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A receita com anúncios e a circulação 
de jornais vêm caindo em boa par-

te do mundo ocidental na última déca-
da. A World Association of Newspapers 
 (WAN-Ifra), que reúne os números do 
mercado internacional desde 1989, ve-
rifica que nos anos recentes o consumo 
de conteúdo digital cresceu, mas não na 
mesma proporção  em que caiu o impres-
so. O dado mais recente mostra que, em 
2011, a circulação de jornais caiu 3,4% na 
Europa, 3,3% na América Latina e 4,3% na 
América do Norte. Na Austrália ficou es-
tável. Mas cresceu 4,8% no Oriente Médio 
e Norte da África, e 3,5% na Ásia. Japão, 
Índia e China são mercados vibrantes, 
com diversidade de títulos, alta leitura e 
muitos anunciantes. Entre os cem maio-
res jornais do mundo, 75 vêm da Ásia, e 
sete dos top ten são do Japão. No país, 
os diários têm um dos maiores índices 
de leitura do mundo, com 92% de pene-
tração entre o público adulto, de acordo 
com a WAN-Ifra. 

Não é de se estranhar que um lugar 
assim, famoso por harmonizar tradição 
e modernidade, desenvolva algumas das 
tecnologias digitais mais interessantes pa-
ra os impressos. O Tokyo Shimbun lançou 
uma das mais recentes, que transforma o 

JORNAL

Receitas para reciclar o papel
De aplicações tecnológicas a soluções inovadoras, conheça algumas iniciativas ao redor  
do mundo que têm contribuído para reconstruir relevância dos diários impressos

Por Igor rIbeIro  iribeiro@grupomm.com.br

Cox, do Winnipeg Free Press: experiência foi 
maneira de o jornal se reconectar aos leitores

smartphone numa “lente de leitura” para 
crianças, convertendo os ideogramas do 
complexo kanji para a simplificada escri-
ta fonética, transformando as notícias em 
pequenas animações com personagens e 
explicando didaticamente conceitos co-
mo bullying e economia, trazendo filhos 
para ler notícias junto aos pais. O poten-
cial desse tipo de tecnologia é grande, 

mesmo sendo o Japão um porto-seguro 
dos jornais. Imaginar sua aplicação nos 
mercados onde o meio atravessa tempos 
difíceis é um exercício construtivo. 

Quais outras saídas vêm sendo desen-
volvidas mundo afora que podem entu-
siasmar empresários, publishers e editores 
brasileiros? Muitas vezes, o investimento 
em tecnologia é o centro da revolução dos 
jornais — ou, ao menos, uma ferramen-
ta fundamental para seu posicionamen-
to. Em outros, a tecnologia é um detalhe, 
quase implícita. Em ambos os casos, ino-
vação é a chave para auxiliar o meio im-
presso a se reinventar e se reaproximar 
do público. Como no caso do Winnipeg 
Free Press, quality paper canadense com 
141 anos de história, que tentava conter 
a evasão de leitores por meio de investi-
mento em internet e redes sociais, mas 
nada parecia ter apelo. Em 2010 o pu-
blisher Bob Cox ouviu uma palestra dos 
editores do Nase Adresa, jornal comuni-
tário de Praga, sobre a experiência com o 
“news café”, um ponto de encontro entre 
a redação e o público num café de verda-
de, com comida, bebida e wi-fi. Consul-
tado, o editor online John White gostou 
da ideia e resolveram desenvolver o pro-
jeto em Winnipeg. Mas foram além: con-

ceberam um café com um estúdio con-
jugado, além de uma minirredação e um 
espaço para performances, como pales-
tras e shows. Fecharam, ainda, patrocínio 
com uma operadora que fornece gratui-
tamente telefone, internet e TV a cabo. O 
lugar virou referência na cidade.

