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 PUBLICIDADE

Credibilidade dos jornais já se
estende a várias plataformas,

mostra pesquisa
Segundo estudo, meio de comunicação continua sendo fonte essencial de informação.

Leitura está se renovando
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SÃO PAULO -

A

credibilidade

dos jornais já

extrapola o

papel e se

estende a

outras

plataformas,

como a web,

os tablets e os

smartphones. Jornais continuam sendo

fonte essencial de informação e são a base

dos posts nas redes sociais, das conversas

entre amigos e das reuniões de empresas.

Também se mantêm fortes para lançar,

fortalecer e renovar marcas e produtos,

aumentando a visibilidade das campanhas

publicitárias.

Estas são as conclusões de um

levantamento feito pela agência de

publicidade Lew’Lara/TBWA para

identificar a imagem dos jornais junto a

diferentes públicos, que será a base de uma

campanha que a Associação Nacional de

Jornais (ANJ) e a indústria jornalística
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lançam no 10º Congresso Brasileiro de

Jornais, que acontece em São Paulo, nesta

segunda-feira e terça-feira. O objetivo é

mostrar aos leitores e ao mercado

anunciante que a instituição “jornal”

continua sendo um dos meios de

comunicação mais fortes do mercado.

— Os jornais impressos ainda são os

campeões de credibilidade — diz Ricardo

Pedreira, diretor-executivo da Associação

Nacional de Jornais (ANJ).

Ele cita uma pesquisa recente feita pelo

Ibope, a pedido da Secretaria de

Comunicação Social (Secom) do governo

federal, que aponta que 53% dos 18,3 mil

entrevistados que leem jornais impressos

confiam nas notícias publicadas e que 57%

das pessoas que pesquisam notícias na web

o fazem por meio de sites de jornais.

RENOVAÇÃO DA LEITURA

Segundo

Pedreira, o

leitor tem a

percepção de

que a

informação

impressa no

jornal “é fruto

de um

trabalho

profissional,

com investimento de recurso e tempo”,

diferentemente do conteúdo das redes

sociais. Ele diz ainda que a credibilidade do

noticiário também transborda para a

publicidade veiculada nos jornais.

— Quem está lendo o jornal acaba detendo

mais sua atenção também nos anúncios, se

dispersa menos — afirma Pedreira.

Luiz Lara, chairman da Lew’Lara/TBWA,

confirma que, quando o anunciante quer

dar mais confiabilidade à propaganda, o

meio escolhido é o jornal impresso. Para o

publicitário, o mercado reconhece que a

credibilidade dos meios mais antigos “é

insubstituível”.
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VEJA TAMBÉM

Ferramentas digitais unificadas vão
facilitar o trabalho de publicidade

Executivos de jornais defendem uma nova
forma de avaliar o real alcance do meio

A leitura de jornal está se

renovando graças aos novos

formatos criados com a

expansão da internet, de

acordo com quatro dirigentes

de grandes veículos do país.

Na prática, isso significa que

os jornais nunca tiveram tanta

audiência diante das diferentes formas de

distribuição de conteúdo.

— O que queremos mostrar com a

campanha é que as pessoas buscam a leitura

do jornal nas multiplataformas pela mesma

razão: credibilidade — afirma Marcello

Moraes, diretor geral da Infoglobo, que edita

os jornais O GLOBO, “Extra” e “Expresso”.

Ele observa que esse contexto derruba

alguns paradigmas, como o de que jovem

não lê jornal. Moraes, que é membro do

Comitê de Gestão da ANJ, lembra que a

ideia de fazer uma campanha para mostrar

ao mercado anunciante e ao público em

geral as transformações que estão

acontecendo nos jornais surgiu um ano

atrás. O primeiro passo foi fazer um

diagnóstico da imagem que o meio tem

entre diferentes públicos, por meio da

pesquisa da Lew’Lara/TBWA.

— Após esse

levantamento,

nasceu o

conceito

“Jornal. Está

em tudo". A

campanha

terá um

anúncio

mostrando

que a notícia

do jornal é a mesma compartilhada nas

redes sociais — explica Moraes.

