Es
ses grupos trabalham de maneira muito 
próxima com outros veículos do grupo 
e com eventos”, diz Ana Amélia Filizo
la, diretora da Unidade Jornais do GRP
COM (grupo que mantém ainda um nú
cleo focado no jovem composto por seus 
diversos veículos).

Ana cita, entre os projetos especiais de
senvolvidos pelos jornais do GRPCOM, a 
Expedição Safra, promovida pelo jornal 
Gazeta do Povo, e dedicada ao segmento 
agro, e já em sua sexta edição: “Este ano, 
esse projeto está com receita 60% superior 
à do ano passado”, diz a diretora do gru
po, que no segmento dos jornais mantém, 
além da Gazeta do Povo, o título popular 
Tribuna — também de Curitiba —, o Jor
nal de Londrina e o Gazeta de Maringá . 

Já a receita publicitária total dos jor
nais do grupo, estima Ana, deve ser este 

Ana Amélia, do GRPCOM: investimento em projetos especiais em áreas como o agronegócio

Goron, da RBS: elevados índices de leitura nos mercados gaúcho e catarinense ajudam o meio
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ano algo entre 3% e 4% superior àquela 
registrada em 2011. “Nos classificados, 
que ainda geram cerca de 30% da receita 
das versões impressas de nossos jornais, 
sentimos este ano migração mais acen-
tuada para o universo digital”, especifica 
Ana. “Em nosso mercado somos líderes 
também nos classificados online, mas é 
preciso monetizar melhor esse gênero 
de classificados, que ainda têm valores 
inferiores aos do impresso”, ela pondera.

Relevância
Integrante da operação gaúcha do gru-

po Record, o Correio do Povo deve este 
ano registrar um crescimento de fatura-
mento “importante”, diz o vice-presiden-
te Verissimo de Jesus. E assim como Go-
ron, da RBS, ele também destaca o jornal 
como meio bastante relevante no merca-
do gaúcho, seja por sua tradição, seja pe-
los hábitos de seu consumo pelo público 
local. Resultado: “Tanto anunciantes re-
gionais quanto os nacionais que buscam 
maior aproximação com os consumidores 
do Estado, seguem utilizando esse meio”, 
destaca Jesus.

No Correio do Povo, ele diz, o cres-
cimento dos negócios deve ser credita-
do tanto à evolução própria do mercado 
anunciante quanto à disponibilização 
de oportunidades comerciais criativas e 
aos projetos diferenciados estruturados 
pelo título, como os conteúdos específi-
cos para o mercado imobiliário, a trans-
formação do caderno jovem Mais Preza 
em uma plataforma que agora conta com 
uma editoria específica, e conteúdos dedi-
cados a temas como educação e carreira. 

E nos jornais mantidos em Santa Cata-
rina pelo grupo RIC, nos primeiros nove 
meses deste ano — comparativamente ao 
mesmo período de 2011 —, a receita pu-
blicitária cresceu 15,7%, afirma Leonar-
do Petrelli, vice-presidente desse grupo 
no Paraná. Segundo ele, contribuíram 
para esse incremento os cadernos espe-
ciais, a publicidade legal e os setores de 
imóveis e automóveis; em contrapartida, 
em decorrência das eleições municipais 
reduziram seus investimentos as prefei-
turas municipais. “Podemos também ci-
tar a integração e o cross media do Gru-
po RIC para realização de projetos espe-
ciais como fator positivo no crescimento 
da receita”, acrescenta Petrelli.

Pegada virtual
Cinco títulos compõem o portfólio de 

jornais do grupo RIC em Santa Catarina: 
os diários Notícias do Dia Florianópolis, 
Notícias do Dia Joinville, Notícias do Dia 
Grande Florianópolis e Notícias do Dia 
do Vale do Rio Tijucas/Costa Esmeral-
da, e o semanal de classificados Negócio 
Já Santa Catarina. 

No universo digital, os conteúdos 
desses títulos estão agrupados no portal 
NDOnline, que, de acordo com Petrelli, 

a partir deste final de ano adotará uma 
estratégia comercial e de conteúdo mais 
agressiva, passando a contar com edito-
rias específicas para quatro regiões do 
Estado (inclusive para localidades onde 
nem há versões impressas do Notícias do 
Dia): Florianópolis, Joinville, Vale — in-
clui Itajaí e Blumenau —, e Oeste, onde 
estão as cidade de Chapecó e Xanxerê. 
“Entendemos que o futuro do meio jor-
nal passa pela geração de conteúdo on-
line de qualidade”, diz Petrelli.

Comercialmente, ele prossegue, o gru-
po RIC buscará integrar mais o NDOn-
line ao portal RIC Mais, no qual alia os 
conteú dos de todos os seus veículos a ou-
tros exclusivos, e destina-os tanto a Santa 
Catarina quanto ao Paraná (nesse último 
Estado o grupo atua com outros meios, 
porém não com jornais). “Para 2013 está 
previsto o lançamento, nesse portal, dos 
classificados de imóveis, veículos e geral”, 
adianta Petrelli.

