
E S C R E V O E S T E A R T I G O AINDA Sob O 

impacto de voltar ao Brasil depois 
de uma temporada como correspon
dente na Califórnia (EUA). A área em 
torno da baía de San Francisco, tam
bém conhecida como Vale do Silício, é 
o berço de novas tecnologias que estão 
transformando a economia mundial e 
ameaçando a existência da indústria 
jornalística, entre muitas outras. Mas 
aqui vamos falar apenas de jornalismo. 

Nos Estados Unidos, os jornais per
deram mais de 40 mil postos de tra
balho e metade do seu faturamento 
nos úl t imos cinco anos, como lem
brou o professor Rosental Calmon 
Alves, da Universidade do Texas em 
Austin, na edição passada da Revista 
de Jornalismo ESPM. 

E certo que a economia americana 
entrou em crise justamente nos anos 
em que o Brasil crescia. Isso explica 
por que a Associação Nacional de Jor
nais (AN J) pode festejar um aumento 
de 2,3% na venda de jornais do Bra
sil no primeiro semestre de 2012. Os 
números consolidados do ano ainda 
es tão para sair enquanto escrevo 
este texto. Mas devo mencionar que 
as reportagens que festejavam esse 

modesto aumento da circulação de 
jornais omitiram a evolução da receita 
publicitária. 

No site da AN J encontrei dados do 
Projeto Inter-Meios informando que 
os jornais estão perdendo faturamento 
publicitário desde 1996. Se somado à 
receita de publicidade online dos sites 
dos jornais, o resultado indica que 2011 
fechou com o mesmo número do ano 
anterior, desconsiderando a inflação 
do período, enquanto o bolo publi
citário total, incluindo outros meios, 
claramente cresceu. 

Números representativos 

E preciso ressaltar que os jornais ainda 
ficam com a segunda maior fatia do 
bolo publicitário no Brasil, atrás ape
nas da televisão aberta. Vamos aos 
números do Projeto Inter-Meios, uma 
iniciativa do jornal Meio ã Mensagem 
realizada com base em dados forne
cidos por veículos. Esses números 
formam um panorama parcial, mas 
suponho que, ainda assim, bastante 
representativo do mercado. 

No ranking de faturamento publi
citário acumulado de janeiro a agosto 

de 2012, a TV ficou em primeiro lugar, 
com 64,96% da verba total investida 
pelo mercado anunciante. Os jornais 
aparecem na segunda posição, com 
11,46%. As revistas ficaram em ter
ceiro, com 6,07%. O quarto lugar foi 
da internet, com 5,06%. 

Mas é fundamental prestar aten
ção na direção dos ventos. De janeiro 
a agosto de 2012, o meio internet 
aumentou sua receita publicitária em 
14,33% sobre o mesmo per íodo do 
ano anterior, sem considerar a infla
ção. Nesses oito meses, o aumento 
da receita publici tár ia dos jornais 
foi de apenas 2,54%. Em outras pala
vras, a fatia do bolo publicitário que 
os jornais abocanham no Brasil está 
em queda, enquanto a verba desti
nada ao meio internet está em franco 
crescimento. Essa é uma tendência 
irreversível. 

Para complicar o cenário, os veícu
los jornalísticos não concorrem ape
nas entre si na internet. Concorrem 
com qualquer coisa, inclusive com 
gigantes mundiais, como a empresa 
de tecnologia Google, sua audiência 
arrasadora e seus links patrocinados 
vendidos de baciada a preço de banana. 
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Concorrem com o Facebook, que che
gou ao ponto de usar a foto de pessoas 
desavisadas para fazer propaganda de 
produtos, apenas pelo fato de a pes
soa ter admitido "curtir" tal marca. 

Para o presidente da Sociedade Inte-
ramericana de Imprensa, Milton Cole-
man, também editor sênior do jornal 
The Washington Post, está mais do que 
claro que a internet e as redes sociais 
vão liderar a mídia do futuro. 

