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Mudar para reconquistar os leitores. Es-
te é o objetivo do jornal carioca O Dia, 

da Ejesa, que estreia na segunda quinzena 
deste mês em novo tamanho. O veículo dei-
xará de usar o formato berliner para adotar 
o standard, usado por muito anos quando 
era controlado por Ary de Carvalho. Uma 
campanha com TV, mídia impressa, ma-
terial de ponto de venda e ações promo-
cionais comunicará a novidade.

Para promover a mudança, foi desen-
volvida uma pesquisa qualitativa e quan-
titativa em todo o Estado do Rio de Janei-
ro. O estudo ficou a cargo de Maria Tereza 
Monteiro, que anteriormente fazia parte 
do instituto Retrato. “Ficou muito claro 
que, principalmente para o ex-leitor e o 
não leitor do jornal, existia um equívoco 
de percepção. Botavam O Dia na catego-
ria dos mais populares”, explica Ramiro 
Alves, publisher de O Dia. 

Com a pesquisa, percebeu-se que o for-
mato era associado a um conteúdo não tão 
qualificado, complementa o diretor edito-
rial, Aziz Filho. “Quando eles abriam o jor-
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nal se surpreendiam com a qualidade, com 
o conteúdo, que tem política, economia, in-
ternacional, editorias bastante consolida-
das. Chegamos à conclusão de que aquele 
era um formato que estava aprisionando o 
potencial do jornal de ser firmar como um 

veículo do Rio de Janeiro”, explica.  
O publisher de O Dia aponta que há 

um espaço entre os leitores de jornais 
no mercado local a ser ocupado. “A briga 
dos populares no Rio é muito acirrada e 
O Globo mira a classe A. Miramos no es-

paço entre os dois segmentos”, diz Alves. 
Segundo o diretor editorial, há um esfor-
ço claro para seguir melhorando o con-
teúdo. “Desta forma, falaremos com este 
público que não se vê representado pelos 
jornais populares e também não se vê na 
cobertura de O Globo”, avalia. 

Para ele, há um público grande em um 
segmento da classe média que não é aten-
dido atualmente pelos outros veículos im-
pressos do Rio de Janeiro. “O Dia tem uma 
entrada histórica nesta classe média me-
nos elitizada. Estamos buscando reforçar 
esse posicionamento”, antecipa. O dire-
tor editorial do Dia acrescenta ainda que 
o foco é fazer um jornal local, que fale dos 
problemas e questões relevantes do Estado 
do Rio de Janeiro, oferecendo serviços, e 
com foco na classe média já mencionada.

Os dois executivos fazem questão de re-
forçar que a mudança será no projeto grá-
fico, e não no editorial. A ideia é manter o 
mesmo produto em novo formato. Além do 
tamanho, cada editoria terá agora uma cor e 
a logomarca antiga de O Dia será resgatada, 
já que os estudos apontaram haver um de-
sejo de que ela apareça com mais destaque.

Sobre as informações que circularam 
recentemente apontando que o diário 
passaria a ser rodado na gráfica da Info-
globo, os executivos informam que es-
tão sendo avaliadas formas de melhorar 
a impressão. “Estamos estudando várias 
possibilidades, precisamos de uma mu-
dança de qualidade e aparência. Para fi-
car mais bonito, tem de ter uma impres-
são melhor. As negociações estão em cur-
so e são parte de um segredo estratégico 
da empresa”, finaliza o diretor editorial.

Aziz Filho (esq.) e Ramiro Alves: há um espaço entre os leitores de jornal do Rio a ser ocupado
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 35, n. 1589, p. 33, 9 dez. 2013.




