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Resumo  Na era em que mais se sente a influência da tecnologia nas relações 

interpessoais e em que a Internet domina as comunicações, torna-se 

incontornável analisar a forma como os meios de comunicação social estão 

a acusar essas transformações. O presente trabalho de investigação, 

pretende fazer uma prospeção do que será o futuro das publicações 

impressas em Portugal, particularmente dos jornais, procurando sobretudo 

a resposta à questão: vão os jornais digitais suprir por completo a 

necessidade de existirem jornais em papel?  

A partir da revisão da literatura deste tema, apresenta-se uma proposta de 

Plano de Marketing, para a versão digital do Jornal ‘O Ilhavense’, uma 

publicação local do Município de Ílhavo, com 97 anos. Em termos 

metodológicos, utilizaram-se os dados presentes no estado de arte sobre a 

situação atual da imprensa em Portugal e da sua relação com os novos 

média, nomeadamente com os jornais digitais. Construiu-se um Plano de 

Marketing e, na fase final, acrescentou-se um Plano Operacional, como 

forma de reação ao encerramento da empresa. Devido a restruturações na 

empresa durante o período de estudo, não foi possível colocar o plano em 

prática, mas a nova direção terá acesso ao resultado deste trabalho, 

podendo recorrer-se dele, no futuro, caso seja sua pretensão, assim como 

outra empresa detentora de um jornal local, com características 

semelhantes. 

Com este estudo foi possível perceber que ainda não é possível estabelecer 

uma data para o fim da imprensa, tanto em Portugal como no resto do 

mundo. Também foi possível concluir que as publicações impressas que 

não criarem uma versão digital serão as mais afetadas e as mais sujeitas a 

terminar. A maioria dos casos de sucesso é de publicações que tiveram a 

capacidade de se reinventarem e moldarem, não só a sua estrutura e os 

seus conteúdos, como também os seus modelos de negócio, às novas 

necessidades de mercado e consumo de informação. 
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Abstract  We are living the era when the influence of technology is most felt in human 

relationships and where the Internet dominates communications, so it becomes 

imperative to analyze how the media are accusing these transformations. This 

research paper intends to prospect about the future of print publications in 

Portugal, particularly newspapers, looking for the answer to the question: will 

digital newspapers completely fill the need for printed newspapers? 

From the review of the literature on this theme, a proposal for a Marketing Plan for 

the digital version of the newspaper 'O Ilhavense', a local publication of the 

Municipality of Ílhavo, with 97 years, is presented. In methodological terms, the 

data present in the state of art were used on the current press situation in Portugal 

and its relationship with the new media, especially with digital newspapers. A 

Marketing Plan was built and, in the final phase, an Operational Plan was added as 

a form of reaction to the closure of the company. Due to restructuring in the 

company during the study period, it was not possible to put the plan into practice, 

but the new managers will have access to the result of this work, so they can be 

able to resort to it in the future, if they feel like it, as well as another holding 

company of a local newspaper, with similar characteristics. 

With this study it was possible to realize that it is not possible to establish a date 

for the end of the press, yet, both in Portugal and in the rest of the world. It was 

also possible to conclude that printed publications that do not create a digital 

version will be the most affected and the most subject to be finished. Most success 

stories are publications that have been able to reinvent themselves and shaped not 

only their structure and content, but also their business models, to the new market 

needs and information consumption. 
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Capítulo I 

1. Introdução 
 

São cada vez mais as organizações que valorizam as experiências extracurriculares dos estudantes 

e, nomeadamente os seus contactos com o mundo do trabalho. Assim sendo, o presente trabalho 

de investigação inserido no Mestrado em Marketing, do Instituto Superior de Contabilidade e 

Administração, da Universidade de Aveiro, surge em formato projeto de modo a conciliar o 

processo de investigação, com a possibilidade desta ser aplicada.   

Este trabalho concilia na área da Comunicação, o Jornalismo e o Marketing, através da análise do 

estado de arte no que diz respeito ao Comportamento do Consumidor (CC), em relação ao futuro 

das publicações impressas em Portugal, particularmente dos jornais procurando sobretudo 

perceber se é possível responder à questão: vão os jornais digitais suprir por completo a 

necessidade de existirem jornais em papel? 

A escolha deste tema prende-se, principalmente com a influência da Internet na forma como se 

produz e consome informação, fortemente sentida nos meios de comunicação social e verificada 

pela crescente criação de publicações online, de foro informativo e pelo facto da autora ser 

jornalista no órgão de comunicação social, objeto de estudo neste projeto. 

Trata-se do Jornal ‘O Ilhavense’, uma publicação local do Município de Ílhavo, com 97 anos. Este 

Jornal abrange as quatro freguesias do concelho: São Salvador, Gafanha da Nazaré, Gafanha da 

Encarnação e Gafanha do Carmo e até 20 de dezembro de 2018 era publicado aos dias 01, 10 e 20 

de cada mês, tanto em Portugal, como no estrageiro, onde existem assinantes em países como EUA, 

Canadá, Brasil, que o recebem em suporte papel, num total de cerca de 2000 exemplares.  

 

1.1 Estrutura do Projeto 
 

Em termos metodológicos, apresenta-se uma proposta de Plano de Marketing para o Jornal ‘O 

Ilhavense’, com o objetivo de auxiliar este jornal local, quase centenário, a fazer face às exigências 

e particularidades que se avizinham no futuro, como é possível ver na Figura 1. 
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Figura 1 – Esquema do Projeto  

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Este trabalho será então um projeto composto por: uma Introdução, uma Revisão da Literatura 

sobre o comportamento do consumidor em relação à imprensa e ao jornalismo online, às exigências 

do novo consumidor em relação às publicações tradicionais e dos novos modelos de negócio, assim 

como um Plano de Marketing (PM), terminando com as considerações finais, que incluem 

conclusões e propostas de investigação, para o futuro. 
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Capítulo II 

2. Revisão da Literatura 

2.1 Introdução 
 

Esta revisão da literatura procura, na análise do comportamento do consumidor, indícios do que 

poderá ser o futuro das publicações em papel, sobretudo dos jornais, em Portugal. Para falar do 

futuro do consumo de jornais impressos, olhamos para a história dos média e do CC.  

Numa era digital, em que todas as áreas sofrem a influência da tecnologia nos seus processos e 

métodos, a forma como se cria, difunde e consome informação não são exceção. O aparecimento 

do online, das aplicações móveis, das redes sociais, entre outros, capacitam cada vez mais o cidadão 

comum, não só a aceder a informação a nível global, como a ser, ele próprio, também criador de 

conteúdos. Esta revisão da literatura procura assim, reunir dados que permitam um esclarecimento 

quanto à influência da desmaterialização na forma como se consome imprensa, particularmente os 

jornais impressos de natureza regional e local.  

Assim, o futuro da imprensa1 implica não só, que se altere a forma como se produz informação, 

(meios, conteúdos, tempo, públicos), como também os modelos de negócio, dos meios de 

comunicação social, em geral.  

  

2.2 Comportamento do Consumidor 
 

Ao longo do tempo, vários especialistas têm procurado definir e compreender o Comportamento 

Humano (CH), nomeadamente em relação aos seus hábitos de consumo. Da psicologia à sociologia, 

até a economia procurou teorizar o comportamento do consumidor. 

Teoria microeconómica 

Uma das primeiras teorias sobre o CC foi criada pelo economista Adam Smith e defendia que “o 

Homem é um ser racional, voltado para a economia e que, em todos os momentos, age no 

seu próprio interesse” (Stanton, 1980, p.92). Esta teoria sofreu alterações por parte de 

                                                             
1 Publicação impressa de forma periódica 
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vários economistas neoclássicos, sobretudo Alfred Marshall. Segundo Stanton (1980), aquela 

que viria a chamar-se teoria da utilidade marginal do valor, diz que: 

O consumidor continuará a comprar um determinado produto enquanto a satisfação que 

obtiver do uso da última unidade consumida (utilidade marginal) for igual ou superior à 

utilidade marginal conseguida, com a mesma despesa, pela compra de qualquer outro 

produto (p.92). 

O autor considera que esta teoria assenta em três pilares: que o consumidor está sempre a tentar 

maximizar a sua satisfação, dentro dos limites dos seus recursos financeiros; de que ele está 

informado acerca das suas alternativas e de que ele age sempre de forma racional (Stanton, 1980). 

Esta teoria apresentava limitações, nomeadamente por ignorar as esferas psicológicas e 

sociológicas, que também influenciam o CH, ao considerarem um comportamento impulsivo como 

irracional, o que potenciou o seu desenvolvimento e complementaridade por parte de outras áreas 

de saber. 

Teorias psicológicas 

Apesar de não existir nenhuma teoria ou corrente de pensamento que gere unanimidade entre os 

estudiosos do CH, existem três teorias de consciencialização que são mais apoiadas: Teoria do 

Estímulo-Resposta (E-R), a Teoria Cognitiva e da Gestalt. No âmbito dos estudos em torno da 

relação entre os estímulos e as respostas (E-R), desde a Teoria do Condicionamento Operante, 

desenvolvida por Pavlov, que mostrava como em laboratório, animais reagiam a estímulos, à 

desenvolvida por Skinner e Hull (publicada em 1977), que defendia que o reforço positivo da reação 

a certas respostas, permite que se estabeleçam hábitos e padrões de comportamento, a longo 

prazo, há inúmeros exemplos. A Teoria Cognitiva vem refutar a anterior, uma vez que os seus 

autores defendem que a consciencialização é influenciada por outros fatores, como as experiências 

pessoais anteriores dos indivíduos, aliadas a processos mentais e ao efeito do sistema nervoso, na 

análise dessas vivências e também na procura de padrões (Stanton, 1980). 

Para Hawkins, Best e Coney (2001), o âmbito do CC é: 

O estudo de indivíduos, grupos, organizações e dos processos que estes utilizam para 

escolher, obter, usar e a utilização que fazem dos produtos, serviços, experiências ou ideias, 
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que satisfaçam as suas necessidades e o impacto que estes processos têm no consumo e 

na sociedade. Esta é uma abordagem mais ampla do comportamento do consumidor, 

porque se foca muito mais no comprador e nos antecedentes e consequências imediatos 

do processo de compra (p.7). 

Também à luz da Gestalt, o indivíduo deve ser analisado como um todo e este é maior do que a 

soma das partes. A perceção de cada indivíduo acontece a partir dos cinco sentidos, aliados à 

experiência acumulada e tendo como meta um fim a ser atingido, por alguma ação, que 

estabeleceria o comportamento individual (Kotler, 1980).  

De acordo com Solomon (2009): 

Aquilo que leva as pessoas a comprar e usar produtos é, normalmente, simples. Em alguns 

casos, são as respostas emocionais que criam um profundo comprometimento com o 

produto. É frequente que os valores de uma pessoa – as suas prioridades e crenças sobre o 

mundo - influenciem essas escolhas (p. 155).  

