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Com anúncios migrando para
a web, jornais revêem modelo
Perda na receita com publicidade leva os grandes periódicos americanos a uma crise de identidade

MÍDIA

KatharineQ.Seelye
TheNewYork Times
NOVAYORK

Quando Amanda Bennett, di-
retoraderedaçãodoThePhila-
delphia Inquirer, soube, nomês
passado, que teria de demitir
75 pessoas da redação, o equi-
valente a 15% da sua equipe,
disseque ficoumuitoaborreci-
da. Porém, após alguma refle-
xão,concluiuqueaprofundida-
de dos cortes obrigaria o jor-
nal a se reinventar, e isso seria
em seu benefício.
“Estaéumachancedeanali-
sar tudoprofundamenteeper-
guntar: que valor tem isso pa-
ra os leitores?”, disse ela,
acrescentandoquerepensaria
tudo, desde o conceito da co-
bertura local aos formatos da
apresentaçãodasnotícias. “Se
nós perdermos esta oportuni-
dade para nos transformar de
um jornal numa organização
noticiosa, será uma lástima”,
disse ela.
Tal análise profunda está
varrendo as principais reda-
ções americanas no momento
emqueosetor sedefrontacom
uma onda de demissões, entre
elas 700 anunciadas desde
maio na The New York Times
Company, a editora do The
NewYorkTimes, incluindocor-
tes nas suas operações comer-
ciais e em várias de suas pro-
priedades, e 14 demissões no
TheHartfordCourant.Mais re-
centemente, foram anuncia-
dos cortes noThe Boston Globe
(uma divisão da Times Co.),no
The San Jose Mercury News, no
The Philadelphia Daily News,
noTheBaltimoreSunenoNews-
day. No decorrer dos últimos
anos, o The Los Angeles Times,
o The Wall Street Journal e o
The Washington Post também
tomaram medidas para elimi-
nar empregos.
Por todo o setor, a receita
decorrente de publicidade es-
tábaixa, os custos estãoaltos e
a circulação está diminuindo.
No The Inquirer, por exemplo,
a circulação apresentou uma
queda de 30% no decorrer das
duas últimas décadas.
Alémdos infortúnios econô-
micosda indústria, o futuroes-
tá nublado pela rápida expan-
são da internet, deixando os
jornaisnumacrisede identida-
denomomentoemque tentam
lidar com mudanças funda-
mentaisna indústriaenasocie-
dadequeestãocoibindosignifi-
cativamente seucrescimento.
O pessimismo em relação à
capacidade do setor de supe-
rar esses obstáculos continua
a empurrar para baixo o preço
das ações dos jornais. Wall
Street revisou para baixo suas
estimativas de ganhos no ter-
ceiro trimestre damaioria das
empresas jornalísticas.

RECEITAEMPACADA
A turbulência em grande par-
te ainda está confinada aos
grandes diários metropolita-
nos, e não aos pequenos diá-
rios, onde a base de publicida-
de émais estável. Nos grandes
jornais, a receita decorrente
de publicidade empacou por
vários motivos: declínio nos
anúncios locais de automó-
veis; consolidação de lojas de
departamentos, particular-
mente a fusão da Federated
com a May; e uma marcha pa-
ra a internet da parte de anun-
ciantes de viagens, hotéis e
agências de aluguel de carros.
Nesse êxodo da mídia im-
pressa está incluída a Hertz,
que não anuncia no The New
York Times há seis meses, dis-
seumaporta-voz daTimes.Os
anúncios de filmes estão em
baixa, já que as vendas de in-
gresso tiveram uma queda re-
pentina.AGoldmanSachspre-
viu recentemente que a recei-
ta depublicidadepara a indús-
triade jornaiscresceráummo-
desto 1,7% no terceiro trimes-
tre deste ano em relação ao
mesmo período do ano passa-
do, o que representaria o de-
sempenho mais fraco do setor
em dois anos.
“Nenhuma leitura de bola
de cristal acertou”, disse Lau-