“Quando faço palestras a grupos jo-
vens da comunidade com menos de 30 
anos, todos se lembram do nome da re-
pórter de social media que fica no café, 
embora a maioria não conseguisse citar 
qualquer outro profissional da redação”, 
diz Julie Carl, editora assistente do jornal. 
“Ajuda o fato de que estamos no centro, 
entre uma faculdade e uma universida-
de.” Com o lema “comida, bebida e de-
bate”, o Winnipeg Free Press News Café 
conquistou público cativo, principalmen-
te nas noites de eventos, com microfones 
abertos à participação, e mesas internas e 
da calçada lotadas. “É voltado à comuni-
dade, com engajamento numa forma que 
os diários não haviam feito recentemen-
te. É uma forma de nos reconectar com 
as pessoas e com o centro da cidade”, diz 
Margo Goodhand, editora do jornal, em 
vídeo comemorativo do primeiro aniver-
sário do café (completou em março seu 
segundo ano). Entre os diversos mo-

Com o lema “comida, café e debate”, 
Winnipeg Free Press criou  o “News 
Cafe”, um hub local de relacionamento e 
discussão de temas jornalísticos 
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mentos positivos, marcou a cobertura das 
eleições parlamentares de maio de 2011, 
antecipadas em meio ao clima tenso da 
dissolução da Câmara dos Comuns, sema-
nas antes. O feito garantiu prêmio Inova-
dor do Mês da Associação da Associated 
Press Media Editors — o primeiro jornal 
canadense a receber a honraria. Recen-
temente, a cobertura da votação do orça-
mento federal também fez sucesso. “Nós 
consideramos o café outra plataforma pa-
ra praticar jornalismo. Se estamos fazen-
do uma reportagem sobre uma banda, a 
levamos para tocar no café, registramos 
em vídeo, fazemos fotos e os entrevista-
mos”, explica Julie. Em 2012, o café reali-
zou mais de cem eventos, que contaram 
com público superior a 2,5 mil pessoas. 
Para um jornal com circulação média de 
120 mil exemplares numa cidade de 750 
mil habitantes, o saldo é positivo.  

Próximo à comunidade
O jornal canadense reconheceu que pa-

ra atrair público, deveria estar mais pró-
ximo dele – e partiu para a proximidade 
física, não online. Afinal, o ambiente di-
gital está entre as causas de desinteres-
se crescente pela “velha mídia”. A web ge-
ra novos conteúdos, novas redes e novas 
formas de influência entre o público. “Os 
grandes jornais falam, tradicionalmente, 
de um ponto de vista de experts, se colo-
cam como autoridades, e as pessoas têm 
preferido direcionar sua atenção a pessoas  
como elas, e não a autoridades”, afirma Ja-
ck Fuller, autor de What Is Happening to 
News: The Information Explosion and the 
Crisis in Journalism. Ganhador do Pulitzer , 

Fuller tem mais de 40 anos de carreira em 
impressos como Chicago Tribune e Wa-
shington Post, além de estudar mídia há 
muitos anos. Para ele, há cada vez mais 
fontes alternativas oferecendo recomen-
dações de restaurantes, resenhas de fil-
me e análise política — crescimento ob-
servado especialmente nas redes sociais. 
Sem entrar no mérito da qualidade des-
se tipo de opinião, o público médio a tem 
preferido em detrimento de jornais. “Por 
isso que sites com rankings populares de 
hotéis e restaurantes são bem-sucedidos. 
Os jornais precisam olhar para esse movi-
mento e mudar seu discurso, abandonar 
sua voz olímpica para estar mais perto do 
cidadão”, diz Fuller.

