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Meio & Mensagem Especial — Qual a sua 
avaliação do cenário atual do mercado de 
jornais?
Carlos Fernando Lindenberg Neto — O 
mercado publicitário em geral sofreu o ano 
passado. Para os jornais não foi um ano 
muito bom em termos de publicidade. Em 
termos de circulação, em linhas gerais, os 
jornais cresceram, o que é uma excelente 
notícia. No impresso houve manutenção 
de circulação, mas tivemos crescimen-
to muito grande nas publicações digitais. 
A melhor notícia do ano passado, para o 
jornal, foi esse crescimento, já que essa di-
nâmica não se repete em todo o mundo.

M&M Especial — Nos anos anteriores o cres-
cimento foi puxado pelos populares, mas o 
desempenho desse segmento foi bem dis-
creto em 2012. Qual foi o ajuste de merca-
do que resultou nesse panorama?
Lindenberg Neto — O crescimento dos jor-
nais populares foi um ciclo longo, e houve 
anos de muita expansão. Aconteceu certa 
acomodação nesse mercado. Não vou cha-
mar de saturação porque não temos infor-
mação suficiente para dizer isso. Os jornais 
premium vêm investindo, já há bastan-
te tempo, nas suas edições digitais. O ano 
passado foi particularmente feliz, porque 
vários títulos aprimoraram bastante suas 
operações digitais. Teve também o movi-
mento de outros dispositivos de leitura, que 
acabou agregando muita gente que passou 
a ler os jornais nas edições digitais. Acre-
dito que isso foi maior no segmento pre-
mium que no popular, porque seu foco é a 
venda avulsa impressa, não é voltado pa-
ra o digital. Esse movimento está no seg-
mento de preço mais alto, acima de R$ 1.

M&M Especial — Mas todos os segmen-
tos, inclusive os quality papers e os de pre-
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ço mediano, tiveram desempenho modes-
to em termos de circulação.
Lindenberg Neto — De fato, o mercado 
não cresceu muito. Mas num mundo em 
que a circulação impressa vem decain-
do, não cair já é um grande negócio. O ce-
nário na Europa e nos Estados Unidos é 
de queda muito rápida do impresso. Es-
se crescimento fantástico das edições di-
gitais é uma boa notícia. Isso sinaliza que 
estamos conseguindo migrar e atrair pú-
blico em outras plataformas, justamente 
o principal desafio dos jornais hoje — mi-
grar para uma operação multiplataforma e 
fazer dinheiro, monetizar essas iniciativas. 

M&M Especial — Apesar de a circulação ter 
crescido 1,8%, vários títulos fecharam no 
ano passado. O que a ANJ pode fazer para 
ajudar a melhorar esse quadro?
Lindenberg Neto — A ANJ tem focado seu 
trabalho em alguns eixos considerados es-
tratégicos. O principal trabalho em anda-
mento é ajudar a construir um novo mo-
delo de negócios no mundo digital, que 
tem uma dinâmica muito acelerada. Nosso 
foco está nesse campo, na valorização da 
mídia jornal como alternativa viável, que 
dá retorno, é forte, com muita capacidade 
de influência. Temos trabalhado também 
a garantia de condições mínimas de fun-
cionamento adequado da imprensa livre, 
de democracia, liberdade de imprensa. Os 
jornais estão enfrentando muitas dificul-
dades na gestão de custos. O mercado pu-
blicitário já não traz o retorno que trazia 
no passado. Isso atinge também os classi-
ficados, que vêm tendo uma perda de re-
ceitas importante. Acredito que esses jor-
nais que estão fechando têm problemas 
para administrar essa equação de receita 
e custo. A ANJ não tem um trabalho para 
ajudar as empresas na gestão dos custos, 

ela está focada na construção de um ca-
minho para o futuro da mídia impressa. 

M&M Especial — Se o digital é importante 
para o futuro da mídia impressa, então por 
que os jornais brasileiros saíram do Goo-
gle News?
Lindenberg Neto — A partir de um gran-
de estudo feito pelo grupo da ANJ que tra-
balha com mídia digital, reunimos o inte-
resse dos jornais e isso resultou na retirada 
do Google News. Gerou um resultado mui-
to bom no sentido de demonstrar nossa 
união, acabou ganhando repercussão in-
ternacional, e acredito que o Google aos 
poucos se sensibilize com essa mudança. 