renRichFine,analistadaindús-
tria de publicidade que traba-
lha na Merrill Lynch. “Nin-
guémpreviu, por exemplo, que
aFederated e aMay pudessem
assumirumaposiçãoesteanoe
dizer: ‘Somosmenosdependen-
tes dos jornais’. Isso provocou
um certo pânico nos jornais, e
por isso eles estão dizendo: ‘É
melhor sair na frente disso’”.
Váriaspreocupaçõesde lon-
go prazo também estão mina-
do o crescimento. Uma é a mi-
gração para as conexões de in-
ternet de alta velocidade, ou
banda larga. A expectativa é
quedoisterçosdos laresameri-
canos tenham essas conexões
em 2010, o dobro de hoje, se-
gundo a Forrester Research.
Anunciantes como a fabri-
cante de automóveis FordMo-
tor Co., a segunda maior mon-
tadoraamericana, jáestãoper-
cebendodeque formaesta ten-
dência afeta os padrões de
compra. A Ford diz que 80%
do seus clientes agora fazem
compras pela internet, fazen-
do tudo, desde a pesquisa ini-

cial até amarcação do test dri-
ve. Assim, a empresa decidiu
transferir 30% do seu orça-
mento de publicidade, estima-
do emUS$ 1 bilhão ao ano, pa-
ra mídia não tradicional, com
15% desse valor indo para pro-
paganda online.
“Com a explosão da banda
larga, faz mais sentido para
nóscontinuar aaumentarnos-
sodispêndio namídia ondepo-
demosencontrarnossos clien-
tes”, disse Linda Perry-Lube,
gerentedecomunicaçõesdadi-
visão de carros da Ford.
A probabilidade é que essas
tendências se acelerem. Nos
próximos três anos, a expecta-
tivaéqueosanunciantesreser-
vem de 15% a 20% de seu orça-
mento para a internet, o que
representa umaumento de 5%
para 8%, segundo David
Verklin, diretor-presidenteda
Carat Americas, uma impor-
tante empresa de serviços de
mídia dos Estados Unidos.
Aomesmo tempo, os jornais
estão perdendo anúncios clas-
sificados para a Craiglist e pa-
ra o eBay. Estão perdendo
aqueles em procura de infor-
mações para os serviços de
busca pela internet Google e o
Yahoo, que reciclam as notí-
cias a partir de distribuidoras
demídia ecadavezmais ofere-
cemconteúdopróprio.Àmedi-
daqueos leitoressevoltampa-
raessesgigantesdaáreaciber-
nética, os anunciantes os
acompanham.
Embora os sites de jornais
na Web estejam atraindo um
crescente número de propa-
gandas online, esses anúncios
são baratos e rendem apenas
uma fração da receita trazida
pela propaganda impressa. E,
embora alguns jornais agora
tenhammais leitoresno seu si-
te na internet do que na sua
versão impressa,amaioriaain-
da reluta em cobrar pelo con-
teúdo online, privando-se da

receitadoseuprodutomaispo-
pular. Recentemente, o The
NewYork Times começou a co-
brar US$ 50,00 por ano para
os não assinantes lerem seus
colunistas online, mas recu-
sou-se a comentar os primei-
ros resultados.
Esses são apenasalgunsdos
fatores que estão tolhendo as
perspectivas para os jornais,
mesmo nummomento em que
seus custos estão subindo. “O
jornalbásico,quandovocêdes-
considera a internet e todas as
outras publicações dirigidas
que as pessoas estão criando,
simplesmente não está cres-
cendo”, disse P. Anthony Rid-
der,diretor-presidentedaKni-
ght Ridder, a proprietária do
The Inquirer. “Os custos do pa-
pel jornal estão significativa-
mente altos. Os salários e os
custos da assistência médica
estão altos. Portanto, você
tem de um lado a pressão dos
custos e, do outro, a falta de
crescimento na receita. Isso é
realmente um problema, e to-
domundoestátendoessencial-
mente o mesmo problema.”

