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Publicidade
nosjornais
online
ganhaforça

Julie Bosman
THE NEW YORK TIMES
NOVA YORK

Nadisputa entreas versões im-
pressa e online dos jornais, os
sinais do predomínio da inter-
net se tornam mais fortes. Co-
mo disse Colby Atwood, vice-
presidente da Borrell Associa-
tes: “O rabo está começando a
abanarocão.”Segundoestima-
tivas divulgadas sexta-feira pe-
la Associação Americana de
Jornais, o gasto com anúncios
em jornais impressos nos EUA

no primeiro trimestre foi de
US$ 10,5 bilhões, um aumento
de apenas 0,3% em relação ao
mesmo período do ano passa-
do. Ao mesmo tempo, o gasto
comapublicidadesaltou34,9%.
“Ossinaisdeumagrandemi-
gração para a internet são cla-
ros”, disse Atwood. “Cada vez
mais, os rendimentos e o foco
deverão estar nas proprieda-
desonline.Éumatransiçãoque

ocorreaolongodeanos.Nãoes-
tá acontecendo de um dia para
o outro, mas sem dúvida está
acontecendo.”Osnúmeros ain-
da são pequenos se compara-
dos aos do meio impresso: no
primeiro trimestre de 2006 fo-
ram gastos US$ 613 milhões
com publicidade online, ante
US$ 454milhões nomesmope-
ríodo do ano anterior. Mas é o
oitavo trimestre consecutivo
de crescimento dos anúncios
online.
Para analistas, o aumento
mostra que os jornais estão
aprendendo a aproveitar o po-
tencial da publicidade online à
medida que sua circulação im-
pressa diminui. No mês passa-
do,oórgãoverificadordecircu-
lação divulgou números mos-
trandoque, noperíodode6me-
ses terminado emmarço, a cir-
culação diária dos jornais dos
EUA caiu 2,5%, para 45,5 mi-
lhões, emrelaçãoaomesmope-
ríodo de um ano antes.
“Creio que o setor terá um
crescimento de longo prazo ex-
cepcional com os rendimentos
online”, afirmou Jason Klein,
presidentedaRedeNacionalde
Jornais, uma parceria de mar-
keting entre anunciantes e jor-
nais.Defato,os jornais têmsido
beneficiados pelo crescimento

geral da publicidade online: se-
gundo um relatório divulgado
pelaAgênciadePublicidadeIn-
terativa e pelaPriceWaterhou-
seCoopers,areceitatotaldapu-
blicidade na internet atingiu o
recorde de US$ 3,9 bilhões nos
primeiros 3meses de 2006.
Mas paramuitos jornais que
ainda desenvolvem ummodelo
de publicidade viável, os anún-
cios online ainda se encontram
nos estágios iniciais, disseRan-
dy Bennett, vice-presidente de
Audiência e Desenvolvimento
deNovosNegócios daAssocia-
çãodeJornais,sediadaemVien-
na, noEstado daVirgínia.
Por enquanto, os anúncios
classificados representam en-
tre 60% e 70% da publicidade
onlinedosjornais,afirmouBen-
nett. Ao mesmo tempo, websi-
tes que oferecem classificados

gratuitos, como o Craigslist,
afastam anunciantes de sites
que cobram pela publicação de
anúncios.
Uma esperança para os clas-
sificados online dos jornais é o
controle que seu pessoal pode
exercer sobre o conteúdo, dife-
rentementedos sites gratuitos,
administrados e editados prin-
cipalmente por usuários anôni-
mos.“Creioqueosjornaistenta-
rão diferenciar seus produtos
classificados como autênticos,
revisadoseatualizadosregular-
mente”, disse Bennett.
A publicidade responde, em
média, por 75% a 80% da recei-
tadeumjornal.OanalistaJohn
Morton estimaque apublicida-
de online representará 6,5% da
receita total de publicidade dos
jornaisem2006,ante5%noano
passado. “O quemuitos não en-