Esse é um dos motivos de sucesso de 
muitos jornais comunitários nos Estados 

Unidos — onde são chamados “hyper lo-
cal”. Um caso emblemático é o This Land, 
da cidade de Tulsa, Oklahoma, criado em 
2010 de forma despojada por Michael Ma-
son, cuja experiência como redator pu-
blicitário e escritor o motivava a tentar o 
mercado de mídia, ainda que nunca ti-
vesse trabalhado em jornal. Conseguiu 
um investimento de US$ 5 mil e lançou 
um site com um manifesto conclamando 
escritores e repórteres para uma jornada 
contra a “apatia da grande mídia”. Toman-
do como exemplo o Tulsa World, o jorna-
lão local, criticou o distanciamento desses 
veículos em relação às histórias da cidade, 
que eram contadas de forma fria, como 
verbetes de enciclopédia. “Nós queremos 
fazer o registro literário da nossa comu-
nidade”, explica Mason. “Por isso gasta-

mos muito tempo em cada história, cada 
uma é uma reportagem especial. Ainda 
que sejam casos universais, são eventos 
próximos dos nossos leitores.” 

A dedicação a cada pauta e a falta de 
recursos tornavam morosa a produção de 
cada edição, que saia de cinco em cinco 
meses. Mas uma reportagem publicada 
ainda em seu primeiro ano rodou o mun-
do e chamou atenção para o pequeno 
jornal. Tratava-se da história de  Bradley 
Manning, o soldado americano natural de 
Oklahoma que vazou informações para 
o Wikileaks. A reportagem foi reprodu-
zida por veículos como Harper’s Maga-
zine e The Daily Beast, virou referência 
sobre o assunto e atraiu um investidor. 
Com US$ 1,3 milhões em caixa, o jornal 
virou quinzenal, atraiu um time de cola-
boradores de primeira linha e colocou no 
ar um site multimídia. A marca, que ini-
cialmente alcançava cinco mil pessoas, 
chega hoje a 200 mil, o equivalente a me-
tade da população do município e a 20% 
da Grande Tulsa. Além do jornal, o This 
Land tem programas semanais de rádio 
e TV. Em junho passado, lançou uma ver-
são impressa na capital, Oklahoma City. 
O crescimento anima Mason: “sou con-
fiante de que vamos começar a dar lucro 
até setembro próximo”.

Os curta-documentários do This Land 
viraram outro produto de alta qualida-
de da empresa, que também vende seu 
conteúdo, como uma agência. Dirigidos 
e produzidos por profissionais do ramo 
cinematográfico, os curtas retratam per-
sonagens comuns da região, sempre com 
um apurado olhar humano. “A atenção 

O analista de mídia Jack Fuller diz que jornais 
precisam se aproximar das pessoas

Michael Manson, do This Land: experiência 
hiperlocal e aumento da relevância
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Estados Unidos

This Land, jornal “hyper 
local”, investe em grandes 
reportagens sobre 
pessoas da comunidade, 
replicadas em produções 
multimídia caprichosas, 
principalmente rádio e TV

é agarrada pela emoção”, afirma Fuller. 
“Imagens em movimento apelam às emo-
ções. Especialmente quando são inten-
sas, sejam de compaixão, de revolta, de 
entusiasmo...”

Novos anunciantes
O Press Democrat de Santa Rosa, Ca-

lifórnia, é outro jornal local que teve de 
se reinventar. O semanário chegou a per-
der 90% de sua receita de publicidade en-
tre 2005 e 2009. Em 2011 implementou o 
Media Lab — uma agência de serviços de 
marketing focada nos pequenos comer-
ciantes da comunidade. O Press Demo-
crat oferece jobs como técnicas de SEO, 
produção de vídeo, web design, promo-
ção em redes sociais e e-mail marketing. 
O departamento é moderno, bem estru-
turado, funciona também como show 
room de cases, e possui sete pessoas na 
equipe. Em fevereiro, o jornal foi desta-
cado como dos poucos impressos lucra-
tivos dos Estados Unidos numa pesquisa 
do Pew Research Center. O estudo aponta 
que o MediaLab já é responsável por 25% 
da receita do semanário e a perspectiva 
é crescer 60% em 2013. 