Também a Teoria Psicanalítica de Sigmund Freud (1978), analisava o comportamento humano, 

procurando desconstruir a complexidade dessas respostas. O autor considerava que o indivíduo 

vive em conflitos mentais, resultado de três dimensões: o Inconsciente (ID), que detém os desejos 

biológicos, normalmente reprimidos em sociedade (motivações latentes), o SuperEgo, ou a quase 

consciência, ainda mais restritiva, por ele associada às  frustrações e sentimentos de culpa e o Ego, 

do qual o indivíduo está ciente e, portanto, que este controla e gere, conscientemente, em função 

do ID (necessidades expressas) (Stanton, 1980). 

É a combinação dos fatores pessoais e culturais que cria o desejo, que é uma manifestação 

de uma necessidade. Descrevemos as motivações quanto à força ou influência que exercem 

sobre o consumidor e a sua direção, ou maneira particular como o consumidor tenta 

alcançá-las (Solomon, 2009, p. 171). 
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Teorias Sociológicas  

Também as teorias psicológicas sofreram críticas e reparos por parte de outros estudiosos, 

nomeadamente os sociólogos e antropólogos, por se focarem apenas no indivíduo. Para estes, a 

análise da relação entre indivíduos e do indivíduo com o ambiente que o envolve, são tão 

preponderantes quanto as anteriores. 

Stanton (1980) propõe um modelo em que mostra como é que as forças psicológicas explicam o 

CC. O autor considera que 

Um ou mais motivos, dentro da pessoa, desencadeiam a ação para atingir a meta, que trará 

satisfação. O comportamento voltado para o objetivo, é influenciado pelas perceções da 

pessoa. Por sua vez, as perceções são influenciadas pelas suas experiências, atitudes e 

convicções, personalidade e autoestima (p.98). 

De modo geral, as várias Teorias Motivacionais visam acumular o conhecimento adquirido pela 

psicologia e sociologia, sobretudo o que seja aplicável aos estudos do comportamento humano, em 

particular enquanto consumidor. Solomon (2009) considera que “um valor é uma crença de que 

uma condição é preferível ao seu oposto. O conjunto de valores de uma pessoa desempenha um 

papel muito importante nas suas atividades de consumo” e que “os consumidores compram muitos 

produtos e serviços porque acreditam que estes os ajudarão a atingir uma meta relacionada com o 

valor” (p.173). No seu estudo, os autores Pereira e Siliprandi (2005) concluem que a necessidade é 

que leva o consumidor à ação, que este o faz para suprir uma condição de insatisfação, para que se 

torne melhor. Já o desejo, tende a ser uma procura por uma melhoria ainda maior da situação, 

mesmo sendo já satisfatória. Os autores destacam que necessidades são mais influenciadas pela 

fisiologia, por isso tendem a mudar menos ao logo do tempo, ao passo que os desejos, como são 

influenciados pelo contexto, se tornam mais instáveis. Também Hawkins, Best e Coney (2001) 

consideram que “não é possível reagir antecipadamente aos desejos e necessidades dos 

consumidores sem uma compreensão total acerca do comportamento do consumidor” (p.13). 

“Descobrir as necessidades correntes dos consumidores é um processo complexo, mas que pode 

ser alcançado através de estudos de mercado” (Hawkins, Best & Coney, 2001, p.14). Para Solomon 

(2009), “quer a necessidade seja utilitária ou de satisfação (hedónica), a magnitude da tensão que 

ela cria determina a urgência que o consumidor sente em reduzi-la. Nós chamamos a isso acionador 

(drive)” (p.171).  
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O autor que mais categorizou as necessidades foi Maslow (1954). Segundo o autor, o ser humano 

vive a gerir a satisfação de cinco categorias: as necessidades fisiológicas ou básicas (fome, sede, 

sono, sexo, entre outras), de segurança (que incluem a sensação de proteção, independência 

financeira, saúde), sociais (de ser aceite pelos pares, ter relações de amor e amizade…), 

necessidades de estima (confiança, autoestima, respeito…) e de realização (sensação de justiça, de 

que o indivíduo se tornou naquilo que queria ser). Maslow (1954) organiza as necessidades numa 

hierarquia piramidal, em que a base é formada pelas necessidades fisiológicas e o topo pelas 

necessidades de realização. Ao que o seu estudo indica, as necessidades básicas manifestam-se 

primeiro e necessitam de estar satisfeitas para que o indivíduo esteja capaz de satisfazer as dos 

níveis mais elevados. O autor defende ainda que, no caso de o indivíduo reunir a total satisfação 

das suas necessidades, ele pode ainda almejar atingir mais dois níveis: as necessidades cognitivas – 

de saber e de entender e as necessidades de satisfação estética (considerar-se belo). 

“Podemos satisfazer uma necessidade básica de várias maneiras, mas o caminho específico que 

cada pessoa escolhe é influenciado, tanto pelo seu conjunto único de experiências, como pelos 

valores instilados na sua cultura” (Solomon, 2009, p. 171).  

Segundo Hawkins, Best e Coney (2001), “os indivíduos desenvolvem autoconceitos e 

subsequentemente, estilos de vida, baseados em variáveis: internas (maioritariamente fisiológicas 

e psicológicas) e externas (sobretudo sociológicas e demográficas), que os influenciam” (p.26 e 27).  

São os autoconceitos e estilos de vida que produzem neles, necessidades e desejos, que 

exigem, muitos dos quais, que tomem decisões de consumo, para os satisfazer. Assim que 

os indivíduos se encontram perante situações relevantes, o processo de decisão de 

consumo é ativado. Este processo e as experiências e aquisições produzem um efeito de 

influência nos consumidores, relativamente ao seu autoconceito e estilo de vida, afetando 

as suas características internas e externas (Hawkins, Best & Coney, 2001, p.26 e 27). 

Em suma, um comportamento é provocado por motivos que geram necessidades que, causando 

tensão no íntimo do indivíduo, o levam a agir. O entendimento sobre essas necessidades é 

influenciado pela perceção de cada pessoa, em relação às várias possibilidades. Todas as perceções 

que um indivíduo tem, acerca da realidade que o envolve, são fruto das suas experiências, atitudes, 



21 
 

convicções, traços de personalidade e autoconceito, assim como por fatores ambientais e sociais, 

a que cada pessoa, enquanto parte integrante de uma sociedade, está sujeita (Stanton, 1980). 

 

2.3 Imprensa versus Novos Média 

2.3.1 Imprensa (em Portugal) 

 

“Tal como aconteceu noutros países da Europa, o século XVII trouxe a Portugal a novidade do 

jornalismo periódico. Em 1641, graças à necessidade de propagandear a Restauração da 

Independência, começou a circular no país o primeiro jornal periódico português: a Gazeta” (Sousa, 

1974, p.2). Para Kipper (2007), os jornais “cumpriram, e ainda cumprem, um papel fundamental no 

estabelecimento e consolidação de democracias, ao possibilitar que as pessoas fiquem conectadas 

com o mundo que existe à sua volta” (p.31). 

Segundo a ERC, existem atualmente, mil setecentas e cinquenta publicações regulares2, registadas 

em Portugal, duzentas e oitenta e oito empresas jornalísticas3. Para Amaral (2005), “há um 

interesse crescente pelo mundo da informação regional”. O mesmo dá exemplos de como algumas 

publicações optaram pela “postura de integração das grandes empresas de comunicação, ao 

adquirirem outras que editam um jornal de difusão regional”. “Assiste-se a uma regionalização e 

diversificação por parte dos principais jornais de expansão nacional, tal como é prática em vários 

países europeus” (Amaral, 2005, p.181). 

Para Wadbring, e Bergström (2017), “as notícias locais são uma fonte crucial de informação, uma 

força na coesão social e uma arena para o debate nas comunidades locais. Consequentemente, é 

importante revelar quais os processos de transformação que acontecem entre o público de notícias 

locais” (p.175). 

Kipper (2007) considera que os jornais não estão a perder leitores para outros jornais, mas sim para 

outros meios de comunicação: 

As mudanças que os jornais estão a experimentar, não são mero fruto das inovações 

tecnológicas, decorrem diretamente da mudança (ou mesmo da falência) de um modo de 

                                                             
2 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1o-NI_zgvrjde8zqE_XrLzgLZkferZxX-uUnPnnK2nf0/edit#gid=1147236928 (13/05/2019) 
3 https://docs.google.com/spreadsheets/d/18dgAlbno5CVWTNdDlkimU410nrmmgRgXH7vKpa-OSp4/edit#gid=779189277 
(13/05/2019) 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1o-NI_zgvrjde8zqE_XrLzgLZkferZxX-uUnPnnK2nf0/edit#gid=1147236928
https://docs.google.com/spreadsheets/d/18dgAlbno5CVWTNdDlkimU410nrmmgRgXH7vKpa-OSp4/edit#gid=779189277
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pensar, de uma maneira de ver o mundo e de uma sociedade que aprofunda, cada vez mais, 

a sua espetacularização. (Kipper, 2007, p.34) 

A indústria jornalística enfrenta tempos difíceis, já que tanto anunciantes como leitores estão a 

abandonar os formatos pagos. Com o objetivo de analisar se o problema dos jornais impressos e 

dos assinantes podem ser considerados uma crise de imprensa ou uma crise na imprensa local, 

analisámos o uso de notícias impressas e online, assim como o uso de notícias locais, à luz de cada 

geração (Wadbring & Bergström, 2017). 

(Em Portugal), o segundo governo socialista minoritário reformulou, durante o biénio 2000-

2001, o sistema de incentivos, com especial atenção aos custos da expedição postal das 

publicações periódicas, vulgo porte-pago4, suportados pelo Estado, que havia sido 

instituído a partir de 1 de outubro de 1976. Tratando-se do mais importante incentivo 

indireto do Estado, exclusivamente destinado à imprensa regional (Amaral, 2005, p.183). O 

novo diploma aboliu a concessão do porte-pago integral, reformulou as condições de 

acesso ao respetivo apoio e introduziu duas novidades: o incentivo à criação de conteúdos 

na Internet (ICCI) e o incentivo à iniciativa e desenvolvimento empresarial (IIDE) (Amaral, 

2005, p.186). 

A 20 de abril de 20005, as Associações de Imprensa: Associação da Imprensa Não-Diária (AIND), 

Associação Portuguesa da Imprensa Regional (APIR), a União Nacional de Imprensa Regional (UNIR), 

a Associação da Imprensa Regionalista do Algarve (AIRA) e a Associação de Inspiração Cristã (AIC), 

reuniram-se e apresentaram ao Secretário de Estado da Comunicação Social (SECS), Arons de 

Carvalho, uma lista de critérios-base para a atribuição do porte-pago a 100%, no qual diziam, entre 

outras coisas: “o sector vive uma situação complexa, porém em melhoria: a um elevado volume de 

publicações corresponde um grau de profissionalismo baixo”. Segundo Amaral (2005), “esta 

constatação remete para uma questão central em toda esta problemática; isto é, se os incentivos 

estatais contribuem para a modernização do sector ou, se pelo contrário, para a sua manutenção 

deficitária” (p.187).  

