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OS JORNAIS SAÍRAM DO CORNER, 
DIZ O PRESIDENTE DA ANJ 

P
ressionados a colocar em prática um modelo de 
negócios rentável em um mundo cada vez mais digi-
tal e dominado pelo duopólio formado por Google e 
Facebook, os jornais obtiveram importantes vitórias 

entre 2016 e 2017. “Os veículos de comunicação saíram do cor-
ner, e isso em apenas 12 meses. Quem passou a dar explicação 
foram os gigantes digitais, pela disseminação de notícias falsas, 
métricas duvidosas, uso de robôs etc.”, diz o presidente da 
Associação Nacional de Jornais (ANJ), Marcelo Rech.

Jornal ANJ - Google, Facebook e as 
demais mídias com base em tecnolo-
gia estão longe de ser caminhos de 
monetização  para os publishers?
Marcelo Rech: Sim, não há dúvida. 
Eles são parte do processo, mas numa 
parcela muito pequena diante do impac-
to que geram na comunicação mundial. 
O relatório da Associação Mundial de 
Jornais e Editores de Notícias (WAN-
IFRA) sobre o Facebook mostra que, no 
limite, um veículo de comunicação que 
faz toda a combinação de ferramentas 
do Facebook não extrai daí mais do que 
7% ou 8% da sua receita. Hoje, os gigan-
tes de tecnologia são mais relevantes no 
que diz respeito à ampliação das audiên-
cias e, claro, à busca pela conversão des-
sas audiências em assinaturas. Que é 

onde, aliás, o Google começa a trabalhar 
de uma forma mais intensa com os pró-
prios publishers. A empresa anunciou 
recentemente o fim do “first click free”, e 
o Facebook também promete ferramen-
tas que facilitem ou estimulem a conver-
são de audiência em assinatura, o que 
para os jornais é uma possibilidade 
importante de monetização. Há vozes 
que defendem que os veículos deveriam 
sair integralmente, além de nunca terem 
entrado, das redes sociais, do Facebook 
em particular. O que acho complicado.

Jornal ANJ:  O maior desgaste dos dois 
gigantes de tecnologia acelera a apro-
ximação deles aos publishers. Isso não 
pode deixar os editores mais depen-
dentes do duopólio?

POR HÉLIO GAMA NETO

O jornalista afirma que a mudan-
ça está associada à maior percepção 
de que o jornalismo profissional 
tem valor fundamental para a socie-
dade e, ao mesmo tempo, a um 
começo de entendimento por parte 
do duopólio de que seu modelo de 
negócios precisa de conteúdos rele-
vantes. A expressão-chave daqui 
para a frente, diz Rech, é a seguran-
ça de marca. Se os grupos de tecno-

logia não conseguirem dar essa 
garantia, os anunciantes não estarão 
com eles. “E quem oferece seguran-
ça de marca por excelência em 
comunicação são os veículos profis-
sionais, aqueles que estão no ramo 
do acerto”, afirma Rech. 

Leia a seguir os principais trechos 
da entrevista concedida pelo presi-
dente da ANJ. Leia na íntegra em 
www.anj.org.br.
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Marcelo Rech: No caso de assinaturas, 
eu acredito que, em princípio, não. 
Porque a situação aí está entre ter um 
benefício e não ter um benefício. É ini-
maginável que um veículo de comuni-
cação vá tirar o seu conteúdo do search 
do Google, por exemplo. Acho que nin-
guém aceitaria. Uma vez que você está 
ali, ter um melhor ranqueamento – o 
que o fim do “first click free” oferece 
para os veículos que têm diferentes for-
matos de paywall – é algo positivo. 
Creio que não existe uma dependência 
neste caso específico. Vai haver apenas, 
em tese, uma melhora no ranqueamen-
to dos jornais que têm paywall. 