M&M Especial — Para os jornais brasileiros, 
qual foi o impacto da saída do Google News?
Lindenberg Neto — Foi mínimo, irrele-
vante. O Google News perdeu relevân-
cia no Brasil. Não sei se isso aconteceu 
no mundo inteiro, mas aqui perdeu. Não 
é o caso do Google Search, esse continua 
sendo muito importante, e hoje as redes 
sociais também são muito importantes 
nos acessos. No nosso caso (de A Gaze-
ta, do Espírito Santo), por exemplo, que é 
um jornal regional, diria que foi quase ze-
ro. Foi uma decisão tomada com bastante 
tranquilidade.

M&M Especial — Os franceses fecharam um 
acordo pelo qual o Google não vai remunerar 
diretamente os veículos, mas financiar um 
fundo para o desenvolvimento de negócios 
digitais de jornais e revistas. Há ideia de se 
fazer algo similar aqui?
Lindenberg Neto — Não consideramos 
que tenha sido um bom desfecho o acordo 
que se fez na França. Estamos muito mais 
interessados nas plataformas de venda de 
publicidade digital que o Google tem e de 

que maneira elas podem nos ajudar a va-
lorizar nosso inventário de publicidade. 
O Google é um parceiro importante nesse 
campo. O problema do sistema é que ele 
não valoriza adequadamente o inventá-
rio colocado à disposição para ser vendi-
do. Estamos conversando para entender 
um pouco melhor de que maneira essas 
plataformas podem nos ajudar. Procura-
mos um parceiro — pela internet pode ser 
o Google, mas estamos estudando alterna-
tivas — para criar uma ad network. Uma 
entidade, uma instituição que pudesse 
vender conjuntamente os jornais do Bra-
sil, porque esse é um grande dificultador. 
Programar outros veículos é mais fácil. Jor-
nal, para uma programação de mídia na-
cional, dá muito trabalho para o cliente e 
para a agência. Queremos eliminar essa di-
ficuldade, no mundo digital, por meio de 
uma adnetwork. Há vários parceiros que 
estamos procurando, um deles é o Google, 
mas não tem nada evoluído ainda.

M&M Especial — Como funcionaria esse 
formato?
Lindenberg Neto — Não chegamos a es-
se nível de detalhe. Definimos alguns pa-
râmetros básicos que a ad network preci-
sa ter e pedimos aos potenciais parceiros 
que nos mostrassem o que eles têm con-
dições de atender. A ideia é que qualquer 
publicidade a ser colocada em sites de jor-
nais — e aí estamos falando mais de pu-
blicidade em display — tenha condição de 
chegar nessa ad network e programar vá-
rios jornais sem ter de procurar cada de-
partamento comercial de cada um deles. 
Essa é a vantagem da criação de uma ad 
network, simplificar o processo de progra-
mação de jornal para uma agência, para 
um cliente. Isso está sendo tratado em ní-
vel de diretoria. Será passado para os as-
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sociados assim que conseguirmos chegar 
ao término, porque tem todo um proces-
so, tanto de programação quanto de acer-
to financeiro, que precisa ser montado. O 
papel da ANJ é botar de pé a estrutura que 
possa fazer esse trabalho.

M&M Especial — Voltando ao Google, e 
quanto à questão da publicidade nos re-
sultados de busca? O que pensam em pro-
por para reverter parte dessa verba para os 
jornais que participariam do Google News?
Lindenberg Neto — Não foi aberta ainda 
a discussão do Google News. Não temos 
uma posição do que pediríamos e do que 
temos interesse de falar com eles a res-
peito desse assunto. Isso não é tema de 
nossas conversas com o Google. Pode ser 
que venha a ser colocado na pauta, mas 
a nossa agenda está voltada ao campo da 
publicidade. Estamos testando a monta-
gem de uma ad network e o Google tem 
ferramentas, é um potencial fornecedor. 
Está em igualdade de condições com ou-
tros que, da mesma maneira, se dispõem 
a fazer esse serviço. 