                                                             
4 http://www.gmcs.pt/pt/incentivo-a-leitura (06/01/2018) 
5 Revista Meios & Publicidade: http://www.meiosepublicidade.pt/2000/04/portepago_associaes_apresentam_proposta/ (06/01/2018) 

http://www.gmcs.pt/pt/incentivo-a-leitura
http://www.meiosepublicidade.pt/2000/04/portepago_associaes_apresentam_proposta/
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Para Kipper (2007), 

o papel que os jornais desempenham na consolidação e constante renovação da 

democracia, nas investigações e controle dos agentes públicos e privados, terá com a 

Internet um melhor desempenho. Porém, a Internet também gera um bombardeio e a 

pluralização das fontes de informações. Torna-se então muito mais difícil saber o que é 

relevante ou até mesmo ter uma noção geral do que acontece. (p.35) 

Arons de Carvalho, disse à revista Meios13, em janeiro de 2000, que a imprensa regional estava a 

ser limitada pelo sistema de incentivos, que igualizava os jornais em termos de tiragem e defendeu 

que “o Estado pode e deve ter um papel regulador, mas não um papel em que se substitua ao 

dinamismo dos empresários nem à sua capacidade de iniciativa” (Amaral, 2005, p.185). Kipper 

(2007) considera que, regra geral, os jornais tentam reagir aos desafios da era digital, seguindo o 

mesmo esquema das organizações em declínio, que adotam medidas paliativas. O primeiro passo 

é sempre tentar reduzir, ao máximo, os custos e com isso, jornalistas são demitidos. “O objetivo é 

aumentar a circulação nacional, crescer em termos publicitários, cobrindo e satisfazendo as 

necessidades de informação a nível local, como parte integrante do produto jornalístico principal” 

(Amaral, 2005, p.181). 

Para Kipper (2007), talvez a decadência dos jornais, pelo menos na forma tradicional, seja somente 

mais um indício da decadência de uma era. “Por detrás deste novo localismo informativo não pode 

estar outra razão que não seja a perceção, com base em indicadores de mercado, de que as regiões 

são um território de expansão no campo da informação” (Amaral, 2005, p.181). Analisando os 

dados do seu estudo, as autoras Wadbring e Bergström (2017) verificaram que, a partir de 2007 é 

possível comparar a imprensa e o online, sendo que é evidente que a imprensa ainda se mantém 

como a plataforma mais importante. No entanto, as autoras ressalvam que o número de leitores 

de imprensa caiu quase para metade, de 81% em 1990, para 47% em 2013 (na Europa). Também 

consideram que os leitores do online não aumentaram de forma significativa, ou até mesmo, quase 

nunca, nos últimos anos. 

Em relação ao futuro, o autor Amaral (2005), previa “uma imprensa mais forte, sem perder a sua 

especificidade enquanto produto de informação de proximidade, onde os bons projetos – que os 

há – deixem de estar submergidos por títulos ultra dependentes do Estado e sem qualidade” 

(p.193), apesar de considerar que:  
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Este desafio implica que a imprensa local e regional reforce qualitativamente a sua 

importante vertente sociocultural. Isto é, o seu papel de identificadora e promotora de 

desenvolvimento nas regiões através, sobretudo, da profissionalização da vertente 

informativa. Pensamos ser este o caminho para que a imprensa local e regional, tão fulcral 

no processo de construção da cidadania, se afirme no seu habitat e muito para lá dele 

(Amaral, 2005, p.193). 

A última atualização do Incentivo à Leitura, foi publicada em Diário da República, a 1.ª série da 

portaria número sessenta e cinco, a 2 de abril de 20156.  

Num estudo que avaliou o consumo de jornais e outros meios de comunicação locais na europa, à 

luz das mudanças geracionais, através de uma pesquisa longitudinal realizada desde 1986, os 

autores Wadbring e Bergström  (2017), concluíram que “não há uma crise de imprensa, nem 

especificamente da imprensa local, mas sim uma crise geral no que diz respeito a jornais”: 

tanto o número de leitores de jornais impressos como online está a diminuir, mesmo 

quando as notícias são direcionadas para públicos mais estáveis, uma vez que os jornais 

diários gratuitos enfrentam o mesmo tipo de desafios, apesar do seu declínio ter ocorrido 

mais tarde e por razões diferentes (p.175). 

 

2.3.2 Novos média 

 

Para reduzimos o espaço, reduzirmos o tempo, substituímos o objeto pelo meio, a pessoa pelo 

instrumento, consequentemente o físico pelo digital. Assim, a questão é: vão os jornais digitais 

suprir por completo a necessidade de existirem jornais em papel?  

Todos os dias as pessoas expressam as suas opiniões sobre produtos, marcas e empresas 

em blogs, podcasts e nas redes sociais. Esta importante tendência ajuda a definir a era da 

                                                             
6 http://aiic.pt/wp-content/uploads/2015/06/Portaria-100_2015_02_04-Regulamento-IL.pdf  (14/02/2018) 

http://aiic.pt/wp-content/uploads/2015/06/Portaria-100_2015_02_04-Regulamento-IL.pdf
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chamada web 2.0, o renascimento da Internet como um meio de comunicação social e 

interativo desde a sua origem, assim como uma forma unidirecional de transmissão dos 

produtores para os consumidores (Solomon, 2009, p. 173). 

Ao contrário do habitual equívoco, a Internet nasceu no meio militar e não no seio científico, 

aproximadamente no ano de 1960 (Charlesworth, 2009). A interatividade é uma característica 

fundamental das plataformas digitais. É considerada, pelos gerentes seniores do Reino Unido, como 

uma fonte importante de desafio e de oportunidade (Doyle, 2013). Também num estudo realizado 

no mercado americano, se concluiu que o nível de conhecimento do uso da Internet pode ser 

considerado como uma das variáveis explicativas das compras online (Douglas & Perse, 2010). 

O autor Charlesworth (2009) tece críticas à pesquisa académica acerca da Internet, no que diz 

respeito à efemeridade dos resultados: “Qualquer comentário em relação ao comportamento do 

consumidor online, feito em 2000 – uma época em que o Google e o Myspace não existiam – não é 

necessariamente verdadeiro para os utilizadores da Internet, agora” (p.XIII). A Internet e a 

tecnologia de hoje, permitem que todo o tipo de conteúdo esteja disponível vinte e quatro horas 

por dia, através de dispositivos digitais, fazendo com que os conteúdos convirjam nas diversas 

plataformas, sendo que as notícias são apenas uma das muitas opções possíveis para a televisão, o 

computador, o tablet ou o telemóvel do utilizador. Este é o contexto em que os jornais operam e 

esta é a luta pela sobrevivência: tentar transferir o modelo de negócio analógico para o digital, de 

modo a reter seu público (Wadbring & Bergström, 2017). Para Charlesworth (2009), “alguns 

trabalhos posteriores recorrem-se de descobertas anteriores, sem se questionar, o que torna as 

conclusões subsequentes, potencialmente defeituosas” (p.XIII).  

 

2.3.3. Novo Consumidor  

 

 

Quando uma pessoa opta por deixar de comprar um jornal impresso para passar a adquirir uma 

versão digital, ela não compra só de maneira diferente, ela tem outra experiência de consumo. Os 

autores Ahmad, Omar e Ramayah, (2010) caracterizam a atividade de comprar online como sendo 

o processo de pesquisar, investigar, procurar ou examinar um produto visando obter informações, 

com a finalidade de praticar a compra por intermédio da web. Um dos fatores que os autores Lohse, 
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Bellman e Johnson (2000), apontam é que as pessoas que compram online sofrem de escassez de 

tempo (time starved), o que lhes mostra que o estilo de vida seria um bom indicador. 

O interesse empresarial dos grandes media pela imprensa regional, ou a lógica dos 

discursos de proximidade, só vem reforçar a sua real importância. Isto é, ao mesmo tempo 

que ocorre nas sociedades contemporâneas uma mutação acelerada e globalizante dos 

processos comunicacionais, os projetos universalistas ‘batem-se’ cada vez mais no campo 

da informação de proximidade (Amaral, 2005, p.182). 

Para Chyi (2012), simplesmente porque os jovens adultos são menos propensos a ler um jornal 

impresso em comparação com outros grupos etários, muitos profissionais de notícias presumem 

que os jovens perderam o interesse em ler os jornais impressos. A autora considera que, embora 

pesquisas anteriores tenham documentado que a maioria dos leitores considera um jornal 

impresso mais útil, satisfatório e agradável do que sua versão online, muitos (dentro e fora da 

indústria) acreditam que os jovens são uma exceção e que a maneira de reter os ‘nativos digitais’ é 

procurá-los na Internet (Chyi, 2012). Mas ao analisar os processos de transformação a partir de uma 

perspetiva geracional, as autoras Wadbring e Bergström (2017) consideram que “fica evidente que 

a geração mais jovem de nossa sociedade está a abandonar os jornais, independentemente da 

forma como são publicados, e que a taxa de declínio aumentou” (p.175). Segundo Chyi (2012), 

como ainda não foi encontrado um modelo de negócios viável para as notícias online, é importante 

revisitar algumas das suposições sobre as atitudes dos jovens leitores na sua relação com a 

imprensa e o digital. No mesmo estudo, a autora apresenta os jornais universitários como exemplo 

para examinar estas suposições, uma vez que a maioria dos jornais universitários é publicada nos 

dois formatos, com distribuição gratuita, precisamente em média, a jovens entre os 18 e os 22 anos.  

As autoras Wadbring e Bergström (2017), alertam para o facto de que, o aumento do número de 

leitores online, frequentemente mencionado pela indústria, vem da medição do tráfego de 

dispositivos individuais e não de indivíduos. Contudo, como a partir de 2013, quase todos os jornais 

(na Europa), introduziram algum tipo de paywall, (pagamento para aceder a mais informações), 

isso pode reduzir o tráfego online e criar oportunidades para novos concorrentes no mercado. No 

seu estudo realizado com jornais universitários no EUA, a autora Chyi (2012) explica que os 

assessores dos jornais consideram irreal ou, no mínimo arriscado, pensar num futuro, em que que 

prevaleça apenas o suporte digital. No entanto, diz que é isso que muitos na indústria de jornais 
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parecem estar a procurar e os exemplos vão desde o The New York Times até empresas de jornais 

como a Journal Register Company (Chyi, 2012). 

Uma análise mais aprofundada ao envolvimento de ambos os leitores (impressos e online), de cada 

geração, verificou que o processo parece um pouco diferente, ao longo do tempo, dependendo da 

pertença geracional (Wadbring & Bergström, 2017). Autores como Charlesworth (2009), 

consideram que “as amostras não representam a população em geral, uma vez que a grande 

maioria de pessoas auscultadas, acerca do assunto (Internet), são académicos ou alunos”. (p.XIII) 

As investigadoras Wadbring e Bergström (2017), observaram que o comportamento de leitura tem 

sido bastante estável para aqueles que nasceram antes de 1946 e entre 1947 e 1964 e que a adição 

de edições online não tem sido significativa para estas gerações. Já os nascidos em 1965–1976 

diminuíram a leitura regular de jornais, mas os seus números são relativamente estáveis, nas quase 

três décadas analisadas, mesmo incluindo as edições online. No entanto, nesta geração, as notícias 

distribuídas online têm um impacto mais significativo nos leitores. Nos últimos dez anos, acentuou-

se o declínio de leitores, tanto nas edições impressas, como online. Para as mesmas autoras, a 

geração nascida de 1977 em diante é “a mais interessante”, não só porque estes leitores 

diminuíram a leitura regular de jornais matinais “de forma significativa”, desde que entraram na 

amostra (1995) até 2013, mas também porque “nada indica que o declínio terminará” (p.181). 