FUTUROPROMISSOR
Nãoobstante,muitosaltosexe-
cutivos de jornais dizem que
estão se adaptando às novas
circunstâncias e posicionando
osetorparaumfuturopromis-
sor. Os jornais mantêm algu-
masvantagens inerentes.Ape-
sar das quedas na circulação,
ainda atingem um público
mais amplo do que outras mí-
dias tradicionais. Segundo a
Newspaper Association of
America (Associação dos Jor-
nais dos Estados Unidos), nos
50maioresmercados, 52%dos
adultos lêem um jornal diaria-
mente, enquanto 39% assis-
tem televisão no horário no-
bre, 21% ouvem as notícias da
manhã no rádio enquanto diri-
ge e 15% assistem televisão a
cabo.Àmedida emque o cená-
rio da mídia vem ficando cada
vez mais fragmentado, a for-
mamaiseficienteparaosanun-
ciantes atingirem um público
maciçoerelativamenteabona-
do é o jornal.
E os jornais continuama ser
lucrativos, freqüentemente
maisdoqueoutros setores.No
ano passado, as 12 principais
empresas jornalísticasdosEs-
tados Unidos anunciaram
umamargem operacional mé-
dia de seus jornais de quase
21%, segundo a Goldman Sa-
chs, ficandoaGannett e aE.W.
Scripss no topo, com quase
30% cada, e a Dow Jones no
último posto, com 9%. A mar-
gem da The New York Times
Co. foi de 16%, e a da Tribune
Co. , de quase 18%.
“Não chorem pela indústria
jornalística”, disse Dean Sin-
gleton, diretor-presidente da
MediaNews Group, que publi-
ca o The Denver Post e o The
Salt Lake Tribune e presidiu o
fechamento do The Houston
Post. “Eles estão fazendo mui-
to dinheiro e muitos estão se
reinventando num dinâmico
futuro online.”
Os jornais estão se vanglo-
riando de seus sites na web,
construindo ofertas na inter-
net, incentivando os jornalis-
tasaescreveremblogs, produ-
zindo conteúdo de áudio e
criando formas de os cidadãos

submeterem à aprovação seu
próprio material. Eles tam-
bém estão gerando publica-
ções de nicho, incluindo jor-
naisétnicosediáriosmetropo-
litanos gratuitos que têm por
alvo leitores com idades entre
18 e 34 anos.
“Seguiremos nossos leito-
res para aonde eles nos leva-
rem”,disseArthurSulzberger
Jr., diretor responsável doThe
New York Times e presidente
do conselho da Times Co. “Se
eles nos querem impressos em
papel, estaremos lá, impres-
sos em papel. Se nos querem
na web, estaremos lá, na web.
Senosquerememtelefonesce-
lulares ou na forma de mate-
rial que possa ser descarrega-
doeouvidoemáudio, temosde
estar lá. No final do dia, é o pú-
blicoqueatraímos, eaqualida-
de desse público, que é o fator
crucial, e não os meios pelos
quais nós os atraímos.”
Mas entregar as informa-
ções de novas formas requer
investimentos adicionais, o
que pode provocar um novo
aperto nas empresas, já que os
custos sobem mais depressa
que as receitas. “Todos do se-
tor têm sido obrigados a gas-
tarmuito emnovos produtos e
serviços e, ao mesmo tempo,
com o crescimento insignifi-
cante da receita como está, is-
so está obrigando a fazer cor-
tes em outras áreas”, disse Fi-
ne, daMerril Lynch.
Ridder disse que teve de
“desviar mais recursos para
as áreas da empresa que estão
crescendo”, uma escolha que
significa más notícias para o
jornal impresso. “Não tere-
mos recursos para investir no
negócio principal”, disse ele.
Singleton explicou o cálcu-
lo. “Em 2010, metade do nosso
lucro operacional poderá ser
decorrente de operações onli-