O conceito multiplataforma já vale para

todas as áreas, da redação ao

relacionamento com assinantes e

anunciantes, e os jornais estão se adaptando

a essa nova realidade, desenvolvendo

soluções específicas para cada meio. Mas o
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diretor-presidente do Grupo Estado,

Francisco Mesquita, lembra que o jornal

impresso continuará sendo, por muito

tempo, a base principal do jornalismo de

credibilidade.

— Em muitos casos, coisas que saem antes

na web só se consolidam na versão

impressa. Está ficando cada vez mais clara a

força das marcas construídas ao longo de

décadas. Em qualquer meio, a qualquer

hora, as pessoas, em paralelo a ter

informações de várias fontes, buscam

aquelas reconhecidas para construir e

validar sua visão e interpretação sobre os

fatos — afirma Mesquita.

‘PORTO SEGURO’ PARA FORMAR

OPINIÃO

Na avaliação

de Mesquita,

num

ambiente cada

vez mais

saturado de

oferta

informativa, o

público —

especialmente

o mais

qualificado — busca “portos seguros" para

formar sua opinião. Por isso, complementa

Mesquita, não há dúvida de que a formação

de marcas de produtos e serviços está

intimamente ligada a ambientes

informativos de alta credibilidade.

Assim como o mundo digital permitiu a cada

pessoa ser um produtor e difusor de

conteúdo, com circulação maior e mais

rápida de informações, também trouxe a

incerteza quanto à confiabilidade da

mensagem, acredita Antonio Manuel

Teixeira Mendes, diretor-superintendente

do Grupo Folha. É nesse ponto que os

jornais podem alicerçar suas posições no

mundo digital, acredita ele:

— Somos e seremos relevantes porque

produzimos informação crível. Este

patrimônio é que nos permitirá, cada vez
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mais, rentabilizar nossas marcas e produtos

no ambiente digital.

Segundo

Antonio

Manuel,

várias

medidas vêm

sendo

adotadas nas

redações para

consolidar a

posição de

veículo

multiplataforma do jornal:

— Entre elas, posso citar a integração da

redação, impresso e digital, em um único

corpo. A composição de equipes

multidisciplinares envolvendo tecnologia,

redação, marketing e publicidade para o

desenvolvimento de produtos. Além disso,

há o contínuo investimento em tecnologia

da informação e o alinhamento de

campanhas publicitárias e comunicação,

fortalecendo a marca do jornal,

independentemente da plataforma.

Para Marcelo Rech, diretor-executivo de

Jornalismo do Grupo RBS (que edita, entre

outros veículos, o diário “Zero Hora”), a

notícia publicada no jornal dá uma espécie

de “certificação” ao que é veiculado na

internet. Rech afirma que o leitor tem

consciência de que o jornal levou décadas

para construir uma marca sólida e sabe que

essa reputação pode ser destruída

rapidamente caso não haja zelo com a

apuração das informações:

— Portanto, se o jornal está aí há tanto

tempo, o leitor sabe que há um motivo para

isso. E esse motivo é a credibilidade. É

inevitável a relação que o leitor faz da

credibilidade com o jornal.



18/08/14 Credibilidade dos jornais já se estende a várias plataformas, mostra pesquisa - Jornal O Globo

oglobo.globo.com/economia/credibilidade-dos-jornais-ja-se-estende-varias-plataformas-mostra-pesquisa-13639717 6/7

Shopping

 Receba

busque por produtos busque por produtos  buscar

MAIS LIDAS

Teste Seu Inglês Agora
culturainglesasp.com.br/Teste

Faça o Teste de Nível da Cultura Inglesa em
Apenas 10 Minutos!