Deste estudo concluiu-se ainda que a geração mais jovem leu sempre menos do que as mais antigas, 

mas a diferença entre as gerações mais velhas e mais jovens aumentou significativamente entre 

1986 e 2013 (Wadbring & Bergström, 2017). 

Segundo Pereira  e Siliprandi (2005), na era em que vivemos, é cada vez mais recorrente que as 

organizações procurem na psicologia, antropologia, sociologia, a forma de aprofundar o 

entendimento acerca de como atingir o consumidor, com este novo perfil. No modelo de gestão 

disruptiva, os autores Raynor e Chiistensin (2003), consideram que já não é suficiente uma empresa 

oferecer apenas o que o cliente já necessita ou utiliza, nas suas tarefas do quotidiano; que o 

consumidor atual quer mais e que pode mudar de opinião, no momento da compra; que apenas o 

cliente determinará se o produto fará uma trajetória de crescimento positiva.  

Os autores Pires, Stanton e Rita (2014) concordam com Foucault (1972), defendendo que os 

consumidores se sentem mais poderosos, na medida em que obtêm maior informação acerca dos 

produtos/serviços e que este facto faz com que os processos de produção, orientados para o cliente 

sofram alterações, tendo de se basear nas avaliações, dos consumidores, mesmo que estas sejam 
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subjetivas. Assim, “as fontes subjacentes às mudanças no empoderamento do consumidor, estão 

ligadas às implicações de marketing, decorrentes dessa mudança de poder”, explicam (Pires et al., 

2014, p.937). Para alcançar este conhecimento avançado acerca dos produtos, este novo 

consumidor precisa de ver no produto, mais do que a sua utilidade, a autenticidade e a possibilidade 

de experiência com o produto, de modo a conhecê-lo profundamente. Esta escolha pode acontecer 

a partir da facilidade de aquisição do produto, desde que lhe proporcione comodidade e rapidez 

(Chiistensin & Raynor, 2003). 

Pereira e Siliprandi (2005) consideram que as organizações têm de ser inteligentes e inovadoras de 

modo a traçar estratégias para obter e manter o controlo do sector em que se inserem, criando os 

mercados do futuro. Condicionados por esta nova realidade, os gestores têm de definir trajetórias 

de crescimento mais fortes e duradouras, capazes de enfrentar uma realidade de consumo 

desenfreado, consequente dos diversos estímulos, a que o consumidor está exposto. O mercado 

nunca ofereceu tanta diversidade, nem tantas possibilidades de consumo. Esta magnitude pode 

causar insegurança e confusão na mente do consumidor, pois ele quer continuar a consumir a 

marca que sempre consumiu, obtendo todos os benefícios que as outras marcas lhe estão a 

oferecer (Chiistensin & Raynor, 2003). Os mesmos autores referem que esta será a principal razão 

para que o consumidor se mantenha fiel, caso contrário, facilmente tenderá a experimentar novas 

marcas. Assim é o consumidor atual: repleto de novas possibilidades e sedento por novidades, os 

seus problemas são diferentes dos que os consumidores antigos tinham, uma vez que não 

dispunham de tanta diversidade de produtos/serviços, e que, por norma tinham um poder de 

compra mais baixo,  compravam, sobretudo pelo hábito e deixavam-se influenciar, fortemente, 

pelo marketing, num contexto de consumo de massa (Pereira & Siliprandi, 2005). Para Pires, 

Stanton e Rita (2014), o poder do consumidor não tem de ser visto como um novo problema. 

Sugerem que, em vez disso, ele possa ser examinado no contexto histórico e, partindo da análise 

das lacunas de qualidade, se perceba a disputa de poder entre consumidores e fornecedores. 

Consideram que isso elimina as “limitações das estratégias atuais de marketing e gestão” (p.938), 

nomeadamente o self-service (autoatendimento) e o CRM (Customer Relationship 

Management/Gestão do Relacionamento com o Cliente), ajudando a entender as razões para o 

alegado crescimento da lacuna de qualidade, face ao crescente poder do consumidor.  

O novo consumidor tem um perfil que procura a individualidade, ao mesmo tempo que está 

disponível para consumir as propostas feitas pelo mercado. Mercado do qual ele quer fazer parte, 

opinando e envolvendo-se desde a idealização ao produto final. É um consumidor que sabe o que 
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quer, consciente do que lhe faz bem. Tem uma ligação direta, clara e transparente com os produtos 

que consome (Pereira & Siliprandi, 2005). 

Numa era de desenvolvimento tecnológico, as empresas também esperam crescimento. Para 

Raynor e Chiistensin (2003), esse crescimento acontecerá naturalmente, se os líderes das 

organizações traçarem ações estratégicas definidas para alcançar quem determina este 

crescimento, ou seja o cliente: a empresa deve estar pronta para atender a um consumidor com 

atitudes muito diferentes daquelas a que as entidades estavam habituadas, tornando-se 

determinante para o sucesso ou insucesso das empresas, no contexto atual. De acordo com Pires, 

Stanton e Rita (2014), é necessário recuperar o controlo sobre o processo de marketing, ou seja, 

gerir o aumento de poder tecnológico dos consumidores. Os autores consideram que “valorizar a 

lealdade do consumidor nesse ambiente aumenta significativamente” e que “ser considerado o 

melhor fornecedor para capacitar os clientes” pode ser uma abordagem, uma vez que cria uma 

situação em que “os consumidores se sentem suficientemente capazes então passam a não ter 

interesse ou motivação para procurar fornecedores alternativos” (p.946). 

A tecnologia, que, por um lado, reduziu drasticamente os custos de produção dos jornais, 

por outro está a destruir o seu modelo de negócio. Com a Internet, os grupos (anunciantes 

específicos, compradores, pessoas ávidas por notícias, empresas), que sempre tiveram os 

jornais como espaço obrigatório de interação podem, potencialmente, relacionar-se 

diretamente, de forma mais eficiente e rápida. (Kipper, 2007, p.34) 

Numa investigação efetuada desde 1986, que analisou gerações de consumidores de imprensa, os 

levantamentos realizados produziram dados estatisticamente significativos e a possibilidade de 

reconhecer padrões do consumo de notícias, nas diferentes gerações. Contudo, as autoras 

Wadbring e Bergström (2017) ressalvam que, “tal como acontece com outros inquéritos 

estatísticos, este fornece um quadro geral. A escolha metodológica não pode, portanto, fornecer 

informações mais detalhadas sobre como e porquê os hábitos são estabelecidos ou alterados” 

(p.180). 
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2.3.4. Novo modelo de negócio 

 

Segundo Wadbring e Bergström (2017), “todos os países ocidentais enfrentam uma crise na 

imprensa. Não é, no entanto, inteiramente óbvio se a crise está relacionada com os modelos de 

negócio dos jornais em geral ou apenas com a imprensa local” (p.175). “Até há muito pouco tempo, 

as mudanças tecnológicas representaram a possibilidade, tanto da redução de custos com pessoal, 

como de equipamentos e meios de produção”. (Kipper, 2007, p.33) Para Chesbrough (2010), o 

principal problema das empresas em queda não é perceber quais as inovações disruptivas, mas sim 

o conflito que isso gera entre o modelo de negócio estabelecido, para a tecnologia já existente, e o 

investimento que pode ser necessário fazer para incluir a tecnologia disruptiva emergente. 

Pesquisas anteriores sugerem uma ligação entre o investimento sustentado em recursos 

convencionais de produção de notícias e a capacidade de ganhar receitas com o digital (Tang, 

Sridhar, Esther & Murali, 2011). 

O Sistema de Gestão de Conteúdos (SGC) (Content Management System - CMS), desempenha um 

papel vital para garantir que a forma como as estórias são construídas e redigidas é propícia à sua 

publicação em várias plataformas, assim como à melhoria da rentabilidade da produção. Os novos 

SGC fornecem aos jornalistas acesso a arquivos de conteúdos, imagens e materiais de vídeo para 

que, em vez de apenas escreverem o texto, eles também possam decidir quais os elementos a 

incluir, criando pacotes que compõem cada estória. ‘O poder nas mãos dos jornalistas’ sinaliza uma 

mudança no passado recente onde, criar texto, tirar fotografias, criar manchetes e fazer montagem 

ou produção do artigo final, foram funções realizadas por diferentes especialistas, separadamente 

(Doyle, 2013). 

Os autores Raynor e Chiistensin (2003) propõem um modelo de gestão baseado naquilo a que 

chamam “tecnologias disruptivas” e “análises de padrões de rentabilidade”. Este modelo de 

crescimento disruptivo está associado a um conjunto de teorias que Raynor e Chiistensin (2003) 

acreditam serem capazes de orientar os gestores que procuram o crescimento dos seus negócios e 

aqueles que estão a querer empreender em novos negócios, tentando prever o sucesso. Este 

modelo de crescimento disruptivo baseia-se em decisões formadas a partir de “ações críticas 

impulsionadoras”: 

1) Como vencer os principais concorrentes: A capacidade de absorção do progresso 

tecnológico, por parte dos clientes, é que definirá a trajetória de desempenho das 

empresas, que os autores consideram que pode seguir duas direções - ou se limitam a 
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melhorar os produtos/serviços que são absorvidos pelos clientes (papel normalmente 

desempenhado pelas empresas mais estabelecidas) ou ultrapassam essa capacidade de 

absorção do mercado, recorrendo-se das tecnologias disruptivas, produzindo 

produtos/serviços mais baratos, de forma mais simples e conveniente (empreendedores); 

2) Tendência de consumo: Os novos produtos/serviços terão pouca probabilidade de sucesso 

se exigirem que os clientes priorizem tarefas que não lhes são importantes e que não 

passarão a ser. A sua eficácia acontecerá na medida em que o produto/serviço permitir ao 

cliente executar, de forma mais eficiente e conveniente, o que ele já faz habitualmente; 

3) Como escolher o target: segundo este modelo é preciso estar atento às oportunidades, 

isto é, não comunicar apenas com os clientes, mas sim para todos aqueles que a empresa 

espera alcançar, tentando mostrar-lhes que o seu produto/serviço pode responder às suas 

necessidades de disrupção. A competição maior é contra o não-consumo; 

4) Definir o core do negócio: Os gestores terão de estar cientes do que o seu negócio exige 

na atualidade e do que precisarão de dominar no futuro. O que hoje não é uma 

competência essencial, pode transformar-se numa competência prioritária. Os autores 

comparam as empresas cujos produtos não têm qualidade suficiente, com as que têm 

produtos mais adequados, considerando as primeiras como as que estão em vantagem. 