ne”, disse. “Isso fará com que
aumentemos nossos recursos
onlineeosreduzamosnaparte
impressa. Isso é ruim se você
está trabalhando no jornal im-
presso e é demitido,masnão é,
porém, necessariamente ruim
para o jornal ou para a indús-
tria.”
Os analistas dizem que este
estado de aperto pode se tor-
nar uma norma, à medida que
os jornaiscontinuamalutarpa-
ra atrair os leitores jovens. “O
problema para os jornais é a
sensaçãoentremontesdecon-
sumidores, particularmente
aqueles com menos de 40
anos, de que os produtos con-
vencionais do negócio de jor-
naisnãoatendemàsnecessida-
des ou ao estilo de vida deles”,
disse Merrill Brown, um con-
sultordemídiaeex-editor-che-
fe da MSNBC.com. Em 25
anos,de 1972a 1997,disse ele, a
porcentagem de pessoas com
idade entre 30 e 39 anos que
lêem um jornal todos os dias
despencou de 73% para 30%.
O clichê que havia sido cria-
do de que os jovens voltam-se
para os jornais quando têm fi-

lhoseumahipotecaparapa-
gar não é mais verdadeiro,
disse Brown. “Hoje em dia
há muitas alternativas”,
continuou ele. “Sim, eles
vãoquerer saberoqueosis-
tema escolar está fazendo,
mas o jornal diário não será
o veículo deles.”

ORGANIZAÇÕESMULTIMÍDIA
É por este motivo que mui-
tos jornais estão se expan-
dindo, transformando-se
em organizações multimí-
dia. “Asempresas jornalísti-
cas estão passando por dias
difíceis, mas estão se rein-
ventando”, disse Janet L.
Robinson, diretora-presi-
dente da The New York Ti-
mes Co. “No momento em
que mudanças seculares e
cíclicasseestabilizarem,es-
sas empresas estarão posi-
cionadas para um cresci-
mento futuro. Não somos
apenas um jornal.”
A executiva está ajudan-
do a liderar uma tentativa
para convencer os anun-
ciantes a olharempara a es-
fera damarca toda, incluin-
do o site na internet, de um
jornal, em vez de enxergar
apenasasuaversão impres-
sa em papel.
Peter R. Kann, presiden-
te do conselho da Dow Jo-
nes & Co., proprietária do
jornal de economia e negó-
ciosTheWall Street Journal,
um dos poucos jornais que
têm conseguido cobrar os
leitores pela edição online,
disse que vê o Journal como
“uma franquia que se esten-
de através das mídias, as-
sim comode fronteiras geo-
gráficas”.
Mesmo assim, continuou
o executivo, as notícias que
o jornal impresso coleta – e
o próprio jornal impresso –,
continuam fundamentais
para o futuro da empresa.
“Um pacote diário impres-
so das notícias mais impor-
tantes, insights e análises
continua a ter um alto va-
lor”, disse Kann.
Assim, apesar de todos
os interesses nos novos
meios de comunicação, al-
gumas empresas, por pura
necessidade, estão reinves-
tindonas suaoperações im-
pressas. O The Wall Street
Journal lançou uma edição
de sábado e vai reduzir o
tamanho de suas páginas
(ver notícia nesta página).
Singleton acaba de enco-
mendar US$ 150 milhões
emrotativasparaoTheDen-
ver Post. O The Star Tribu-
ne, de Minneapolis, está
passando por uma remode-
lagem para tornar suas pá-
ginas, no linguajar daWeb,
mais navegáveis.
Mas alguns detectam um
pouco de exagero entre
aquelesqueprevêemumfu-
turo róseo. John S. Carroll,
recentemente renunciou ao
cargo de diretor de redação
doTheLosAngelesTimes, di-
zendo que o motivo foi, em
grande parte, o ciclo impla-
cável de cortes exigido pela
Tribune Co., a empresa que
edita o seu jornal. Ele ex-
pressou solidariedade em
particular a Amanda Ben-
nett, do The Inquirer.
“Amanda está passando
por um ciclo pelo qual a
maioria de nós já passou”,
disse ele, falandosobreaor-
dem para demitir funcioná-
riosdaequipedela. “Primei-
rovocêdiz: ‘Não,de jeitone-
nhum vou fazer isso’. De-
pois você conversa consigo
mesmo e se convence que
podefazeralgopositivo.Tal-
vez seja a única forma de li-
dar com essas coisas. Você
sabe que não necessaria-
mente vai resultar numa
grande coisa, mas precisa
motivar a si mesmo”. ●