Jornal ANJ - Google e Facebook estão 
mais próximos do entendimento de 
que seus negócios não podem sobrevi-
ver sem publishers? 
Marcelo Rech: Os veículos de comuni-
cação saíram do corner, e isso em ape-
nas 12 meses.  Quem passou a dar 
explicação foram os gigantes digitais, 
pela disseminação de notícias falsas, 
métricas duvidosas, uso de robôs etc. A 
mudança de posição decorre, obvia-
mente, de pressão da sociedade, de um 
lado;  mas, de outro, da percepção de 
que o jornalismo profissional e os veícu-
los profissionais têm um valor funda-
mental para a sociedade. E decorre 
também de um princípio de percepção 
do Google e do Facebook de que o 
modelo de negócios deles derrete se os 
conteúdos não forem relevantes. Então, 
a palavra-chave, a expressão-chave 
daqui para a frente vai ser segurança de 
marca, é o Brand Safety. E se eles [gru-
pos de tecnologia] não oferecerem 
segurança de marca, os anunciantes 
não estarão com eles. E quem oferece 
segurança de marca por excelência em 
comunicação são os veículos profissio-
nais, aqueles que estão no ramo do 
acerto.

 
Jornal ANJ: Como enfrentar o desafio 
do compartilhamento de notícias fal-
sas?
Marcelo Rech:  O ranking das mais 
compartilhadas no Facebook, elabora-
do pelo Burgos Media Watch, é impres-
sionante. Entre os 20 principais sites ou 
páginas compartilhadas, várias são 
basicamente de fake news ou ativismo 
radical, que também tem muito do exa-
gero como parte do seu elemento de 
conteúdo. De acordo com esse estudo, 
a notícia falsa difunde-se oito vezes 
mais rápido do que o desmentido. Mas 
é muito difícil, quase impossível, blo-
quear ou banir a notícia falsa ou distor-

dência. Essa tendência é a de se buscar 
no jornalismo profissional cada vez 
mais exclusividade, cada vez mais sin-
gularidade. E cobrar por isso.

Jornal ANJ: É possível dizer que, no 
Brasil, o público leitor, em especial o 
dos jornais, está mais disposto a pagar 
por esse conteúdo exclusivo, com qua-
lidade?
Marcelo Rech: É muito parecido com a 
música. As pessoas estão muito mais 
dispostas a pagar por música na inter-
net do que estavam quinze ou vinte 
anos atrás, mesmo ainda tendo a músi-
ca de graça. Os jornais hoje agendam, 
buscam focos específicos, principal-
mente em opiniões de qualidade, em 
apuração exclusiva, em visões diferen-
ciadas de fatos de interesse comum. Os 
jornais estão trabalhando muito mais na 
antecipação, no olhar diferenciado, e o 
sucesso dos veículos na comercializa-
ção está muito ligado a essa formação 
de seus conteúdos e diversificação, ao 
uso inteligente da marca. A expansão 
da marca de credibilidade para outros 
campos de relacionamento é um cami-
nho extremamente saudável e positivo 
em todos os sentidos. Não só do ponto 
de vista de receitas, mas do ponto de 
vista de relacionamentos, de geração 
de conteúdo exclusivo, de percepção 
de diferenciação. A The Economist é a 
campeã disso no mundo. Faz isso em 
escala mundial.

Jornal ANJ: As agências de publicida-
de e seus clientes também perceberam 
que é preciso estimular o conteúdo 
pago de qualidade e anunciar de 
forma associada a ele?
Marcelo Rech: As agências e os gran-
des anunciantes estão acompanhando 
esse movimento. A evidência de que o 
negócio mais relevante da atividade 
digital é segurança de marca - a impor-
tância de saber onde eu coloco a minha 
marca, o  que era pouco questionado 
até o ano passado -  está dando uma 
virada. E aí as agências são fundamen-
tais nesse processo, pois são elas que 
têm a especialização de orientar os 
clientes, de fazer a defesa da marca dos 
clientes. Elas acompanham esse movi-
mento de revalorização dos veículos 
profissionais ou dos profissionais de 
comunicação e das empresas dos pro-
fissionais de comunicação, e eu incluo 
aqui os veículos e as agências de comu-
nicação. Além disso, há marcas fazendo 
movimentos radicais no mundo digital, 
que não querem se expor nesse 
ambiente enquanto não houver confia-
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“As redes  
estão muito 
contaminadas  
pelo ativismo”, diz 
Rech. “Jornalismo  
não é ativismo. 
Tem de 
estabelecer, com 
independência,  
o confronto  
de versões.”

cida. Então, o caminho para isto é o 
contrário. Em vez de uma blacklist, uma 
whitelist, ou seja, fontes confiáveis. E 
quem são elas? Aquelas que produzem 
informação de modo profissional. 