Sugerem que no futuro elas sejam sujeitas a disrupções híbridas por parte de empresas não 

integradas, vendo nestas parcerias a possibilidade de serem mais ágeis e flexíveis, 

nomeadamente na relação aos preços de custo; 

5) Como evitar a estagnação: para os autores, a estagnação é inevitável em alguns casos, 

contudo, referem que, enquanto ocorre este processo numa fase da cadeia de valor, 

simultaneamente, acontece o processo oposto noutra. A primeira destrói a capacidade de 

gerar lucro, mas a segunda apresenta alterações, oportunidades com potencial para criar e 

captar riqueza. O importante é que os gestores tenham a capacidade de se dirigir, “não 

para onde o dinheiro está hoje (na cadeia de valor), mas para onde estará amanhã” (Raynor 

& Chiistensin, 2003, p.167);  

6) Capacidade para promover um crescimento disruptivo: Os autores consideram que é 

necessário ter em conta aquilo que designam de RPV - Recursos, Processos e Valores, que 

determinarão a capacidade/incapacidade de uma organização para obter sucesso nas 

inovações disruptivas. Entendem que os recursos incluem as pessoas, os equipamentos, a 

tecnologia, os produtos, as marcas, as informações, as finanças e os relacionamentos com 

clientes e fornecedores - visíveis e mensuráveis - podendo rapidamente ter seus valores 
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estimados; definem os processos como sendo formais ou informais, isto é, definidos e 

documentados ou apenas as rotinas e os hábitos diários, (que evoluem com o tempo) ou 

culturais, que acontecem de modo inconsciente; quanto aos valores, os autores 

consideram que são a base sobre a qual os funcionários tomam as decisões. Em síntese, 

eles consideram que “as organizações não podem ser disruptivas consigo mesmas. Os 

gestores poderão apenas fazer aquilo que fizer mais sentido, tendo em conta o contexto 

em se inserirem” (Raynor & Chiistensin, 2003, p.203). 

7) Gestão e desenvolvimento da estratégia: os gestores devem ser capazes de distinguir as 

estratégias deliberadas das emergentes - as primeiras predominam quando se percebe que 

uma estratégia funciona, a segunda é necessária sempre que surge algum indício de que 

talvez não vá continuar a surtir efeito. Também devem ser capazes de perceber quando é 

necessário passar de uma para a outra. É frequente que o sucesso vivido até então faça 

com que os gestores não vejam necessidade de adotar uma estratégia emergente.  

Da perspetiva empresarial, são relatados benefícios acerca da bilateralidade (nos meios de 

comunicação social), que incluem: obter melhores informações sobre as preferências do leitor e a 

disponibilidade de bases de dados dos usuários, de modo a compreender os seus comportamentos 

de consumo, para definir oportunidades de maior envolvimento com os leitores e para gerar outras 

formas de receita comercial (Doyle, 2013). Atitudes em relação à integração de especialistas digitais 

na produção e atividades dentro do redesenho de novos produtos, são outra área onde a mudança 

foi necessária (Domingo, 2008; Spyridou, Matsiola, Veglis, Kalliris e Dimoulas, 2013). Da mesma 

forma, nos novos media, a atitude em relação aos especialistas digitais e da web que costumavam 

ser do perímetro externo melhorou substancialmente, mas a cultura e o fluxo de trabalho em torno 

da redação ainda não abraçaram estas equipas e é por isso que o reposicionamento e a integração 

das tecnologias de informação são prioridades a abordar como parte do projeto ‘Redação 360’, de 

acordo com o Chefe de Produtos Digitais (Domingo, 2008; Spyridou et al., 2013).  Devido às muitas 

maneiras em que as plataformas digitais diferem das publicações impressas, existe a crença 

generalizada de que, forjar as circunstâncias sob as quais notícias digitais inovadoras podem ser 

desenvolvidas e tornadas em produtos comerciais mais atrativos ao público que procura notícias, 

deve envolver esforços combinados, não só de uma equipa editorial, mas também, crucialmente, 

de pessoal de tecnologias da informação e estrategas, que entendam o ambiente digital (Doyle, 

2013). A integração entre estes grupos é vista como essencial para incentivar a experimentação e 

a inovação em plataformas digitais. No entanto, de acordo com os entrevistados, isso tem sido 

difícil de alcançar, principalmente por causa da supremacia percebida da cultura jornalística. De 
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acordo com um diretor comercial de um importante grupo de jornais ingleses à autora Doyle (2013), 

quando chegou espantou-se com a distância entre os dois departamentos (editorial e comercial), 

considerando que há um perigo quando a única experiência é a indústria de impressão. A autora 

refere ainda que, ele acrescentou que o facto de haver muita coisa a acontecer, dentro e fora do 

Reino Unido, o negócio era transformado e interrompido, completamente. 

Observando o comportamento das várias gerações em relação aos jornais diários gratuitos (na 

Europa), em que variamos a plataforma e o acesso (impressa e gratuita), podemos discutir a 

importância do preço em relação aos jornais impressos de assinatura. O público dos diários 

gratuitos difere do dos jornais impressos de assinaturas, sobretudo nas gerações nascidas de 1977 

em diante em comparação com a menos comum, dos nascidos antes de 1946. Essa diferença 

geracional foi mais ampla entre 2000 e 2005, mas a partir de 2010, as diferenças são insignificantes 

ou muito pequenas (Wadbring & Bergström, 2017). Para Pereira e Siliprandi (2005), só um processo 

de formulação de estratégias que envolva análise, planeamento e seleção das melhores ações, 

pode aumentar as possibilidades de que a organização alcance os seus objetivos. A melhor forma 

de as traçar dependerá da natureza e das necessidades dos negócios da carteira da empresa, sem 

que haja, portanto, uma receita geral para todos os tipos de casos. Construir um modelo de negócio 

que permita um crescimento sustentável é, assim, um grande desafio para os administradores.  

“Veja-se o caso do Jornal de Notícias, o Diário de Notícias, o Público e, mais recentemente, o 

Expresso. Publicações originalmente vocacionadas para as grandes áreas urbanas, com melhor 

mercado de leitores e anunciantes, apresentam-se agora com estratégias de criação de edições 

regionalizadas” (Amaral, 2005, p.181).  

Segundo Charlesworth (2009), todos os especialistas estão ainda incertos quanto ao futuro do 

marketing digital em ambos os casos, empresa-consumidor e empresa-empresa, assim como para 

as instituições sem fins lucrativos ou estatais. Além de que, não há certezas em relação ao impacto 

que a Internet terá, de facto, nas mudanças que está a causar na sociedade. Douglas e Perse (2010) 

consideram que a disseminação rápida da tecnologia e do uso da Internet atuaram como 

catalisadores de transformação em muitas indústrias nos últimos anos, mas editores de jornais, 

cujas saídas são adequadas para a circulação via plataformas digitais, foram especialmente afetados 

e muitos encontraram-se no epicentro de forças semelhantes às descritas por Joseph Schumpeter 

como ‘destruição criativa’, conceito popularizado pelo economista austríaco no seu livro 

Capitalismo, Socialismo e Democracia (1942).  
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Capítulo III 

3. Plano de Marketing – Lançamento do Jornal ‘O Ilhavense’ Digital 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Se não sabe para onde ir, qualquer caminho serve”  

  Lewis Carrol, in Alice no País das Maravilhas 
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3.1 Sumário Executivo 
 

Lançar um novo produto no mercado é sempre um desafio. Por mais sólida que seja a empresa, por 

melhor aceitação que os seus produtos/serviços já tenham no mercado, é sempre um passo em 

direção ao desconhecido. O sucesso ou fracasso de um produto/serviço podem determinar o futuro 

da empresa ou arruiná-la, completamente. Assim, é preciso que haja uma ponderação sobre a 

criação do produto/serviço, a que necessidades vai dar resposta, quem são as pessoas que têm 

essas necessidades, em que condições a empresa poderá satisfazê-las, quanto está disposta a 

investir nele e quando pretende avaliar o seu desempenho, de modo a decidir a sua continuação 

no mercado, etc. 

Como se pôde verificar na revisão da literatura, apesar do comportamento humano se poder 

manifestar através de alguns padrões, não é possível antecipá-lo, completamente. É por isso que, 

cada vez que alguém pretende criar uma empresa/marca, deve criar um plano de ação, a longo 

prazo. Quando a criação em causa é de um produto/serviço, esse plano deve ser feito com maior 

regularidade (habitualmente anual). 

Se depois de ponderar os potenciais lucros (maior presença no mercado, maior retorno financeiro) 

assim como as potenciais perdas, caso fracasse (perdas financeiras, de credibilidade da marca, ou 

até desperdício de recursos humanos), a empresa decidir que quer avançar, é necessário preparar, 

cuidadosamente, o lançamento do produto/serviço. 

Depois de se efetuarem o estudo e a pesquisa, a autora entendeu recorrer-se da definição de Kotler 

e Armstrong (2012), que definem o propósito de um Plano Estratégico como sendo a ferramenta 

com que a empresa define a sua missão global e os seus objetivos. Os autores consideram que a 

estratégia de marketing é a lógica pela qual a empresa espera criar valor para o cliente, de modo a 

alcançar relações lucrativas com ele. (Kotler & Armstrong, 2012) 

Neste caso em particular, falamos de um jornal local, cujas características principais do negócio o 

tornam desde logo vulnerável. A publicação em causa é publicada há 97 anos, viveu diversos 

momentos de crise e a sua situação atual exige esta avaliação. Tem perdido assinantes a cada ano, 

de forma cada vez mais significativa, não tem conseguido angariações que combatam este 

decréscimo e assim, também a publicidade tem reduzido, acabando por não ver os contratos que 

já têm serem atualizados, o que os impede de serem mais competitivos. 
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Antes de traçar objetivos, a empresa pretende perceber em que ponto se encontra e como está a 

conjuntura e o mercado da imprensa local, em Portugal. Só depois de terem esta noção, se irá 

proceder ao delineamento de estratégias. O Projeto terá como pilares fundamentais, a Análise da 

Literatura associada ao tema, a definição de um Plano de Marketing, incluindo um Plano 

Operacional, para o sustentar. 

Feitas as pesquisas e comparações entre as várias propostas de como se pode construir um Plano 

de Marketing (PM), optou-se pelo modelo da Figura 2, uma vez que, além dos 8 passos que 

habitualmente compõe um PM, discrimina cada etapa.  

 

 Figura 2 – Plano de Marketing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:  http://www.pmelink.pt/article/pmelink_public/EC/0,1655,1005_5057-3_41102--View_429,00.html (10/06/2018) 

http://www.pmelink.pt/article/pmelink_public/EC/0,1655,1005_5057-3_41102--View_429,00.html
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Tendo em conta a especificidade da empresa, complementa-se o ponto da Análise SWOT com a 

Análise PESTEL e aprofunda-se a estratégia, subdividindo-a através da Segmentação, da definição 

dos Clientes-alvo (Targeting) e do Posicionamento (STP). Analisou-se também cada elemento do 

marketing-mix, por forma a estabelecer um orçamento para o plano, de modo a que seja possível 

manter, sobretudo os gastos sob controle, sem esquecer a necessidade de ir procedendo às 

atualizações. Acrescentou-se ainda o Plano Operacional, para responder à necessidade de vender 

a empresa e reabrir o Jornal. 