Aqui, no Brasil, entretanto, conti
nuo sendo solicitada para entrevis
tas nas quais me perguntam se é ver
dade que os jornais um dia vão mesmo 
acabar, se o caso do Brasil não seria 
excepcional, já que a circulação da 
mídia impressa teve esse pequeno 
crescimento tão alardeado pelos pró
prios jornais, interessados em preser
var a própria receita. Nessas horas, 
parece que até as melhores publica
ções esquecem as boas regras do jor
nalismo, entre elas a de dar a notícia 
por inteiro, e não apenas destacar a 
parte que lhes interessa no momento. 

Sociedade online 

Ouço esses questionamentos, impreg
nados de conservadorismo, desde 1995, 
quando comecei a trabalhar com 
internet e tive a maior dificuldade 
em montar a primeira equipe do que 
veio a ser a redação do UOL. Recebi 
muitos nãos de colegas pouco interes
sados em trocar suas vitrines consa
gradas pela experiência de criar um 
meio de comunicação de massa do 
futuro. Não demorou muito tempo 
para o UOL atingir um público mui
tas vezes maior do que o dos jornais 
brasileiros. Mas ainda assim muitos 
jornalistas e donos de jornal conti
nuam a duvidar, ignorar ou hesitar. 
Parece que torcem para que a morte 
dos outros venha antes da morte dos 
veículos para os quais trabalham. Eu 
fico boquiaberta. 

Mais uma vez, vamos aos números. 

Segundo o Ibope, em junho passado 
o Brasil já tinha mais de 82,4 milhões 
de pessoas online. Enquanto isso, os 
maiores jornais do país lutam para 
manter uma circulação paga média da 
ordem de 290 mil exemplares por dia. 

Sabemos que a população brasi
leira está envelhecendo e também está 
mais escolarizada. Mas é certo que a 
população é pouco afeita à leitura. Na 
média, um brasileiro lê apenas quatro 
livros por ano, chegando ao final da 
leitura de apenas dois. Entretanto, a 
despeito do alto custo dos aparelhos 
eletrônicos no Brasil, das altas taxas 
de importação, da péssima qualidade 
das conexões de internet, a sociedade 
está vivendo mais e mais online. Em 
particular os jovens. Os leitores de jor
nal estão envelhecendo, enquanto os 
ultrajovens preferem mil vezes ficar 
navegando na internet a ir até a banca 
de jornais, onde ainda por cima pre
cisam pagar pelos produtos. 

A última onda entre os jornais de 
qualidade, inaugurada pelo New York 
Times, é o tal muro de cobrança poroso. 
Por que poroso? Porque os instrumen
tos de busca como o Google podem 
furá-lo. Porque os leitores podem ter 

direito a uma cota grátis de acesso a 
xis textos por mês e assim por diante. 

No Brasil, a Folha de S.Paulo foi o 
primeiro jornal a aderir a tal modelo. 
Antes o veículo mantinha dois sites. 
Um site reproduzia a íntegra dos tex
tos (mas não todas as fotos, muito 
menos os infográficos) do jornal 
impresso e era de acesso exclusivo 
a seus assinantes e aos assinantes do 
UOL, o portal de sua propriedade. O 
outro site era a chamada Folha Online, 
de acesso gratuito e notícias mais 
ligeiras. 

Acho o formato atual melhor, pois 
aceita a visita do leitor eventual e 
acaba com a esquizofrenia de haver 
dois sites para um só jornal, além de 
permitir ampliar a linha de receita 
com assinaturas online. É sabido que 
a publicidade sozinha não é capaz de 
bancar o custo da operação. 

O jornal carioca O Globo, entretanto, 
resolveu experimentar outro modelo, 
que foi lançar uma edição vespertina 
para iPad, também paga. 