M&M Especial — Que alternativas de negó-
cios estão sendo analisadas?
Lindenberg Neto — Os jornais devem pas-
sar, ao longo deste ano, por uma transfor-
mação muito grande. Existe uma movi-
mentação firme de migração para paywall, 
para programas de fechamento seletivo de 
conteúdo. Vários já colocaram paywall nas 
suas operações de internet e muitos estão 
na iminência de adotá-lo. No mundo, creio 
que mais de 600 jornais estão utilizando 
paywall com sucesso, com alto grau de con-
versão de assinantes. Nossa agenda princi-
pal em 2013 é chegar ao final do ano com o 
maior número possível de jornais por trás 
do paywall. Esse é o tipo da ação que ganha 
relevância feita de maneira coletiva. Um jor-
nal fechar não é um movimento relevante, 
mas se a maioria dos grandes jornais esti-
ver migrando para esse modelo, facilita o 
movimento como um todo. Nosso princi-
pal objetivo é o fechamento do conteúdo.

M&M Especial — Quantos títulos no Brasil 
já aderiram ao paywall?
Lindenberg Neto — Funcionando são 
poucos, mas muitos estão em vias de co-
locar paywall. Os que já têm são Folha de 
S.Paulo, Zero Hora (RS), Gazeta do Povo 
(PR) e O Popular (GO). Existem mecanis-
mos nos dispositivos móveis, os aplicati-
vos pagos de tablet, aí o número é muito 
maior. No primeiro ano que o New York 
Times lançou seu paywall — com um sis-
tema diferente, que é o paywall poroso —, 
os jornais ficaram na expectativa para ver 
o que ia acontecer. Agora ele já está madu-
ro o suficiente, todo mundo percebeu que 
essa lógica funciona. Curiosamente, (nos 
EUA) os regionais entraram primeiro. Ago-
ra, os dez maiores títulos norte-america-
nos estão ou em processo de fechamento 
ou já fechados, com paywall poroso tam-
bém. Esse é um movimento irreversível. E 
aqui, como não é uma tecnologia simples 
de adotar, eu acredito que estejam todos 
testando. É o nosso caso na Gazeta. Esta-
mos testando, afinando o funcionamento 
disso para depois colocar no ar.

M&M Especial — A ANJ apoia a parceria 
do Conselho Executivo das Normas-Padrão 
(Cenp) com o Instituto Verificador de Circu-
lação (IVC) para capacitação de auditoria de 
veículos de menor circulação?
Lindenberg Neto — A ANJ apoia esse mo-

vimento. Isso faz parte de um trabalho pa-
ra profissionalizar a mídia, principalmen-
te no setor público, que não vem consi-
derando esse diferencial — a auditoria, a 
comprovação da circulação paga. Nosso 
movimento é fazer com que os poderes 
públicos dirijam suas verbas apenas pa-
ra veículos auditados. Nós nos defronta-
mos com um problema, que inicialmente 
foi alegado, do alto custo da auditoria pa-
ra uma publicação de menor circulação, 
de uma cidade não muito grande. A partir 
daí houve dois movimentos: criar no IVC 
uma nova categoria de auditoria, que tem 
custos bem mais em conta; e credenciar 
outras empresas de auditoria a fazer esse 
trabalho de aferição. Hoje existem cinco 
empresas, além do IVC, capacitadas a fa-
zer isso. Agora cabe a nós todos que defen-
demos veículos auditados seguir lutando 
para que o mercado se profissionalize e 

que cada vez mais entidades programem 
anúncios só em publicações auditadas. De-
fendemos com bastante ênfase esse mo-
vimento encabeçado pelo Cenp. 

M&M Especial — Com relação à verifica-
ção de leitura e de métrica, foi discutida, 
no último congresso da ANJ, a necessida-
de de se implantar métodos eficientes pa-
ra mensurar a audiência total dos veículos, 
quer dizer, internet mais circulação impres-
sa. Qual deve ser esse caminho?
Lindenberg Neto — O comitê de mercado 
leitor está quebrando a cabeça sobre isso. 
Até hoje não existe, nem no Brasil nem fo-
ra, um critério que demonstre, de manei-
ra adequada, a audiência que uma publi-
cação tem online e a que ela tem no im-
presso. Não existe esse critério. Lidamos 
com esse drama, porque um jornal não é 
mais apenas a publicação impressa, ele é 
um produto multiplataforma, que tem vá-
rios pontos de contato com o leitor, e não 
temos uma unidade confiável que possa 
representar qual impacto aquela determi-
nada publicação tem somando todo esse 
inventário de leitores. Já discutimos com 
as principais entidades de pesquisa que 
aferem esse tipo de coisa — nestes dois 
últimos anos a gente vem conversando 
com o Ibope, com outras instituições que 
medem audiência digital —, mas não tem 
ainda um padrão adequado para fazer isso. 
Falando por experiência própria, na Gaze-
ta temos uma dificuldade muito grande. 
Nós nos posicionamos de maneira mul-
tiplataforma e não tem como somar isso 
sem estar somando banana com laranja. 