Links Patrocinados

PRÓXIMA

Executivos de jornais
defendem uma nova forma
de avaliar o real alcance do

meio

ANTERIOR

Ferramentas digitais
unificadas vão facilitar o
trabalho de publicidade

Selfie em
velório de
Campos
gera
indignação
nas redes
sociais

01 Principal
suspeita
da FAB
para
acidente
aéreo é
de falha
humana

02 Criminoso
que
invadiu
Igreja
Nossa
Senhora
da Paz,
em
Ipanema,
e fazia
um
refém
se
entrega

03 Velório
de
Campos
reúne
principais
concorrentes
na
eleição
presidencial

04 Originalmente
bélico,
drone
ganha
importância
como
instrumento
para
foto,
vídeo e
instalações

05

http://www.zoom.com.br/?og=19027&utm_source=vitrine_globo&utm_medium=midia&utm_term=logo&utm_content
http://www.zoom.com.br/cadastro/zoomofertas.jsp?og=19027&utm_source=vitrine_globo&utm_medium=news&utm_term=receba&utm_campaign=cadastro
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=COc-pfjHyU4a2L5LQpgPZ0IDYC-qa5-MF-vvKlUao2IWZAxABIMSQnBNQ18HstPz_____AWDN8O6ArAOgAay78OsDyAEBqQJcHcRK2r6dPqgDAcgDwwSqBMsBT9DcV53AFihI4d_vPeBtaY-XdY-OcLA6WzA9sXyQb8Wqe8ufcjyg6e3WHe-rrdh7YdrqQKFXymWsTfjsP6D-zOsaVwt7cZ8x_Ue4klijRrU6V0lPj4HvIceEIXxVIS8k-z9fF5aR6_venLqeywZt40IP5C-rWUiWT3krDHixdM2PFmXiH8u0K_jzIBpbIiOGq9lGMRPVOuN0dAq3ZGtlhN_PC1adsj1CRyoQRUdkJqjyAzuu_kESTFv4wHOtLjqsOdV_6GQfui2VJjWIBgGAB7zEjxQ&num=1&cid=5GgwiMVNFj6D2xgd2T6KpYEW&sig=AOD64_1xWSU7sAUnzEktR5bmPQtjyQAKSQ&client=ca-infoglobo&adurl=http://www.culturainglesasp.com.br/wps/portal/Internet/classificacao_online%3Fpagina%3Dini%26pCanal%3D2
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=COc-pfjHyU4a2L5LQpgPZ0IDYC-qa5-MF-vvKlUao2IWZAxABIMSQnBNQ18HstPz_____AWDN8O6ArAOgAay78OsDyAEBqQJcHcRK2r6dPqgDAcgDwwSqBMsBT9DcV53AFihI4d_vPeBtaY-XdY-OcLA6WzA9sXyQb8Wqe8ufcjyg6e3WHe-rrdh7YdrqQKFXymWsTfjsP6D-zOsaVwt7cZ8x_Ue4klijRrU6V0lPj4HvIceEIXxVIS8k-z9fF5aR6_venLqeywZt40IP5C-rWUiWT3krDHixdM2PFmXiH8u0K_jzIBpbIiOGq9lGMRPVOuN0dAq3ZGtlhN_PC1adsj1CRyoQRUdkJqjyAzuu_kESTFv4wHOtLjqsOdV_6GQfui2VJjWIBgGAB7zEjxQ&num=1&cid=5GgwiMVNFj6D2xgd2T6KpYEW&sig=AOD64_1xWSU7sAUnzEktR5bmPQtjyQAKSQ&client=ca-infoglobo&adurl=http://www.culturainglesasp.com.br/wps/portal/Internet/classificacao_online%3Fpagina%3Dini%26pCanal%3D2
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=COc-pfjHyU4a2L5LQpgPZ0IDYC-qa5-MF-vvKlUao2IWZAxABIMSQnBNQ18HstPz_____AWDN8O6ArAOgAay78OsDyAEBqQJcHcRK2r6dPqgDAcgDwwSqBMsBT9DcV53AFihI4d_vPeBtaY-XdY-OcLA6WzA9sXyQb8Wqe8ufcjyg6e3WHe-rrdh7YdrqQKFXymWsTfjsP6D-zOsaVwt7cZ8x_Ue4klijRrU6V0lPj4HvIceEIXxVIS8k-z9fF5aR6_venLqeywZt40IP5C-rWUiWT3krDHixdM2PFmXiH8u0K_jzIBpbIiOGq9lGMRPVOuN0dAq3ZGtlhN_PC1adsj1CRyoQRUdkJqjyAzuu_kESTFv4wHOtLjqsOdV_6GQfui2VJjWIBgGAB7zEjxQ&num=1&cid=5GgwiMVNFj6D2xgd2T6KpYEW&sig=AOD64_1xWSU7sAUnzEktR5bmPQtjyQAKSQ&client=ca-infoglobo&adurl=http://www.culturainglesasp.com.br/wps/portal/Internet/classificacao_online%3Fpagina%3Dini%26pCanal%3D2