Não creio que as receitas obtidas até 
o momento por nenhuma das duas ini
ciativas estejam resolvendo da noite 
para o dia o problema do financia-
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mento do jornalismo de qualidade. 
Mas é preciso dar tempo ao tempo. 
Não é possível acertar sem experimen
tar. Não dá para ganhar sem jogar. O 
tempo vai mostrar que modelos vão 
prevalecer. É preciso inventar e arris
car: medir, ajustar, corrigir, mudar. 
Não existe nenhum meio de comu
nicação mais flexível, experimental 
e fácil de mensurar do que a internet. 

Mesmo assim, os institutos de pes
quisa ainda estão engatinhando na 
medição de novas tecnologias, em par
ticular na audiência vinda de equipa
mentos móveis e de aplicativos. Os 
institutos podem ainda não ter mui
tos números a oferecer, mas é líquido e 
certo que a audiência de internet a par
tir de equipamentos móveis está cres
cendo rapidamente. Quem trabalha no 
mundo virtual sabe disso. Em certos 
portais brasileiros, a audiência móvel 
já chega a 10% da audiência total. E só 
vai crescer. A internet móvel será pre
dominante em todas as faixas etárias. 
É só uma questão de tempo. 

Mudança de cultura 

Por essas razões, para mim parece 
óbvio que a sobrevivência das empre
sas jornalísticas depende fortemente 
de investimentos em internet. Os jor
nais precisam lembrar que seus leito
res também usam a internet em com
putador, tablets ou smartphones, e não 
vão gostar de encontrar uma versão 
malfeita do seu jornal nesses novos 
ambientes. 

Os jornalistas precisam estar equi
pados com smartphones e tablets, 
tanto para poder fazer seu trabalho 
com mais agilidade e de forma mul
timídia como para ter a mesma expe
riência que seu público nesses meios. 

Os jornalistas precisam aprender a 
descer do pedestal da autoridade jor
nalística e enfrentar o diálogo direto 
com o leitor nas praças virtuais. É 
uma mudança de cultura e de com

portamento que se faz necessária. 
Os tempos são duros para o jor

nalismo de qualidade. Salvo em dias 
excepcionais, a audiência da inter
net prefere fuxicos sobre a vida pr i 
vada de atores de novela, tudo sobre 
futebol e fotos de mulheres sensuais 
a um jornalismo bem-feito de polí
tica, internacional ou economia, por 
exemplo. 

Isso não deveria significar que os 
melhores jornais do país tenham de 
mudar sua linha editorial. Ao contrá
rio: deveriam defender suas fortale
zas. A democracia depende de um 
jornalismo independente e de qua
lidade. Não depende de bola, bunda 
e BBB, a trinca de ouro da audiência 
medida em cliques. 

Na minha opinião, os jornais de 
prest ígio deveriam continuar a se 
diferenciar da vulgaridade alheia, 
atendendo às elites intelectuais e 
financeiras do país e cobrando o 
preço por isso, seja do leitor, seja do 
anunciante, seja de outras fontes que 
possam financiar esse tipo de opera
ção. Por isso, a Folha foi esperta ao 
criar o UOL, em 1996. Nenhum jor
nal americano teve essa ousadia. Por 

isso, o UOL foi sagaz ao diversificar 
suas fontes de receita para além da 
velha dupla assinatura-publicidade. 
Por isso, o grupo Globo está comple
tamente certo em apostar em seus 
próprios conteúdos de alta qualidade, 
em formatos novos de apresentação 
da informação e em operações inu
sitadas, como um jornal vespertino 
para iPad. 

Aliás, é preciso lembrar que os pró
prios anunciantes preferem inserir 
suas marcas em produtos de quali
dade em vez de veículos que tenham 
apenas audiência alta a oferecer. Para 
o comércio eletrônico, o que importa 
é a venda imediata. Para o anunciante 
que investe em campanhas institucio
nais, é muito mais importante sele
cionar corretamente o público com 
o qual deseja se comunicar e, princi
palmente, associar sua marca a con
teúdos e ambientes que tenham valo
res a agregar. 
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Text Box
Fonte: Revista de jornalismo ESPM, São Paulo, ano 2, n. 4,  p. 58-61, jan./ fev./ mar. 2013.