A 9,3 mil quilômetros dali, em Oslo, No-
ruega, outro jornal manteve a aposta em 
anúncios para incrementar a receita, mas 
em forma de classificados. O Schibsted  Me-
dia, um dos maiores grupos de comunica-
ção da Europa, identificou, ainda em 1999, 

que a internet era um ambiente promissor 
para páginas amarelas. Um grupo de execu-
tivos e desenvolvedores começou a traba-
lhar em ferramentas e formatos de vendas 
específicos para o digital. “Hoje, seus clas-
sificados online são o primo europeu do 
Craiglist, o projeto comercial que drenou 
bilhões de dólares dos jornais americanos”, 
explica o analista de mídia Ken Doctor em 
artigo do Nieman Journalism Lab, da Uni-
versidade de Harvard. As páginas amarelas 
geram para o Schibsted 21% de toda sua re-
ceita e se aproxima do maior faturamento 
do grupo, ainda proveniente de anúncios 
no impresso, com 28%. Os classificados já 
operam em 28 países do continente e em 
alguns da Ásia. O gigante norueguês tam-
bém encontra o pequeno Press Democrat 
no formato da venda: oferece a consulto-
ria de especialistas da própria Schibsted e 
criou uma plataforma digital de publicação, 
a Blocket, que é fácil de operar e adaptável 
a diferentes mercados.

Não muito longe de Oslo, o Sanoma News 
disputa a atenção de leitores na Bélgica, Ho-
landa, Hungria, Polônia, Rússia e domina o 
mercado finlandês, onde nasceu e de on-
de vem 49% de sua receita. A diversidade 
de veículos do grupo, como o canal de TV 
Nelonen, garante certo conforto financei-
ro. A receita global não escondia, porém, a 
inércia que contaminava o faturamento de 
seu principal jornal, o Helsingin Sanomat. 
A fórmula para a recuperação foi tão óbvia 
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replicadas em produções 
multimídia caprichosas, 
principalmente rádio e TV

Canada

O Winnipeg Free Press 
criou o News Café, espaço 
que, além de comida e 
bebida, serve jornalismo: 
tem uma minirredação e 
estúdio conjugados, onde 
são organizados eventos 
e serve de ponto de apoio 
para coberturas noticiosas

Estados Unidos

Press Democrat criou 
o Media Lab, agência de 
marketing focada em 
pequenos comerciantes, 
com serviços de produção 
de vídeo, SEO, redes sociais 
e web design

Brasil

O DCI testou uma tipologia 
utilizada, até então, 
apenas internamente para 
imprimir o jornal e reduziu 
quantidade de tinta

Noruega

O Schibsted-Media 
concentrou sua estratégia 
comercial de internet em 
classifi cados e se tornou 
referência no continente, 
criando inclusive uma 
plataforma própria de 
publicação digital

Finlândia

A equipe de vendas do 
Helsingin Sanomat foi 
treinada para conquistar 
assinaturas com qualidade, 
e não quantidade, 
oferecendo aos leitores 
vantagens no pacote 
crossmedia

Mianmar

O Myanmar Times 
aproveitou-se da transição 
entre semanário e 
diário para conquistar 
engajamento pelo Facebook, 
cujo número de seguidores 
corresponde, hoje, a 15% da 
internet do país

Japão

O Tokyo Shimbun lançou 
aplicativo para iPhone que 
traduz as notícias mais 
difíceis para crianças e traz 
personagens animados, 
reunindo pais e fi lhos na 
leitura do jornal