 

3.2 Apresentação do Jornal ‘O Ilhavense’ 

3.2.1 Contextualização histórico-geográfica 

 

Ílhavo é a cidade sede de concelho, com o mesmo nome. Pode ler-se na página da Internet da 

Câmara Municipal de Ílhavo7 (CMI) que, “com uma área territorial de cerca de 76 km2, o Município 

de Ílhavo situa-se na Orla Litoral Sul do Distrito de Aveiro, fazendo parte da Região Centro e do 

Baixo Vouga do País, integrando igualmente a vasta área da Ria de Aveiro. Atravessado no sentido 

Norte-Sul pelo Canal de Mira, que culmina na entrada da barra oitocentista, e pelo Canal do Boco, 

que percorre a zona central do território, Ílhavo apresenta-se como uma vasta planície de baixa 

altitude, onde os braços da Ria e os extensos areais sobressaem como os elementos mais marcantes 

da paisagem, a par de um clima pouco húmido e de transição entre o clima temperado 

mediterrânico e o oceânico propriamente dito”. 

De salientar que o Município de Ílhavo possui duas cidades: a Cidade de Ílhavo, cuja elevação 

ocorreu a 13 de julho de 1990 e a Cidade da Gafanha da Nazaré (19 de abril de 2001). 

No mesmo endereço, pode ler-se também que o Município de Ílhavo está “intrinsecamente ligado 

à Ria e inevitavelmente voltado para o Mar”. “Com cerca de nove séculos e meio de vida 

documentada, Ílhavo é apontada por vários autores como sendo descendente de lendários 

navegadores, possivelmente fenícios, gregos ou então antigos navegadores dos mares do Norte e 

até Romanos, que entraram pela foz do Vouga e estabeleceram-se nas suas margens”. Referem 

ainda que “a primeira referência escrita à ‘villa iliauo’, que consta do cartulário do Arquivo Nacional 

da Torre do Tombo, designado por Livro Preto da Sé de Coimbra, remonta ao século XI, mais 

                                                             
7 https://www.cm-ilhavo.pt/pages/68 (31/07/2018) 

  

https://www.cm-ilhavo.pt/pages/68
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concretamente entre 1037 e 1065, sendo a sua doação mencionada aquando da tomada definitiva 

de Coimbra, em plena Reconquista Cristã”. 

Os últimos dados relativos à população são dos Censos 2011. Na época, registou-se que o Município 

de Ílhavo era constituído por uma população residente com: 38.598 indivíduos, sendo 18.407 do 

sexo masculino e 20.191 do sexo feminino, distribuídos da seguinte forma pelas quatro freguesias: 

S. Salvador – 16.597, Gafanha da Nazaré – 14.756, Gafanha da Encarnação – 5.487, Gafanha do 

Carmo – 1.758. De acordo com o Instituto Nacional de Estatística (INE), a densidade populacional é 

de 525.1 habitantes/km2, “sendo o Município de Ílhavo aquele que apresenta a maior densidade 

populacional da Região de Aveiro”. Consta ainda da página web8 que a distribuição da população 

por grupos etários, tem a sua maior expressividade “na faixa etária entre os 25 e os 64 anos. 

Seguem-se os indivíduos com mais de 65 anos e, logo a seguir, aqueles que se encontram entre os 

0 e os 14 anos”. À data foi também realizada uma “análise comparativa da evolução da população 

registada” nos anos 1970, 1981, 1991, 2001 e 2011, de onde foi possível concluir que “a população 

decresceu entre as décadas de 60 e 70, muito provavelmente devido à onda de emigração a que se 

assistiu neste período, sendo que, a partir da década de 80 este decréscimo viria a ser superado e, 

a partir daí, a população tem vindo a assumir uma tendência de constante crescimento. De referir 

igualmente que entre 1991 e 2001 se registou um aumento populacional na ordem dos 12% e entre 

2001 e 2011 um acréscimo na ordem dos 3,73%”, concluem. 

Parece possível acrescentar que, devido à crise económica que se fez sentir em Portugal, sobretudo 

a partir de 2011, com a chegada da Troika, que os próximos censos (2021) possam vir a demonstrar 

que a vaga de emigração jovem (de pessoas em idade ativa e com formação especializada, na sua 

maioria), teve impacto na população do Município nos dias-de-hoje e que as suas características 

sejam distintas destas que temos para analisar, de momento. 

 

3.2.2 Organização do Jornal ‘O Ilhavense’ 

 

O título ‘O Ilhavense’ como publicação com carácter regular foi dado à estampa a 20 de novembro 

de 1921, sob o lema “Por Ílhavo”. Inicialmente surgiu como Sociedade Anónima de 

Responsabilidade Limitada, mas a 30 de dezembro de 1975, a empresa proprietária do título ‘O 

                                                             
8 https://www.cm-ilhavo.pt/pages/116 (15/08/2018) 

 

https://www.cm-ilhavo.pt/pages/116
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Ilhavense’ é transformada em Sociedade por Quotas, passando então a denominar-se por Telecal - 

Empresa Jornalística, Lda. 

O Jornal foi semanário até finais de 1975, altura em que sofreu a sua primeira interrupção, 

ressurgindo depois como trimensal, como se manteve desde 01/08/1976 a 01/12/1978. Ainda foi 

quinzenal de 01/01/1979 a 15/12/2000, mas voltou a trimensário a partir de 01/01/2001, até 31 de 

janeiro de 2019, quando era publicado aos dias 01, 10 e 20 de cada mês. 

Depois de ser suspenso, pela segunda vez, entre os dias 01/02/2019 e 14/04/2019, ressurgiu a 

15/04/2019, com nova gerência, novo preço, novamente quinzenal, a ser publicado aos dias 1 e 15. 

Trata-se de uma publicação de carácter “essencialmente regional e regionalista, fiel ao seu principal 

escopo (desígnio), isto é, espelho da vida local, quer noticiando os principais factos ilhavenses, quer 

traduzindo os legítimos anseios dos seus autóctones e íncolas e/ou pugnando pela solução de todos 

os problemas que possam interessar à vida local, quer ainda, pondo em evidência os nomes e obras 

dos Ílhavos sem, todavia, descorar os temas de carácter nacional ou internacional com especial 

relevância na vida dos povos”, como refere no seu Website 9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
9 www.oilhavense.com  

 

http://www.oilhavense.com/
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Figura 3: Cronograma da evolução do Jornal ‘O Ilhavense até 31 de janeiro de 2019 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de declarações do diretor vigente à época, José Manuel Torrão Sacramento. 

 

 

3.2.2.2 Organograma da empresa 

 

Atualmente a estrutura do Jornal ‘O Ilhavense’ sofreu alterações, mas à data em que este esquema 

foi realizado e até 31 de janeiro de 2019, a empresa era composta pelos elementos que contém a 

Figura 4. 
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Figura 4: Organograma do Jornal ‘O Ilhavense’ 

 

Fonte: Elaboração própria em setembro de 2018. 

 

A empresa jornalística Telecal Lda, detentora do Título Jornal ‘O Ilhavense’, dividia-se entre: a 

direção (os sócios) e a redação, que era composta por - José Sacramento, sócio e diretor; dois 

colaboradores a tempo inteiro - uma jornalista e um paginador, que também fazia a distribuição 

dos jornais nos pontos de venda (em Ílhavo). Ambos faziam o atendimento aos assinantes que se 

deslocavam à redação (para pagamentos ou requerer algum serviço).  
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3.3 Diagnóstico 

3.3.1 Análise do Mercado  

 

Se tivermos em conta aquilo que já foi descrito na RL acerca da imprensa em Portugal, é possível 

considerar que há uma forte probabilidade de que esta indústria esteja a passar pela sua fase de 

declínio, pelo menos na forma como a conhecemos. Numa fase em que dificilmente surgirão jornais 

apenas em formato papel, há cada vez mais publicações que nascem diretamente para o digital, 

como é o caso do Jornal ‘O Observador’ 10, aliás, único jornal em Portugal, a operar de forma privada 

e independente. Assim, no sentido de facilitar a compreensão acerca deste mercado, apresentam-

se algumas conclusões da análise efetuada ao Anuário da Comunicação (OberCom, 2017), realizado 

pela OberCom (Observatório da Comunicação) para 2016-1711. No capítulo 6, dedicado à Imprensa, 

é possível observar que: 

- A evolução do número de publicações periódicas entre 1990 e 2016, tem um valor inicial 1080 e 

final 1271. O valor mais elevado é 2064 e foi atingido no ano de 2004. Desde 2013 que a tendência 

é decrescente. 

- Quanto à evolução das tiragens, vendas e circulação gratuita das publicações no geral, desde 

2002 a 2016, pode ver-se que, em todo o período houve uma grande discrepância entre os números 

das tiragens e os das vendas, sendo que o pior foi 2008, em que a diferença atingiu a disparidade 

de 575110 milhões de unidades. Os valores de 2002 são respetivamente 702994 de tiragens e 

442052 em vendas, só superado pelo valor de 2004 (446603 milhões de unidades vendidas). 2016 

apresenta-se como o pior ano, tanto em tiragens (420471) como em vendas (192880). Desde 2004 

que o valor das vendas só diminui, mas ainda assim produzem-se mais do dobro das unidades 

consumidas. 

- Em relação aos jornais, em particular, pode observar-se que o ano de maiores tiragens foi 2008 

(cerca de 700 milhões), contrapondo 2016, que atingiu o valor mais baixo (a rondar 350 milhões). 

2002 e 2004 foram os melhores anos na venda de jornais (a rondar 300 milhões), sendo que 2016 

se apresenta como o pior ano de vendas (não chega a 200 milhões) e, de resto esta tendência 

verifica-se desde 2013. 

                                                             
10 https://observador.pt/ (18/10/2018) 
11 https://obercom.pt/wp-content/uploads/2018/08/2017-OBERCOM-Anuario-da-Comunicacao.pdf (18/10//2018) 

https://observador.pt/
https://obercom.pt/wp-content/uploads/2018/08/2017-OBERCOM-Anuario-da-Comunicacao.pdf
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- No mesmo período (2002 a 2016), a evolução dos jornais, revistas e outros, verificou-se 

sobretudo em 2002 e 2004, em que se publicaram mais jornais (800 e 803 milhões), sendo que, 

desde 2013 (499 milhões), o valor tem vindo sempre a descer, até atingir o valor mínimo de 443 

milhões, em 2016, menos 357 milhões de jornais do que em 2002. Desde 2006 que a única subida 

se verificou entre 2012 e 2013 e de forma ligeira - de 497 para 499 milhões. Concluindo, até 2016, 

verificaram-se três anos de descidas consecutivas, que podem ser, neste momento quase cinco, se 

a tendência se vier a confirmar nas análises de 2017 e 2018.  