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=COc-pfjHyU4a2L5LQpgPZ0IDYC-qa5-MF-vvKlUao2IWZAxABIMSQnBNQ18HstPz_____AWDN8O6ArAOgAay78OsDyAEBqQJcHcRK2r6dPqgDAcgDwwSqBMsBT9DcV53AFihI4d_vPeBtaY-XdY-OcLA6WzA9sXyQb8Wqe8ufcjyg6e3WHe-rrdh7YdrqQKFXymWsTfjsP6D-zOsaVwt7cZ8x_Ue4klijRrU6V0lPj4HvIceEIXxVIS8k-z9fF5aR6_venLqeywZt40IP5C-rWUiWT3krDHixdM2PFmXiH8u0K_jzIBpbIiOGq9lGMRPVOuN0dAq3ZGtlhN_PC1adsj1CRyoQRUdkJqjyAzuu_kESTFv4wHOtLjqsOdV_6GQfui2VJjWIBgGAB7zEjxQ&num=1&cid=5GgwiMVNFj6D2xgd2T6KpYEW&sig=AOD64_1xWSU7sAUnzEktR5bmPQtjyQAKSQ&client=ca-infoglobo&adurl=http://www.culturainglesasp.com.br/wps/portal/Internet/classificacao_online%3Fpagina%3Dini%26pCanal%3D2
https://www.google.com/url?ct=abg&q=https://www.google.com/adsense/support/bin/request.py%3Fcontact%3Dabg_afc%26url%3Dhttp://oglobo.globo.com/economia/credibilidade-dos-jornais-ja-se-estende-varias-plataformas-mostra-pesquisa-13639717%26gl%3DBR%26hl%3Dpt%26client%3Dca-infoglobo%26hideleadgen%3D1%26ai0%3DCOc-pfjHyU4a2L5LQpgPZ0IDYC-qa5-MF-vvKlUao2IWZAxABIMSQnBNQ18HstPz_____AWDN8O6ArAOgAay78OsDyAEBqQJcHcRK2r6dPqgDAcgDwwSqBMsBT9DcV53AFihI4d_vPeBtaY-XdY-OcLA6WzA9sXyQb8Wqe8ufcjyg6e3WHe-rrdh7YdrqQKFXymWsTfjsP6D-zOsaVwt7cZ8x_Ue4klijRrU6V0lPj4HvIceEIXxVIS8k-z9fF5aR6_venLqeywZt40IP5C-rWUiWT3krDHixdM2PFmXiH8u0K_jzIBpbIiOGq9lGMRPVOuN0dAq3ZGtlhN_PC1adsj1CRyoQRUdkJqjyAzuu_kESTFv4wHOtLjqsOdV_6GQfui2VJjWIBgGAB7zEjxQ&usg=AFQjCNGfkTm6yg6P0jf0TY6oT3j_4WUiPA
http://oglobo.globo.com/economia/executivos-de-jornais-defendem-uma-nova-forma-de-avaliar-real-alcance-do-meio-13639801
http://oglobo.globo.com/economia/ferramentas-digitais-unificadas-vao-facilitar-trabalho-de-publicidade-13639770
http://oglobo.globo.com/brasil/selfie-em-velorio-de-campos-gera-indignacao-nas-redes-sociais-13635476
http://oglobo.globo.com/brasil/principal-suspeita-da-fab-para-acidente-aereo-de-falha-humana-13637273
http://oglobo.globo.com/rio/criminoso-que-invadiu-igreja-nossa-senhora-da-paz-em-ipanema-fazia-um-refem-se-entrega-13635865
http://oglobo.globo.com/brasil/velorio-de-campos-reune-principais-concorrentes-na-eleicao-presidencial-13634637
http://oglobo.globo.com/cultura/originalmente-belico-drone-ganha-importancia-como-instrumento-para-foto-video-instalacoes-13630406