quanto simples: vender bem. Não só em 
quantidade, mas principalmente em qua-
lidade. “Até onde sei, a maioria das promo-
ções e marketing dos veículos só informam 
os leitores sobre os formatos de assinatura”, 
explica Eskoensio Pipatti, diretor do proje-
to Next Media e chefe de pesquisa e desen-
volvimento do Sanoma News. “A diferença 
do Sanomat foi explicar didaticamente e de 
forma muito clara, tanto aos assinantes de 
impresso como leitores potenciais, as van-
tagens em se pagar um pouco a mais pelo 
pacote completo, com conteúdo digital”, diz. 
Segundo Pipatti,  precedeu o sucesso de ven-
das o bom conteúdo que já era produzido 
pelo jornal, adaptado de forma consistente 
para desktops, smartphones e tablets. “Acre-
dito que também contribuiu o gosto que o 
finlandês tem por tecnologia, desde os anos 
1980”, acrescenta o executivo. Apesar de ter 
perdido mercado nos últimos anos, a Nokia, 
empresa finlandesa, foi uma gigante do setor 
e fabricante de um dos smartphones mais 
populares da história, o N95. 

Pais e filhos
Pipatti aponta que, entre os diversos 

cases que estuda como diretor do Next 
Media, o Sonomat ainda não é a resposta 
para a crise dos impressos. Mas represen-
ta um horizonte positivo,  utilizando-se  do 
paywall para oferecer bom conteúdo mul-
timídia de forma eficiente e  abrindo-se  à 
publicidade de modo criativo e não inva-

sivo, principalmente no digital. Hoje, 16% 
de suas receitas vêm dessas plataformas e o 
número é crescente. Um terço de seus 390 
mil assinantes pagam um pouco a mais pa-
ra também ter acesso aos formatos digitais. 

Tal expertise tem auxiliado Pipatti na 
coordenação do projeto do Next Media, 
que pesquisa e oferece a veículos comuni-
tários finlandeses ferramentas tecnológi-
cas que auxiliem seu negócio. “Não traba-
lhamos no desenvolvimento de conteúdo  
e de marketing dessas empresas, mas aju-
damos a pensar em aplicativos e formas 
de integrar o público ao jornalismo hiper 
local”, afirma. O projeto desenvolve ferra-
mentas de metadados e layout autôma-
to para ajudar tanto no design de notí-
cias como na prospecção de anunciantes. 

Às vezes, ferramentas digitais estão mais 
próximas e acessíveis do que em um labo-
ratório tecnológico. É o que notaram alguns 
jornais de Mianmar, país que vive um inte-
ressante quadro de redemocratização após 
quase 50 anos de regime militar. Quando os 
generais tomaram o governo em 1962, mui-
tas empresas de comunicação se exilaram 
em países fronteiriços. Desde que uma junta 
civil assumiu o governo em 2011, a ativida-
de de mídia foi novamente assegurada. No 
caso de impressos, permitiu-se a circulação 
de semanários, com a promessa de que em 
1º de abril deste ano se autorizasse a circu-
lação diária (como de fato aconteceu). Tan-
to publicações locais se interessaram pelo 
novo horizonte, como os jornais exilados 
começaram a planejar a volta ao lar. 

A abertura ao mercado garantiu êxito de 
circulação de vários títulos, como se alimen-
tassem um povo que atravessou décadas 
jejuando informação. No ínterim da auto-
rização à circulação diária, alguns jornais 
viram oportunidades na internet e redes 
sociais, onde não havia restrições. Apesar 
de só 1% dos 55,4 milhões de birmaneses 
terem acesso à rede, o crescimento do nú-
mero de conectados é galopante, cerca de 
900% ao ano. Embora muitos jornais não 
percebessem as oportunidades implíci-
tas, alguns títulos viram no noticiário onli-
ne a chance de fidelizar leitores tendo em 
vista a futura ampliação de periodicidade.