- O relatório apresenta também as percentagens de evolução anual da audiência média de 

publicações de informação geral, tanto pagas como gratuitas, entre 2004 e 2017. Verifica-se que 

a maior percentagem de publicações de informação foi 40%, em 2008 e que a menor foi 27,7%, em 

2017, sendo que neste período a tendência foi decrescente. Em relação aos jornais diários, 

especificamente, a situação é semelhante: o melhor ano foi 2008 (33,7%) e o pior 2017 (21,9%). Há 

um paralelismo entre cada uma das percentagens das publicações de informação geral e de jornais 

diários.  

Como não há dados acerca de jornais trimensais e o Dário de Notícias (DN) e Jornal de Notícias (JN) 

também operam no ‘mercado Ílhavo’, analisaram-se dados relativos a estas duas publicações 

nacionais: 

- Entre 2014 e 2017, o JN alcançou os melhores valores em 2011 (11,4%) e 2013 (12%), só superado 

por 2009 (12,1%). Desde então o Jornal já vive o seu quarto ano consecutivo em queda e atingiu, 

em 2017 o seu pior valor (9,5%). Para o DN, os melhores valores foram entre 2011 (4,1%) e 2014 

(4,5%), sendo que em 2017 atingiu 3,5% e o terceiro ano em queda. Contudo, o seu pior valor 

aconteceu em 2006 (3,2%).   

- O Relatório divulga ainda as percentagens relativas ao Top 5 de Audiência média de publicações, 

quanto ao género e à idade, em cada região, no ano de 2017: 

De 1872 jornais diários comprados, 1158 (61,8%) foram adquiridos por homens e 715 (38,2%) por 

mulheres. A maioria (21,5%) foi adquirida por pessoas com idades compreendidas entre os 35 e os 

44 anos e é possível saber também que é a Região de Lisboa que apresenta maior percentagem de 

compradores de jornais diários (24%). No que diz respeito às faixas etárias, surge em segundo lugar 

o intervalo 25-34, com 19,6%, seguido do 45-54, com 18,2%. Os maiores de 64 anos representam 

16,3% destas vendas e só depois vêm os do intervalo 55-64 (15,7%). Por fim surge o grupo 15-24, 

com apenas 8,7%. Quanto às regiões, Lisboa é seguida do Litoral Norte (19%) e do Interior Norte 
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(17%), do Litoral Centro (15,2%) e só depois pelo Grande Porto (13%), que fica apenas acima da 

Zona Sul do país, onde se consomem apenas 1,9% dos jornais diários.  

Analisando as dinâmicas de crescimento do mercado, quanto à circulação impressa paga, o mesmo 

documento apresenta duas tabelas que permitem concluir que:  

- O JN alcançou a maior taxa de crescimento em 1997/98 (-29,9%) e a pior queda em 2004/05 (-

15%). Tem taxas de crescimento negativas desde 2011/12 (-14,6%), apesar de ter recuperado até 

2014/15 (-7,5%). Em 2016/17 encontrava-se com uma taxa de crescimento negativa de -7,9%. O 

DN alcançou a sua maior taxa de crescimento em 1999/00 (19%) e a pior em 2012/13 (-27,8%). 

Minimizou-a até 2014/15 (-10,1%) mas a situação voltou a piorar até 2016/17, quando atingiu a 

taxa de crescimento negativo de 16,5%. O último ano com taxas positivas para os dois jornais foi 

2010/11, com 0,7% para o JN e 15,7% para o DN e a evolução dos valores referentes aos vários 

suportes (papel, eletrónico e ambos) das publicações entre 2004 e 2016. Quanto ao suporte papel, 

começa por 1829 e acaba em 777 publicações, isto é menos 1052 publicações em 2016 do que em 

2004, sendo que esse foi o seu melhor ano. Das 1829 publicações em suporte papel, em 2004, 235 

já existiam também em suporte eletrónico, não obstante que apenas 25 publicações existiam 

exclusivamente neste suporte.  Em 2016, 494 publicações eram emitidas em ambos os suportes, 

mais de metade do que as que eram publicadas apenas em papel. Quando às publicações 

exclusivamente eletrónicas, atingiram o seu pico em 2010 (166), contudo, existe um hiato de 

informação a partir de 2011, quando nos indicam que existiam 146 publicações neste suporte. 

O relatório também analisa as dinâmicas de crescimento do mercado de circulação digital paga, de 

cinco jornais diários, neste caso, entre os anos 2011 e 2017. É possível ver que o JN alcançou no seu 

melhor ano (2012/13) uma percentagem de crescimento na ordem dos 582,4%, contrapondo os 3% 

que conseguiu crescer, no ano de 2014/15. O ano de 2017 fechou com uma taxa de crescimento de 

40,7%. Quanto ao DN, alcançou a sua maior taxa de crescimento em 2013/14, 135%, seguido do 

pior, 10,7% (2014/15). Encerrou o ano de 2017 com uma taxa de crescimento de circulação digital 

paga de 26,1%. 

Em suma, o ano de 2017 foi dominado pelo Correio da Manhã (CM), que deteve 54,3% da quota de 

mercado, comparativamente aos outros jornais diários. Seguiu-se o JN, com 28,4%, depois o Público 

com 11,2% e por fim, o DN com 6,2%. O JN deteve a maior quota de mercado entre 1997 e 2003, 

ano a partir do qual foi ultrapasso pelo CM, que se manteve na liderança. De referir também que o 

DN é o único a perder quota de mercado, desde 2011. 
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Não é possível obter este tipo de dados a nível regional e local, portanto entendeu-se ser mais 

prudente considerar um cenário hipotético em que, o ‘mercado de Ílhavo’ seja algo repartido entre 

o Diário de Aveiro, o Jornal ‘O Ponto’, o Jornal ‘O Ilhavense’ e outros (onde talvez devamos incluir: 

o JN, o DN, o Diário das Beiras, os desportivos Record e ‘O Jogo’, além do Público e do semanário 

Expresso).  

Quanto ao mercado digital, sendo global, não há, até ao momento, estudos feitos nos órgãos de 

comunicação locais que permitam saber quem detém que quotas de mercado.  

 

3.3.2 Análise da Concorrência  

 

Como foi analisado na RL, num mundo cada vez mais globalizado, em que há uma maior e mais 

rápida circulação de informação, também a concorrência da maioria dos setores de negócio passa 

a verificar-se a um nível global. Assim, é importante, não só que as empresas tenham a noção de 

que a concorrência é maior e mais feroz, como também que, conhecê-la se torna cada vez mais 

relevante, uma vez que a mudança é que passa a ser constante.  

Conhecer a concorrência torna-se uma necessidade e cabe à empresa fazer dela também uma 

ferramenta para procurar melhorar a sua capacidade, tanto de identificação como de 

diferenciação, aos olhos do mercado. 

É possível encararmos como concorrência do Jornal ‘O Ilhavense’, todos os órgãos de comunicação 

social (OCS) que cobrem a mesma área e têm o mesmo público-alvo, independentemente do seu 

setor, ou seja: sobretudo os regionais - Rádio Terra Nova (RTN), Diário de Aveiro (DA), o semanário 

Jornal ‘O Ponto’ e a Rádio Vagos FM, além dos nacionais - Jornal de Notícias (JN) e Diário de Notícias 

(DN). Além dos critérios geográfico e demográfico, o estudo teve como principal fator para este 

pressuposto, a presença de jornalistas destes órgãos de comunicação social, na maioria dos eventos 

em que o Jornal ‘O Ilhavense’ esteve em reportagem (excluindo todos os eventos/acontecimentos 

maiores, que atraem OCS nacionais, como por exemplo vindas do Presidente da República ao 

Município).  
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Regionais – Rádios: 

• Rádio Terra Nova: Cooperativa de Radiodifusão e Acção Cultural, CRL, está no ar em 105 

FM, desde 1986, a partir da Gafanha da Nazaré, no concelho de Ílhavo. É emitida nos 

concelhos de Ílhavo, Aveiro, Vagos, Estarreja, Murtosa, Ovar, Oliveira do Bairro, Anadia, 

Cantanhede e Mira, também a partir do seu Website12 e como complemento, no 

Facebook13. Assume-se como um projeto “com uma programação assente na informação e 

na atualidade regional e nacional juntamente com uma cuidada escolha musical”, para um 

público de “ambos os sexos, idades entre os 35 aos 44 anos, das Classes A, B e C”.  

Paralelamente à emissão, publicam diariamente notícias completas, muitas vezes com 

vídeos e áudios, tanto no Website como na página do Facebook, o que faz deles o 

concorrente mais direto do Jornal ‘O Ilhavense’. 

• Rádio Vagos FM: Foi fundada em 1987 em Santo António de Vagos, pelo Padre Manuel da 

Rocha Creoulo, por excelência a era das rádios pirata. Hoje em dia mantém “o projeto inicial 

de uma rádio da região para a região” e é emitida em 88.8 FM. Têm Website14 onde também 

publicam notícias (sem áudios nem vídeos) e página de Facebook15 onde se intitulam de: 

“A rádio local generalista mais ouvida do centro sul do distrito de Aveiro”. Usam-na 

sobretudo para partilhar conteúdos do Website. 

 

Regionais – Jornais: 

• Diário de Aveiro: foi fundado a 19 de junho de 1985, por Adriano Mário da Cunha Lucas, 

“é um jornal diário generalista que tem como missão principal levar ao leitor a informação 

do que de mais relevante se passa em Aveiro, na Região das Beiras, em Portugal, na Europa 

e no Mundo”. É vendido diariamente e entregue ao domicílio, aos assinantes. Tem 

delegações em São João da Madeira, Coimbra, Figueira da Foz, Leiria, Viseu e Cantanhede. 

À unidade custa 0,70 cêntimos, mas oferecem duas modalidades de assinatura física (130 

ou 135 euros, com vouchers em parceiros, que perfazem esse valor e que significam uma 

poupança anual de 125,5 euros, em relação à compra avulso, durante um ano) e quatro 

digitais (Mensal – 11,99; trimensal – 32,99; semestral – 44,99 e anual – 94,99). Quem não 

                                                             
12 www.radioterranova.pt (18/10/2018) 
13 http://www.pmelink.pt/article/pmelink_public/EC/0,1655,1005_5057-3_41102--View_429,00.html (18/10/2018) 
14 http://www.vagosfm.com/ (18/10/2018) 
15 https://www.facebook.com/vagosfm/ (18/10/2018) 

http://www.radioterranova.pt/
http://www.pmelink.pt/article/pmelink_public/EC/0,1655,1005_5057-3_41102--View_429,00.html
http://www.vagosfm.com/
https://www.facebook.com/vagosfm/
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for assinante pode consultar o Website: 16 e ler uma parte das notícias. Também tem página 

de Facebook 17 e de Instagram 18, onde colocam as capas.  