18/08/14 Credibilidade dos jornais já se estende a várias plataformas, mostra pesquisa - Jornal O Globo

oglobo.globo.com/economia/credibilidade-dos-jornais-ja-se-estende-varias-plataformas-mostra-pesquisa-13639717 7/7

TÓPICOS ELEIÇÕES 2014 UCRÂNIA RIO GASTRONOMIA 2014

VERSÃO MOBILE

RIO

ANCELMO.COM
GENTE BOA
BAIRROS
DESIGN RIO
EU-REPÓRTER
RIO 2016
RIO 450
TRÂNSITO

BRASIL

ELIO GASPARI
ILIMAR FRANCO
MERVAL PEREIRA
BLOG DO NOBLAT

ECONOMIA

MIRIAM LEITÃO
DEFESA DO CONSUMIDOR
EMPREGO
IMÓVEIS
INDICADORES
INFRAESTRUTURA
NEGÓCIOS E FINANÇAS
PETRÓLEO E ENERGIA

SOCIEDADE

CONTE ALGO QUE NÃO SEI
EDUCAÇÃO
HISTÓRIA
MÍDIA
RELIGIÃO
SEXO
SUSTENTABILIDADE

CULTURA

BLOG DO XEXÉO
PATRÍCIA KOGUT
ARTES CÊNICAS
ARTES VISUAIS
FILMES
LIVROS
MÚSICA
RIO SHOW

ESTILO

BELEZA
CARROS
DECORAÇÃO
MODA
GASTRONOMIA
TURISMO

ESPORTES

BOTAFOGO
FLAMENGO
FLUMINENSE
VASCO
MMA
PULSO
RADAR OLÍMPICO
RADICAIS

TV

PATRÍCIA KOGUT

MAIS +

OPINIÃO
BLOGS
VÍDEOS
PREVISÃO DO TEMPO
INFOGRÁFICOS
EU-REPÓRTER

© 1996 - 2014. Todos direitos reservados a Infoglobo Comunicação e Participações S.A. Este material não pode ser publicado, transmitido por broadcast, reescrito ou redistribuído sem
autorização.

CENTRAL DO ASSINANTE CLUBE SOU+RIO FAÇA SUA ASSINATURA AGÊNCIA O GLOBO O GLOBO SHOPPING FALE CONOSCO DEFESA DO CONSUMIDOR EXPEDIENTE ANUNCIE CONOSCO
TRABALHE CONOSCO POLÍTICA DE PRIVACIDADE TERMOS DE USO