Merece destaque o Myanmar Times, pri-
meiro jornal a circular tanto em inglês como 
em birmanês, ainda em 2000, e das poucas 
empresas de mídia a conseguir funcionar 

Um (novo) mundo 
para os (antigos) meios

Jornais da Finlândia, Mianmar e Japão 
encontraram soluções inovadoras para resolver 
problemas, às vezes, semelhantes
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sob o regime, acatando as pesadas censu-
ras dos militares. Com a abertura, dinami-
zou seu noticiário, mas viu a concorrência 
crescer. Não esperou muito para criar e mo-
vimentar uma página no Facebook, rede 
social em franca expansão no País. Con-
seguiu mais de 77,6 mil likes, o que cor-
responde a 15% de toda a internet no pa-
ís e a 20% de todos os usuários com perfil 
na rede social. O engajamento dos fãs ga-
rantiu, ao mesmo tempo, a reconquista da 
confiança numa marca que se sujeitara no 
passado aos caprichos da ditadura e o au-
mento do interesse em sua futura — hoje, 
real – versão diária.  

Nos países onde mídia e internet são 
mais desenvolvidas, redes sociais são mais 
um prato no banquete de ferramentas dis-
poníveis ao leitor. Tais mercados geram, afi-
nal, mais recursos para pesquisa e experi-
mentação — como ocorreu com o Tokyo 
Shimbun, jornal citado no início desta re-
portagem. Lançado em outubro do ano 
passado, seu app dirigido a crianças é um 
dispositivo de realidade aumentada, ferra-
menta tão antiga quanto polêmica, ignora-
da e idolatrada em momentos diferentes. A 
aplicação tecnológica do Tokyo Shimbun 
— a que transforma ideogramas em es-
crita fonética — é mais prosaica e recente, 
mas não deixa de ser inspiradora. Uma pe-
ça produzida pela Dentsu sobre o sucesso 
do aplicativo circulou na internet em feve-
reiro deste ano e mostra bem seu funcio-
namento. Ao ver notícias tomando vida em 
forma de personagens animados, até mes-
mo os pais se sentem cativados. 

A experiência remete aos desenhos lon-
ga-metragens que se tornaram sucesso nos 
últimos 20 anos ao atrair para os cinemas 
pais e filhos, proporcionando divertimen-
to a ambos. Uma pesquisa da J-Monitor 
apontou que o interesse entre os usuários 
do aplicativo tem sido, prioritariamente, 
dividir experiências com os filhos: dos as-
sinantes do jornal, 23% já haviam utilizado 
a tecnologia e, dentre eles, só 37% haviam 
instalado o app em dispositivos dos filhos, 
e não em seus próprios celulares. Desde 
seu lançamento, os aplicativos de realida-
de aumentada da empresa Aurasma, que 
desenvolveu a tecnologia para o jornal, ti-
veram um crescimento de 2.100% de dow-
loads no iTunes. Atraiu também anuncian-
tes: Hato Bus, Kirin, Danone e Meiji Meni-
con desenvolveram anúncios no formato, 
também voltados às crianças.

Sua circulação diária de um milhão de 
exemplares pode pressupor que o título 
não atravessa crise alguma e não precise, 
portanto, de renovação. Mas ele está lon-
ge de concorrentes como o Yomiuri Shim-
bun, diário de maior circulação do mundo, 
com 14,5 milhões de exemplares, ou o Asahi 
Shimbun, com 12,6 milhões. Mas o proje-
to do aplicativo pensa à frente, mirando as 
futuras gerações, aquelas que podem hoje 
criar laços afetivos pela marca para, no fu-
turo, encorparem sua carteira de assinan-
tes. Empreendedores e investidores ociden-
tais não costumam enxergar a comunica-
ção pelo viés do vanguardismo tecnológico 
por uma série de motivos — o mais clássico 
remete à frustração com a bolha digital, na 
virada do ano 2000. Nunca é tarde lembrar 
que as redes sociais se criaram naquele vá-
cuo e, imbuídas de muito talento e pouca 
grana, conquistaram uma audiência que 
hoje, tardiamente, os veículos tentam recu-
perar. Os mais espertos já se convenceram 
que resistir à internet é uma luta perdida e 
que a outrora maldita tecnologia pode ser, 
hoje, sua maior aliada. 