Jornal ANJ: Esta é a melhor hora para 
os publishers investirem em alternati-
vas digitais e, inclusive, alianças nesse 
meio? 
Marcelo Rech:  O caminho das alianças 
existe, em algumas frentes, na Europa, 
no Brasil, nos Estados Unidos, por 
exemplo. É um caminho natural para 
reforçar atributos. Não há conflito de 
interesse. Em muitas situações, não há 
conflitos comerciais. E aí torna-se natu-
ral essa aliança benéfica, dentro da 
legislação, obviamente. O investimento 
em conteúdos digitais é parte desse 
processo de monetização. 

Jornal ANJ: Passa também pela perso-
nalização do conteúdo?
Marcelo Rech: Tem a ver, cada vez mais. 
É entregar o que as pessoas procuram, 
mas entregar de uma forma profissional. 
Valendo-se de toda técnica, de qualida-
de, ética, enfim, daquilo que é a base da 
atividade jornalística profissional. Isso 
tem muito valor. 

Jornal ANJ: Como os jornais brasilei-
ros reagiram nesse período em que 
houve esse início de virada na relação 
do jornalismo com o duopólio digital?
Marcelo Rech: Estamos ainda distan-
tes, embora já existam iniciativas nesse 
sentido, de situações como a da 
Alemanha, que definiu uma legislação 
que cobra até 50 milhões de euros de 
multa para as plataformas que não 
retirem a informação falsa em 24 
horas, por exemplo. Existem iniciativas 
no Congresso, e estamos acompa-
nhando. Acho que isso é um acordar 
geral para a relevância deste tema, não 
só para a questão específica do jorna-
lismo, mas para odestino da sociedade 
e da democracia.

 
Jornal ANJ: Qual o balanço dos siste-
mas de paywall entre 2016 e 2017?
Marcelo Rech: Entre os grandes veícu-
los do mundo são pouquíssimos os que 
não estão dentro do paywall. Uma rara 
exceção é o The Guardian, que cobra 
conteúdo de uma forma voluntária. Mas 
vale lembrar que se trata de uma 
empresa diferenciada, uma fundação, e 
dá prejuízo. É importante dizer que não 
há um modelo totalmente certo ou 
errado, pois isso depende de cada reali-
dade. Mas o fato é que existe uma ten-
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Marcelo assinala 
que jornais têm 
um valor 
fundamental 
para as 
empresas 
anunciantes, que 
é o ambiente de 
credibilidade, 
que dá  
segurança à 
marca, o que 
não ocorre com 
Google e 
Facebook.

bilidade nas métricas, enquanto não 
houver transparência. É como já disse-
ram: jogam e apitam ao mesmo tempo. 
O juiz são eles [Google e Facebook] 
mesmos. 
 
Jornal ANJ: Como você situa o jornalis-
mo brasileiro em comparação com o de 
outros países?  
Marcelo Rech: Há naturalmente dife-
renças de realidades, mas países como 
Argentina, Colômbia e Brasil, em 
desenvolvimento ou que ainda não 
chegaram ao primeiro mundo, têm um 
jornalismo de qualidade e reconhecido 
internacionalmente.
Têm marcas que são referência interna-
cional. Até por uma característica cultu-
ral nossa, pela necessidade de adapta-
ção a ambientes hostis e a situações 
econômicas difíceis.  Isso gera para nós 
uma vantagem. Temos ética, qualidade, 
credibilidade, inovação, inquietação, o 
padrão é o mais alto possível.

Jornal ANJ: No combate às notícias fal-
sas, quais seriam as principais caracte-
rísticas do jornalismo de excelência? 
Marcelo Rech: De certo ponto de vista, o 
jornalismo qualificado pode ser sintetiza-
do num tripé. Pelo conteúdo diferencia-
do, exclusivo e único. De qualidade, inde-
pendente, de ética e independência. 
Investigação, regional ou local e especia-
lização são diferenciações. O importante 
é buscar constantemente a meta de ser 
o melhor em alguma coisa. É importante 
ter uma característica única. Do contrá-
rio, não há percepção de valor. 