M&M Especial — A última edição do Prêmio 
ANJ de Criação Publicitária foi em 2011. Há 
planos de retomar essa iniciativa?
Lindenberg Neto — Temos um plano de 
trabalho que ainda não começou a funcio-
nar. Neste momento é prematuro afirmar 
que vamos reativar o prêmio. Está na lista de 
desejos. Tem uma série de coisas que estão 
no forno. O comitê de mercado publicitário 
recomeçou a trabalhar recentemente e tem 
tempo para amadurecer isso. Por enquan-
to o que existe de positivo é uma decisão de 
que precisamos voltar a atuar fortemente no 
mercado publicitário para defender a vitali-
dade, a bandeira dos jornais, agora num po-
sicionamento multidimensionado. 

M&M Especial — Como será o trabalho des-
se comitê?
Lindenberg Neto — Em princípio, várias 
ações serão feitas a partir da reativação do 
comitê, para colocar o jornal mais no dia a 
dia das agências, para que os clientes ve-
jam novas soluções. O jornal está se po-
sicionando de maneira diferente, ele vai 
muito além do produto impresso. A ideia 
é fazer um trabalho de divulgação, quase 
de catequese, com a visão de uma nova re-
alidade dos jornais, uma realidade multi-
plataforma, de atingir o público de várias 
outras maneiras além do tradicional im-
presso. Estamos falando de renovação de 
base de leitores, porque o impresso cada 
vez mais tem dificuldade de penetração 
nos públicos mais jovens. Quando faze-
mos essa extensão da plataforma, esta-
mos falando de novos impactos.

M&M Especial — De que maneira a ANJ 
vem atuando na manutenção da liberdade 
de imprensa? Como a entidade vê a questão 
de decisões judiciais que barram a publica-
ção de determinadas matérias?
Lindenberg Neto — Nos anos 1990 e na 
primeira década deste século, houve um 
movimento muito grande (de ações judi-
ciais contra jornais). Na medida em que 
várias dessas ações foram chegando às ins-
tâncias superiores, esse quadro foi mudan-
do. A grande imprensa hoje no Brasil atua 
com liberdade. Existem decisões pontu-
ais, em determinadas circunstâncias, que 
às vezes até têm grande repercussão, mas 
não acho que isso seja um problema crô-
nico da estrutura do nosso jornalismo.  A 
jurisprudência vem sendo a favor da liber-
dade de imprensa, da atuação do jornalista.

M&M Especial — Outra questão em pauta 
é a discussão sobre o Conselho Nacional de 
Comunicação. Há quem veja nisso uma de-
fesa da democratização da mídia, outros 
veem ameaça ao livre empreendedorismo. 
Qual a posição da entidade?
Lindenberg Neto — Nosso ponto de vista 
é claramente contrário ao conselho. Pre-
gamos que os jornais têm um mecanismo 
de autorregulamentação e a ANJ os ajuda 
a implementá-lo. Acompanhando o de-
bate em torno dessa questão vemos cla-
ramente que pode haver boas intenções, 
mas também há uma agenda que não é 
aquela divulgada. Vemos a possibilidade 
de isso se tornar um instrumento com o 
objetivo contrário do que está sendo pre-
gado, de controlar a livre atuação da im-
prensa. Lançamos a autorregulamentação 
em 2010, ainda na gestão da Judith Brito. 
Passamos quase um ano elaborando esse 
programa e depois fazendo campanha jun-
to aos associados para que o implemen-
tassem. A maioria adotou esses mecanis-
mos e hoje eles estão em funcionamento. 

“Nossa ageNda priNcipal em 
2013 é chegar ao fiNal do aNo 
com o maior Número possível de 
jorNais por trás do paywall. 
esse é o tipo da ação que gaNha 
relevâNcia feita de maNeira 
coletiva. um jorNal fechar 
Não é um movimeNto relevaNte, 
mas se a maioria dos graNdes 
jorNais estiver migraNdo 
para esse modelo, facilita o 
movimeNto como um todo”
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem Especial: Jornal, São Paulo, p. 20-21, 13 maio 2013.