tendemsobre apublicidadeon-
line dos jornais é que ela pode
ser altamente lucrativa.”
Ehá sinaisdequeosproprie-
tários de jornais estão dedican-
do mais recursos a seus sites.
BrianTierney, líder de umgru-
po de investidores que com-
prou nomês passado os jornais
The Philadelphia Inquirer e The
Philadelphia Daily News, disse
que planejamelhorar o site das
publicações com mais tecnolo-
gia e conteúdo.
“Nomomento,osetornoticio-
so tenta agarrar-se aopassado.
BrianTierneysabequesimples-
mente não se pode fazer isso”,
disse Mary Meder, presidente
daHarmelinMedia, agência de
compra de mídia. “Há muitas
opçõesdisponíveisparaapubli-
cidade e ele tem de tornar sua
escolha viável.” ●

PROJETOSSOCIAIS

Nos EUA, receita cresce 34,9%
na versão eletrônica dos jornais
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MUDANÇAS–NovosdonosdoThePhiladelphia Inquirer já anunciaramquepretendeminvestirmaisnositedo jornal

Programa de captação de recursos
já rendeu R$ 3,6 milhões no Brasil

MÍDIA

‘BovespaSocial’vira
modeloparaÁfrica

INVESTIMENTO

Andrea Vialli

A negociação de ações do
mercado de capitais inspi-
rou a Bolsa de Valores de
São Paulo (Bovespa) a criar,
há trêsanos, aBolsadeValo-
res Sociais (BVS), uma pro-
grama destinado a financiar
projetos sociais de organiza-
ções não-governamentais. O
programa agora será repro-
duzido na Bolsa de Johanes-
burgo, a principal da África
do Sul, que usará o mesmo
modelopara financiarproje-
tos locais.
NoBrasil,ainiciativadire-

cionou recursospara 25pro-
jetos e atualmente outros 22
recebem recursos dos cha-
mados “investidores so-
ciais”–90%delespessoas ju-
rídicas, embora pessoas físi-
cas também participem do
programa. A BVS funciona
como uma ponte entre ON-
Gs quemantêmprojetos nas
áreasde educação,meioam-
biente,capacitaçãoprofissio-
nalecidadaniaeosinteressa-
dosemdoarfundosaosproje-
tos desenvolvidos por insti-
tuições.
De 2003 até hoje, foram

R$3,6milhõeslevantadospe-
laBolsaSocial.SegundoIzal-
co Sardenberg, diretor de
Responsabilidade Social da

Bovespa, o programa foi consi-
derado inovador por aplicar os
conceitos do mercado de capi-
tais para levantar fundos para
as iniciativas sociais. A exem-
plo do que acontece nos pre-
gões domercado financeiro, na
BVSo investidorpodeescolher
as organizações sociais em que
quer aportar recursos, e pode
comprar “ações” deumprojeto
ou montar um portfólio com
ações de diferentes ONGs, diz
Sardenberg. Os projetos lista-
dos têmcusto entreR$ 90mil e
R$ 150 mil, e são escolhidos
após seleção, que levaemconta
aidoneidadedasentidades,are-
levância e alcance social dos
projetos.
A Ação Comunitária, ONG

que realiza projetos de educa-
ção em áreas pobres da capital
paulista,comoobairrodoCam-
po Limpo, foi uma das que obti-
veramrecursospormeiodaBo-
vespaSocial.Comumaportede
R$ 94 mil, a organização finan-
ciouumprojetoparaa inserção
de jovens nomercado de traba-
lho, quebeneficiou 200pessoas
e ainda trouxemaior visibilida-
de para a instituição.
“A chancela da Bovespa foi

importante e trouxe mais em-
presas interessadas em inves-
tir emnossosprojetos”, dizCel-
so Freitas, superintendente da
AçãoComunitária. ●

No 1º trimestre,
publicidade online
representou
US$ 613 milhões

TIM SHAFFER/REUTERS
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