
Jornais investem em 
tecnologia e paywall 
Aos 75 anos, A Tribuna inaugura novo parque gráfico. A Gazeta 
anuncia implantação de modelo de cobrança de conteúdo digital 

No ano em que completa 75 anos, no 
dia 22 de setembro, o jornal A Tribu-

na tem muitos motivos para comemorar. 
Além da consolidação absoluta da lide-
rança de mercado, com praticamente 50% 
de participação nas vendas no Estado, a 
publicação vai ganhar, literalmente, mais 
cor. A partir de maio, o novo parque grá-
fico da empresa passa a operar na tota-
lidade e o jornal será full color, com ga-
nhos também na qualidade de impressão. 

Todo equipamento foi importado da 
alemã KBA, fabricante com quase 200 
anos de experiência no mercado gráfico. 
Entre os destaques está uma encartadei-
ra, que garante mais agilidade na mon-
tagem do produto. "Hoje, 40% do jornal 
é PB por conta de condições técnicas. A 
partir de maio, será uma revista colorida" 
garante Amilton Almeida, diretor comer-
cial do jornal, que é voltado para todas as 
classes sociais. 

Com média de circulação diária em 
2012 de 62 mil unidades, o resultado do 
periódico foi bas tante positivo: fatura-
mento 35% maior que o do ano anterior 
e crescimento de 12% em circulação, se-
gundo Geraldo Schuller, diretor de mar-
keting da Rede Tribuna. A distribuição e 
logística também contribuem para o de-
sempenho favorável. Além dos 78 muni-
cípios capixabas, o jornal é entregue em 
mais 30 cidades do sul da Bahia, nor te 
do Rio de Janeiro e leste de Minas Gerais. 
"Com o novo parque gráfico, vamos im-
primir em um tempo menor, ter a distri-
buição melhorada e um produto visual-
mente mais agradável. Teremos aumento 
na circulação de pelos menos mais 10% 
ou 15%", comemora Schuller. 

A Tribuna conquistou a liderança no 
mercado capixaba no final de 1999, apos-
tando no formato tabloide, no jornalismo 

ALÉM DOS 78 MUNICÍPIOS CAPIXABAS, 
JORNAL A TRIBUNA É ENTREGUE EM 
MAIS 30 CIDADES DO SUL DA BAHIA, 
NORTE DO RIO DE JANEIRO E LESTE 
DE MINAS GERAIS. A PARTIR DE MAIO, 
COM NOVO PARQUE GRÁFICO, JORNAL 
SERÁ FULL COLOR 

ligado à comunidade e em ações promo-
cionais com prêmios de valor. A promoção 
"A Tribuna Dá de 10" existe há 14 anos, 
com sorteio de um carro por mês. Ao lo-
do, mais de 140 automóveis foram distri-
buídos aos leitores sortudos. Acreditando 
no potencial de crescimento do produto 
impresso, a empresa trabalha o meio di-
gital de maneira cuidadosa. O conteúdo 
do jornal não é aberto na internet e as as-
sinaturas são "casadas", impresso e digi-
tal. A publicação tem também aplicativo 
para tablet e pode ser comprada em ban-
cas digitais como o Iba. 

Além de páginas mais coloridas, as co-
memorações dos 75 anos de A Tribuna 
incluem show de música sertaneja Cow-
boy Forever no dia 21 de setembro, vés-
pera do aniversário; eventos segmenta-
dos, como almoço para o mercado anun-
ciante; brindes e um selo comemorativo. 
Já a rede lança campanha para destacar 
a programação local da TV, com o mote 

"Uma programação do tamanho do Es-
pírito Santo", criada pela e-brand. 

Outros dois jornais capixabas relevan-
tes, A Gazeta e Notícia Agora, são da con-
corrente Rede Gazeta. Prestes a completar 
85 anos, também em setembro, A Gazeta, 
que já foi líder de mercado, ocupa atual-
mente a terceira posição no ranking ca-
pixaba, com média de circulação diária 
de 26,6 mil exemplares (dados do IVC) 
e 63% dos leitores das classes A e B. Em 
2011, o periódico que era standard ado-
tou o formato compacto. O segundo co-
locado é o Notícia Agora, voltado para a 
classe C, com média de circulação diá-
ria de 29,3 mil. 

Segundo Carlos Lindenberg Neto, o 
Café, diretor-geral da Rede Gazeta, 2012 
foi um ano difÍcil para a comunicação em 
geral e em especial para o mercado im-
presso. "Não crescemos e alguns seto-
res não foram bem. O setor imobiliário, 
sem lançamentos, e o automotivo anda-
ram de lado. A me ta da empresa de cres-
cer 10% no ano passado não foi atingida", 
afirma. Para 2013, a expectativa é de que 
alguns segmentos econômicos se recu-
perem. "Voltamos a botar a meta de 10% 
de crescimento este ano" conta Linden-
berg, que também é presidente da Asso-
ciação Nacional de Jornais (ANJ) para o 
biênio 2012-2014. 

Seguindo a diretriz da entidade, que 
recomenda que os conteúdos dos jornais 
devam ser cobrados no meio digital. Café 
revela que ainda no primeiro semestre o 
jornal A Gazeta vai implementar o mode-
lo paywall. "A tendência é que no médio 
prazo todos os jornais fechem o conteú-
do. Só que ainda não há uma clareza de 
qual o modelo de cobrança. Mas alguns 
já estão mais avançados", diz, como pre-
sidente da entidade. 

Na linha dos jornais gratuitos, a novi-
dade é o Estado Capixaba, lançado em ja-
neiro pelo Grupo PubliCine. Segundo o 
diretor executivo André Poletto, a tiragem 
é de 50 mil exemplares, com frequência 
semanal, sempre às sextas-feiras. A dis-
tribuição é feita em uma grande rede de 
postos de combustível (20 mil unidades), 
nos terminais rodoviários da Grande Vi-
tória (20 mil) e em ações realizadas pela 
equipe de promoções (dez mil). "Nossa 
equipe coordenada por um profissional 
de logística elabora cuidadosamente a 
estratégia de distribuição, resultando em 
uma sobra insignificante de exemplares, 
menos de 1%", confirma Poletto. 

Só no online 
Já o jornal Folha Vitória, que completa 

seis anos em 2013, só existe no meio digi-
tal. A veículo online da Rede Vitória inte-
gra as redações da TV e do portal, com 78 
jornalistas e 20 estagiários, e registra dez 
milhões de pageviews por mês, segun-
do Fernando Machado Ferreira, diretor-
-geral da Rede Vitória. "O foco é falar do 
Espírito Santo e dar tratamento à notícia 
repercutindo com os atores regionais, o 
que torna muito forte nossa presença. Te-
mos 94% da audiência na Grande Vitória, 
mas queremos ampliar para outros mu-
nicípios capixabas e para o restante do 
Brasil", explica Ferreira. 

Mesmo com o crescimento na visitação 
e tempo de navegação do portal, a renta-
bilidade ainda é pequena. "Este produto é 
novo. As pessoas que decidem os investi-
mentos ainda não perceberam o negócio. 
Depende ainda do dono. Aos poucos, es-
tamos fazendo um trabalho de cateque-
se", ensina. Setores como mercado imo-
biliário, varejo, eletroeletrônico, serviços 
e escolas são os maiores anunciantes. 
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem Especial: Espírito Santo, São Paulo, p. 22, 22 abr. 2013.