Esclarecimento

Algumasempresas,
pornecessidade,estão
reinvestindoemsuas
versõesimpressas

Acionistacritica
a direção da
Time Warner

Maioriadosjornais
aindarelutaem
cobrarpeloseu
conteúdonainternet

NicHopkins
The Times
LONDRES

Obilionário Carl Icahn, umdos
principaisacionistasdoconglo-
meradodemídiaTimeWarner,
acusou ontem a direção da em-
presa de “pobreza de decisões”
e de um “triste recorde de er-
ros”, em mais um passo de sua
campanhapormudançasnaes-
tratégiadogrupo.Icahn,umad-
ministrador de fundos que re-
presenta investidores donos de
2,8% da Time Warner, enviou
uma carta aberta à direção da
empresa na qual critica alguns
negóciosrecentes,comoasven-
das da Warner Music Group e
da Comedy Central por preços
considerados baixos.
Eletambématacouaderrota
para a Sony no leilão pela com-
prado legendário estúdio de ci-
nema Metro-Goldwyn-Mayer.
“Amenosqueestelegadodede-
cisõesequivocadassejacomple-
tamentereconhecido,equeadi-
reção seja chamada a prestar
explicações, esse triste recorde
deerrosvaicontinuar,emdetri-
mentodosacionistas”,dizacar-
ta. Icahnaindareiterousuasre-
comendações para que a com-
panhia inicie uma recompra de
ações de US$ 20 bilhões e crie
umasubsidiáriaparasuaunida-
deTimeWarner Cable. ●

‘The Wall
Street Journal’
terá redução
no tamanho

SethSutel
AP
NOVAYORK

O jornal de economia e negó-
cios americano The Wall Street
Journal vai reduzir o tamanho
de suas páginas, como parte de
uma reestruturação que vai
proporcionarumaeconomiade
US$ 18 milhões por ano. As in-
formações são da empresa que
edita o jornal, a Dow Jones &
Co.Asmudançascomeçamnos
próximos meses e continuam
em2006, como formatomenor
começandoa circular em janei-
ro de 2007, após os ajustes ne-
cessários nos 17 locais onde o
jornal é impresso.
A principal redução de cus-
tos virá da economia de papel.
Aspáginasdojornaldevemper-
der o tamanho aproximado de
uma das suas atuais seis colu-
nas, ou cerca de 20%. Porém, o
espaçodestinadoàsnotíciasde-
ve cair menos – cerca de 10% –,
jáquedevehaverumaquedano
número de tabelas publicadas,
disseaporta-vozdaDowJones,
Amy Wolfcale. Segundo ela,
não haverá demissões por cau-
sa dessasmudanças.
Muitos jornais já haviam re-
duzido seu tamanho nos últi-
mos anos, em resposta ao au-
mento dos custos do papel e
também porque pesquisas
apontaram quemuitos leitores
preferemjornaismenores.Are-
dução no The Wall Street Jour-
nal o coloca em linha com ou-
tros grandes periódicos ameri-
canos, incluindo o Los Angeles
Times, The Washington Post e
USAToday, disseAmy.
O Wall Street Journal resis-
tiu o quanto pôde à redução no
tamanho, mas vem enfrentan-
do uma profunda e prolongada
queda na publicidade de negó-
cios e tecnologia, seus princi-
pais anunciantes. O volume de
anúncios vem caindo todos os
anos desde 2001.
A Dow Jones sofre mais que
outros jornais de negócios por
causa da sua dependência dos
anúnciosdenegócios e tecnolo-
gia. A empresa tenta atrair
mais anunciantes de produtos
de consumo, aumentando a co-
berturajornalísticadeáreasco-
mo estilo de vida e lazer.
O editor do jornal, Paul Stei-
ger, disse em comunicado que
as mudanças no desenho terão
como resultados a diminuição
do número de reportagens que
começam na primeira página e
continuam nas páginas inter-
nas;areduçãonoespaçodedica-
doàsestatísticasdomercado;a
inclusãodemaislinksparaaedi-
ção na internet; e o uso demais
sinaisparaguiaroleitorparaas
histórias. ●

Esta reportagem está
sendo republicada por
ter saído truncada na
edição de ontem.
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