Jornal ANJ: Como o jornalismo que 
cobre a política no Brasil pode contri-
buir para que não aconteça aqui o que 
aconteceu nas eleições dos Estados 
Unidos, por exemplo?
Marcelo Rech: O fundamental é que o 
jornalismo não é ativismo. O jornalismo 
tem de estabelecer, com independência, 
o confronto de versões. Nos períodos 
eleitorais, os grandes protagonistas são 
os projetos e a comparação de biogra-
fias. É fundamental para o bom jornalis-
mo mostrar o que cada candidato ou 
partido oferece ao eleitor. Isso pode ser 
feito por instrumentos de avaliação, de 
comparação, pelo confronto da viabilida-
de da execução do que se promete.

Jornal ANJ:  Como os jornais devem 
fazer isso tendo em vista as redes 
sociais? 
Marcelo Rech: Às vezes, as redes estão 
muito contaminadas por ativismo. As 
bolhas em que as pessoas vivem nas 

redes estão aí. Nosso papel é tentar 
furar essas bolhas, fazer pontes entre 
bolhas. Mas há possibilidade de des-
gaste. Às vezes, a imprensa é atacada 
de todos os lados. Isso porque, na lógi-
ca dessas bolhas, é preciso desmere-
cer, desqualificar quem diz algo que 
me contrarie. 

Jornal ANJ: Qual é o estágio dos jorna-
lismos local, regional e popular no 
Brasil?
Marcelo Rech: Estão dentro do princí-
pio do valor único e, por isso, diferen-
ciado. A visão local, por exemplo, tem o 
interesse máximo do leitor. Por isso, os 
veículos locais e regionais estão para-
doxalmente de posse do interesse 
máximo, mas, em geral, com queda nas 
suas receitas. Isso porque o monopólio 
digital também faz uma drenagem de 
recursos locais. 

Jornal ANJ: E o debate sobre o direito 
ao esquecimento?
Marcelo Rech: Em primeiro lugar, tem 
de ver a quem interessa o direito ao 
esquecimento, quem quer ver as coisas 
apagadas, deletadas da história. Dito 
isso, é óbvio que o papel da imprensa é 
estabelecer a verdade, e a verdade se 
dá também pela atualização das infor-
mações. Então, o que nós defendemos 
é que, de uma forma autorregulamen-

tada, haja o direito à atualização.  

Jornal ANJ: Qual é a função, hoje, das 
publicações impressas nos novos 
modelos de negócios?
Marcelo Rech: As empresas de jornalis-
mo não estão unicamente no ramo da 
impressão dos jornais, na produção de 
conteúdo de confiança. A nossa obriga-
ção é estar presente na distribuição 
desse conteúdo, da forma mais conve-
niente e no momento mais conveniente 
para chegar ao público. Não importa se 
isso ocorre em 140 caracteres ou em 
uma edição impressa, ou um livro. Nosso 
negócio central é a produção de conteú-
do de confiança.  

Jornal ANJ: Como avalia a situação da 
liberdade de imprensa no Brasil?
Marcelo Rech: Não temos mais a censu-
ra tradicional, aquela da ditadura militar, 
mas temos problemas de liberdade de 
imprensa em dimensões variadas. Temos 
a questão da censura judicial, sempre 
recorrente. Temos os gravíssimos pro-
blema da violência e até de assassinatos 
de jornalistas. Encaminhamos essas e 
outras questões junto à presidente do 
Supremo Tribunal Federal, Cármen 
Lúcia, que estabeleceu uma comissão 
dentro do Conselho Nacional de Justiça 
para investigar, dimensionar e buscar 
caminhos de solução.

Para Marcelo, o 
bom jornalismo 
pode ser 
sintetizado num 
tripé que tenha 
conteúdo 
diferenciado e 
exclusivo; 
independência e 
ética; e visão 
regional ou 
especializada.
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