http://oglobo.globo.com/
http://facebook.com/JornalOGlobo
https://twitter.com/JornalOGlobo
https://plus.google.com/u/0/+JornalOGlobo/posts
http://oglobo.globo.com/brasil/eleicoes-2014/
http://oglobo.globo.com/mundo/ucrania/
http://oglobo.globo.com/rio/rio-gastronomia-2014/
https://assinatura.oglobo.globo.com/Default.aspx?id_parc=2695&cod_prod=633&funcionalidade_id=3981&cod_produto=OG03&tipo_cliente_id=1&campanha=sim&utm_origem=oglobo&utm_midia=bannerrodape&utm_conteudo=bannerrodape&utm_campanha=11_2013_novacampanhadigital
http://m.oglobo.globo.com/?versao=mobi
http://oglobo.globo.com/rio/
http://oglobo.globo.com/rio/ancelmo/
http://oglobo.globo.com/blogs/blog_gente_boa/
http://oglobo.globo.com/rio/bairros/
http://oglobo.globo.com/rio/design-rio/
http://oglobo.globo.com/eu-reporter/
http://oglobo.globo.com/rio/rio-2016/
http://oglobo.globo.com/rio/rio-450/
http://oglobo.globo.com/rio/transito/
http://oglobo.globo.com/brasil/
http://oglobo.globo.com/brasil/elio-gaspari/
http://oglobo.globo.com/blogs/ilimar/
http://oglobo.globo.com/blogs/blogdomerval/
http://oglobo.globo.com/pais/noblat/
http://oglobo.globo.com/economia/
http://oglobo.globo.com/economia/miriam/
http://oglobo.globo.com/economia/defesa-do-consumidor/
http://oglobo.globo.com/economia/emprego/
http://oglobo.globo.com/economia/imoveis/
http://oglobo.globo.com/economia/indicadores/
http://oglobo.globo.com/economia/infraestrutura/
http://oglobo.globo.com/economia/negocios/
http://oglobo.globo.com/economia/petroleo-e-energia/
http://oglobo.globo.com/sociedade/
http://oglobo.globo.com/sociedade/conte-algo-que-nao-sei/
http://oglobo.globo.com/sociedade/educacao/
http://oglobo.globo.com/sociedade/historia/
http://oglobo.globo.com/sociedade/midia/
http://oglobo.globo.com/sociedade/religiao/
http://oglobo.globo.com/sociedade/sexo/
http://oglobo.globo.com/sociedade/sustentabilidade/
http://oglobo.globo.com/cultura/
http://oglobo.globo.com/cultura/xexeo/
http://kogut.oglobo.globo.com/
http://oglobo.globo.com/cultura/teatro/
http://oglobo.globo.com/cultura/artes-visuais/
http://oglobo.globo.com/cultura/filmes/
http://oglobo.globo.com/cultura/livros/
http://oglobo.globo.com/cultura/musica/
http://rioshow.oglobo.globo.com/
http://oglobo.globo.com/estilo/
http://ela.oglobo.globo.com/beleza/
http://oglobo.globo.com/estilo/carros/
http://oglobo.globo.com/economia/imoveis/
http://ela.oglobo.globo.com/moda/
http://oglobo.globo.com/rio/rio-gastronomia-2014/
http://oglobo.globo.com/estilo/boa-viagem/
http://oglobo.globo.com/esportes/
http://oglobo.globo.com/esportes/botafogo/
http://oglobo.globo.com/esportes/flamengo/
http://oglobo.globo.com/esportes/fluminense/
http://oglobo.globo.com/esportes/vasco/
http://oglobo.globo.com/blogs/mma/
http://www.oglobo.com.br/blogs/pulso
http://oglobo.globo.com/blogs/radarolimpico/
http://www.oglobo.com.br/blogs/radicais
http://oglobo.globo.com/cultura/revista-da-tv/
http://kogut.oglobo.globo.com/
http://oglobo.globo.com/opiniao/
http://oglobo.globo.com/blogs/
http://oglobo.globo.com/videos/
http://oglobo.globo.com/servicos/tempo/
http://oglobo.globo.com/infograficos/
http://oglobo.globo.com/eu-reporter/
http://www.gda.com/
http://www.centraldoassinante.oglobo.com.br/
https://clubesoumaisrio.oglobo.globo.com/
https://seguro.oglobo.com.br/assinatura/Default.aspx?id_parc=26&utm_source=venda&utm_medium=botaooglobo&utm_campaign=footer
http://www.agenciaoglobo.com.br/
http://shopping.oglobo.com.br/
http://oglobo.globo.com/fale-conosco
https://defesa.oglobo.com.br/
http://oglobo.globo.com/expediente/
http://oglobo.globo.com/anuncie/
http://www.vagas.com.br/infoglobo
http://oglobo.globo.com/politica-de-privacidade/
http://oglobo.globo.com/termos-de-uso/