Também o Correio do Povo dedica ago-
ra atenção mais específica ao universo 
virtual. Em outubro, lançou versões para 
celulares, tablets e outros equipamentos 
móveis, e ainda este ano deve estruturar 
seus conteúdos digitais pela linguagem 
HTML5, com a qual é possível disponi-
bilizar simultaneamente conteú dos nos 
mais diversos tipos de equipamentos, fi-
xos ou móveis. “Será o primeiro jornal da 
região Sul do País a utilizar as facilidades 
desse formato”, enfatiza Jesus.

Inicialmente, ele conta, as novas ver-
sões digitais do Correio do Povo terão 
conteúdo aberto, mas futuramente se-
rão comercializadas com estratégias de 
precificação embasadas nas informações 
obtidas durante esse período de degusta-
ção. “Além disso, alavancaremos o meio 
impresso por meio de pacotes promocio-
nais atrativos, incentivando os leitores a 

consumirem o produto em mais de uma 
plataforma”, acrescenta Jesus.

Em Santa Catarina, o grupo RBS lan-
çou este ano, para a região onde se loca-
lizam as cidades de Itajaí e Camboriú, a 
plataforma O Sol Diário, composta por um 
site e um caderno com circulação diária 
— de segunda a sábado —, nos três títu-
los do grupo ali presentes: Diário Catari-
nense, Jornal de Santa Catarina e A Notí-
cia. “Juntos, esses títulos têm ali circula-
ção média de aproximadamente seis mil 
exemplares”, ressalta Bier. 

Além disso, em meados do ano a ope-
ração catarinense da RBS transpôs pa-
ra o formato revista o caderno feminino 
Donna, do Diário Catarinense, transfor-
mou de mensal em quinzenal o caderno 
de decoração dessa mesma publicação, 
e relançou seus classificados. Criou tam-
bém conselhos de leitores para seus qua-
tro títulos, e seguiu investindo no mundo 
digital, lançando no início do ano novo 
portal para o Diário Catarinense. E, desde 
o ano passado, a versão flip desse título 
está disponível apenas para os assinantes 
do impresso ou da versão exclusivamen-
te digital. “No início de 2013 deveremos 
o adotar o pay-wall para esse conteúdo”, 
conta Bier, referindo-se a um modelo no 
qual o acesso ao conteúdo digital passa 
a ser — com exceção de algumas poucas 
matérias —, quase integralmente pago.

No Rio Grande do Sul, desde agosto o 
grupo RBS já adota esse modelo do pay-
-wall para o Zero Hora. Quase nessa mes-
ma época, esse jornal teve seus classifi-
cados reformulados, e seu suplemento 
Donna assumiu o formato de uma revista. 
“Com aproximadamente 245 mil exem-
plares por edição, essa já é uma das re-
vistas de maior circulação do País”, des-
taca Rech.

Segundo ele, a operação gaúcha de jor-

nais da RBS hoje trabalha intensamente 
a complementaridade com outros veícu-
los do grupo. Mas o grupo, ressalta Rech, 
consegue complementar as necessida-
des dos anunciantes mesmo com seus 
produtos impressos: “Somados, os jor-
nais Zero Hora e Diário Gaúcho atingem 
mais de 80% do público leitor de jornais 
da Grande Porto Alegre”, ele enfatiza. E 
Porto Alegre, dizem os estudos da RBS, 
é a região metropolitana de uma capital 
brasileira onde é maior o índice de leitu-
ra de jornais.

Ana Amélia, do GRPCOM, também 
enfatiza essa possibilidade de uso com-
plementar dos diversos jornais do grupo, 
que, pela combinação da Gazeta do Po-
vo e da Tribuna, atinge mais de 80% dos 
leitores de jornais da Grande Curitiba. A 
Tribuna, especificamente, foi adquirida 
pelo GRPCOM no final do ano passado, 
e desde então, diz Ana, teve sua circula-
ção elevada em aproximadamente 60%. 

Atualmente, ela acrescenta, a unida-
de de jornais do GRPCOM trabalha no 
desenvolvimento de projetos como uma 
plataforma de desenvolvimento de negó-
cios para pequenas e médias empresas, e 
a Mostra Design PR, que pretende exibir 
o design paranaense em outras regiões 
do País. E a unidade de jornais do GRP-
COM terá de agora em diante o apoio 
de uma área voltada à inovação tecno-
lógica para meios digitais, cuja equipe 
está sendo estruturada, e que no próxi-
mo ano contará com um espaço físico. 
Essa área, detalha Silvia Zanella, geren-
te de pesquisa e desenvolvimento digi-
tal da Gazeta do Povo, ajudará os jornais 
do grupo a desenvolver conceitos, estra-
tégicas, conteúdos, formatos, serviços e 
produtos digitais inovadores e eficazes: 
“É laboratório, engenharia e fábrica ao 
mesmo tempo”, resume Silvia.

Jesus, do Correio do Povo: disponibilização de oportunidades criativas Rech, da RBS: grupo aposta em modelo de pay-wall para o Zero Hora 
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Text Box
 Fonte: Meio & Mensagem Especial: Região Sul, São Paulo, p. 26-27, 3 dez. 2012.