Fontes renováveis
Após atravessarem anos 

impulsionados pelos títulos populares, 
os jornais impressos do País podem 
entrar num período de retração similar 
ao que vem ocorrendo há anos nos 
mercados desenvolvidos. Os projetos 
de mais fôlego por aqui, como os 
sistemas de cobrança digital de Folha 
de S.Paulo e Valor Econômico, são 
inspirados em modelos estrangeiros, 
notadamente The New York Times 
e Wall Street Journal. Mas não foi 
apresentado, por enquanto, nada que 
realmente inovador. 

Exceto pelo pequeno Diário do 
Comércio, da Associação Comercial 
de São Paulo. O jornal, cuja circulação 
é de 40 mil exemplares segundo os 
próprios editores, foi o primeiro do 
mundo a utilizar, em sua operação 
industrial, a Ecofont, desenvolvida 
pela empresa holandesa homônima. 
A tecnologia aplica buracos na área 
interna de fontes true type. Os pontos 
ficam tão pequenos dentro de uma letra 
de corpo médio que não prejudicam 
a leitura, ao mesmo tempo em que 
ajudam na economia de tinta. “O ganho 
para nós é o prestígio”, explica Moisés 
Rabinovici, diretor de redação. “Os 
holandeses ficaram tão contentes que 
passaram a oferecer para os jornais da 
Europa, e apresentam a gente como 
case, o primeiro do gênero.” Antes do 
Diário, a Ecofont era oferecida como 
solução para as impressões dentro de 

escritórios — não havia sido projetada 
e sequer experimentada em papel 
jornal. No Brasil, a Advocacia Geral da 
União já havia testado a fonte em 2009 
— ela existe comercialmente há dois 
anos, mas uma versão beta já estava 
disponível. A experiência mostrou que 
poderiam ser economizados R$ 500 mil 
ao ano, cerca de 12% do gasto total de 
cartuchos na AGU. Rabinovici contatou 
a Ecofont com essa premissa, buscando 
a prometida economia na tinta interna, 
mas acabou perguntando também sobre 
a possibilidade de uso na impressão do 
jornal. “Os holandeses criaram duas 

fontes para o Diário, a Spranq Eco Sans 
e a Ecofont Sans, para testarmos. 
Mandamos o material para a gráfica do 
Estadão, em segredo, por quatro meses. 
Todas fontes já estavam adaptadas, 
exceto títulos e olhos. Ninguém, nem 
da impressão, nem entre os leitores, 
percebeu”, lembra o diretor de redação. 
A fonte só foi oficialmente anunciada 
na edição de 20 de março de 2012. 

Apesar de dezenas de empresas 
já utilizarem a Ecofont em processos 
internos — entre elas, escritórios de 
célebres publicações internacionais, 
como The Economist e Men’s Health 
—, nenhuma ainda a colocou no 
processo industrial, mesmo após o 
case do Diário. Um dos motivos era a 
falta de comprovação de economia, 
pois não havia dados confiáveis a 
respeito. Até outubro do ano passado, 
quando o Estadão conduziu um estudo 
sobre o uso da Ecofont na impressão 
do jornal da Associação Comercial 
e comprovou que, calculando-se o 
peso do papel impresso com e sem a 
tecnologia, a economia é de cerca de 
9%. Outro motivo é o fato de gráficas 
terceirizadas, como a do Grupo Estado, 
não repassarem essa economia como 
um desconto ao cliente, pois cobram 
por pacotes fechados, que incluem 
papel e manejo, por exemplo. “Mesmo 
assim, tem sido positivo para nós”, diz 
Rabinovici. “Além da economia interna, 
tem a pegada ecológica. E a marca 
do Diário ficou conhecida na Europa 
graças a nossa experiência”, conclui. 

O pequeno DCI inovou ao utilizar uma tipologia 
com pequenos buracos e reduzir uso de tinta
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Anúncio

Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 35, n. 1555, p. 80-86, 15 abr. 2013.