• Jornal ‘O Ponto’: foi fundado a 12 de agosto de 2001 por Emídio Francisco. É um jornal 

“bimensal, de informação geral, direcionado para Vagos, Ílhavo e Mira”. A sua anuidade 

custa 15 euros, para a Europa 30 e para o resto do mundo 35. Oferecem a possibilidade de 

compra em PDF, para o estrangeiro, por 15 euros. Tem um endereço de Internet 19, onde 

existem apenas as informações editoriais, de contacto e acerca das assinaturas anuais. É 

através da página do Facebook20 que se comunicam com os leitores, publicando assuntos-

extra e recentemente também classificados.  

 

Nacionais – Jornais: 

• Jornal de Notícias: é um jornal nacional diário, propriedade e edição de Global Notícias – 

Media Group S.A., com sede da redação no Porto e delegações em Lisboa, Coimbra e Viseu. 

São seus detentores: 5% ou mais - KNJ Global Holdings Limited (30%), Controlinveste 

Media, SGPS, S.A. (19,25%), José Pedro Carvalho Reis Soeiro (19,25%), BCP, S.A. (10,5%), 

Novo Banco, S.A. (10,5%), Grandes Notícias, Lda. (10,5%), como pode ler-se no seu 

Website21, onde estão publicados os termos de uso, o estatuto editorial e a ficha técnica. 

Atualmente o Diretor-geral de Conteúdos do grupo é Afonso Camões e do JN, é Domingos 

de Andrade.  

Também comunicam através da página do Facebook22 e do Instagram23, onde a maioria dos 

conteúdos são internacionais e as imagens provêm de agências. 

• Diário de Notícias: é um dos jornais diários mais antigos de Portugal (1864) e pertence ao 

mesmo grupo do JN. É dirigido por Ferreira Fernandes e o atual presidente é Daniel Proença 

de Carvalho. Tem Website24, página de Facebook25 e de Instagram26 que utilizam como 

                                                             
16 http://www.diarioaveiro.pt/ (18/10/2018) 
17 https://www.facebook.com/diarioaveiro/ (18/10/2018) 
18 https://www.instagram.com/diariodeaveiro/?hl=pt (18/10/2018) 
19 http://oponto.net/ (18/10/2018) 
20 

https://www.facebook.com/jornal.oponto/?fb_dtsg_ag=AdwZJm8AlWE5SXWL8kfrCHIHVQOD9rAIv7fc0ut0QWZW4g%3AAdx6rkp384Ji

Vg0UktSQbXgkmGxSsU7SaJjncAJP8OYDGA (18/10/2018) 

21 https://www.jn.pt/nacional.html (18/10/2018) 
22 https://www.facebook.com/jornalnoticias/ (18/10/2018) 
23 https://www.instagram.com/jornaldenoticias/?hl=pt (18/10/2018) 
24 https://www.dn.pt/ (18/10/2018) 
25 https://www.facebook.com/DiariodeNoticias.pt/ (18/10/2018) 
26 https://www.instagram.com/diariodenoticias.pt/?hl=pt (18/10/2018) 

http://www.diarioaveiro.pt/
https://www.facebook.com/diarioaveiro/
https://www.instagram.com/diariodeaveiro/?hl=pt
http://oponto.net/
https://www.facebook.com/jornal.oponto/?fb_dtsg_ag=AdwZJm8AlWE5SXWL8kfrCHIHVQOD9rAIv7fc0ut0QWZW4g%3AAdx6rkp384JiVg0UktSQbXgkmGxSsU7SaJjncAJP8OYDGA
https://www.facebook.com/jornal.oponto/?fb_dtsg_ag=AdwZJm8AlWE5SXWL8kfrCHIHVQOD9rAIv7fc0ut0QWZW4g%3AAdx6rkp384JiVg0UktSQbXgkmGxSsU7SaJjncAJP8OYDGA
https://www.jn.pt/nacional.html
https://www.facebook.com/jornalnoticias/
https://www.instagram.com/jornaldenoticias/?hl=pt
https://www.dn.pt/
https://www.facebook.com/DiariodeNoticias.pt/
https://www.instagram.com/diariodenoticias.pt/?hl=pt
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chamada para os artigos da edição, com fotos originais do DN. A 20 de junho de 2018, o JN 

publicou uma notícia que avançava que o DN passaria a ser impresso apenas ao domingo, 

com um leque de novos suplementos e revistas27, falando dos objetivos para o futuro.  

O DN oferece vários pacotes de assinaturas: DN Premium – Mensal (1 euro no primeiro mês 

e 7,90 nos restantes), inclui conteúdos ilimitados e e-paper ao domingo; Anual (79,90 euros 

por doze meses), inclui conteúdos ilimitados e e-paper ao domingo, além de descontos em 

eventos e nos clube de vinhos; Fundador (200 euros, por trinta e seis meses com tudo o 

que o pacote anterior inclui mais oferta de um pack clube de vinhos [que não está 

descriminado] e sem limites de dispositivos). Disponibilizam ainda o pacote Estudante e o 

Corporate mas é necessário contactar para saber as condições.  

 

3.3.3 Análise da Empresa 

 

Todas as empresas são como organismos vivos, uma vez que existem através das pessoas que as 

representam e que nelas trabalham e só existem se conseguirem corresponder às necessidades do 

mercado e este absorver os seus produtos/serviços. Assim, é natural que ao longo do tempo, as 

empresas tenham de fazer balanços e olhar para si mesmas com algum afastamento, de modo a 

perceberem que caminho estão a percorrer, em que fase da vida se encontram, quem são e o que 

querem fazer.  

Depois de saber em que ponto se encontra o mercado e o que está a fazer a concorrência, analisa-

se agora a empresa, nomeadamente no que diz respeito: à missão, à visão, aos valores e recursos 

atuais, bem como as competências e os objetivos a atingir. Além da análise interna, também será 

feita uma análise à situação externa, através da PESTEL e da SWOT, para que seja possível traçar 

propostas para desenhar uma estratégia. 

A definição da missão, visão e dos valores da empresa estão devidamente apresentados no ponto 

das propostas (3.6.1, página 57). 

Fazendo um balanço da situação atual da empresa e tendo em conta os principais fatores a que 

este plano tem de ter atenção, começa-se por esquematizar o que provoca os fluxos da empresa. 

                                                             
27 https://www.jn.pt/artes/media/interior/diario-de-noticias-com-edicao-diaria-digital-9487493.html (18/10/2018) 
 

https://www.jn.pt/artes/media/interior/diario-de-noticias-com-edicao-diaria-digital-9487493.html
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Fontes de receita: as assinaturas, a publicidade, as vendas em banca, os serviços da secção de 

necrologia (Agradecimentos, Datas a Recordar, outros anúncios de falecimentos que não os que 

publica gratuitamente). 

Fontes de despesa: Produção e distribuição do jornal, despesas de recursos humanos, gastos de 

material, consumos de luz, água, internet, alarme, segurança e higiene no trabalho, material 

antifogo, etc. 

Breve análise às contas publicadas no triénio 2015/16/17: atualmente as contas do Jornal ‘O 

Ilhavense’ encontram-se no portal da Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC), 

apenas visíveis para o seu utilizador. Em 2015 o montante de rendimentos totais foi de 62231,05 

euros, com um passivo total de 55769,63 euros, sendo os resultados líquidos 2700,64 euros; Em 

2016 o valor de rendimentos totais foi 56551,16 euros, sendo que o passivo total se situou nos 

55947,16 euros, o que perfaz um resultado líquido negativo de menos 1974,51 euros;  O ano de 

2017 fechou com um rendimento total de 74099,47 euros e um passivo total de 52533,52 euros, 

passando a ter um resultado líquido de 8902,67 euros; 

 

Prospetiva quanto à nova versão digital do Jornal: 

Receitas: é sempre imprevisível saber quanto o Jornal vai conseguir ganhar com a publicidade 

obtida a partir das visualizações. Há um patamar mínimo para se poder receber o dinheiro, por 

norma as visitas orgânicas não são muito expressivas se não houver um trabalho de marketing para 

dar a conhecer o endereço. É também por isso que surge este PEM.  

Despesas: Todas as despesas associadas a este produto, nomeadamente para o arranque no 

website, estão devidamente descritas no Orçamento (ponto 6). Para lançar este produto, não se 

perspetiva a necessidade de mais recursos humanos, considerando-se apenas que oscila a 

disponibilidade para outras tarefas, saídas em reportagem, atendimento, uma vez que leva algum 

tempo a manter atualizado.  
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3.2 Análise PESTEL e Análise SWOT 
 

Tal como as pessoas são seres sociais, também as empresas estão inseridas em contextos, onde 

exercem mudança e sob os quais sentem efeitos. Como não são isoladas do meio, é importante que 

conheçam, não só esses contextos, mas também que sejam capazes de avaliar a situação em que 

encontram, de modo a conseguirem tomar as melhores decisões, para poupar recursos e minimizar 

desperdícios. É nesse sentido que surgem as análises PESTEL e SWOT, sendo que a primeira se foca 

nos fatores: Políticos, Económicos, Sociais, Tecnológicos, Ecológicos e Legais e a segunda nas 

Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças com que a organização se depara. 

 

3.4.1 Análise PESTEL (Political, Economical, Social, Tecnological, Ecological, Legal 

factors) 

 

A análise PESTEL (Fatores Políticos, Económicos, Sociais, Tecnológicos, Ecológicos e Legais), é por 

excelência aquela que contempla mais fatores, como tal, será a que mais permite às empresas, 

aproximarem-se de contextos que podem ser significativos para uma melhor perceção de si 

mesmas e do mercado que as envolve ou em que querem trabalhar. 

 

3.4.1.1 Fatores Políticos (Political factors)  

 

Apesar de Portugal viver numa democracia com mais de quarenta anos, as mudanças políticas 

influenciam sempre a forma como a comunicação social é encarada. Isto é, a imagem pública dos 

governantes, a relação entre as forças políticas e a comunicação social, épocas de eleições, 

mudanças governamentais, influenciam-se mutuamente.  

Por questões deontológicas, a comunicação social deve ser isenta de qualquer influência política, o 

que também implica que, além do grupo do estado (que inclui a RTP, RDP…), todos os órgãos de 

comunicação social devem partir de investimentos privados. Contudo, existe um programa estatal 

que visa apoiar as instituições que, de algum modo, promovem a leitura. Assim sendo, há alguns 

anos que o Jornal ‘O Ilhavense’ é uma das entidades ao abrigo do programa de incentivo à leitura 
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(porte-pago28). Caso as condições de acesso ou o próprio programa sofram alterações ou deixe de 

existir, o Jornal poderá não conseguir suportar essa despesa extraordinária.  

Portugal é um dos países com maior esperança média de vida (80,62 anos, dados do INE em 2017) 

e com uma das populações mais envelhecidas da europa. Em 2017, o Instituto de Berlim para a 

População e o Desenvolvimento, publicou o estudo29 que prevê que, em 2050 Portugal seja o 

segundo país com mais pessoas acima dos 65 anos, na União Europeia (UE), depois da Grécia. Ao 

encontro destes dados vai a constatação de que, a maioria dos assinantes do Jornal ‘O Ilhavense’ 

são reformados. Os seja, pessoas na sua maioria com baixos rendimentos ou que viram as suas 

reforças serem cortadas, de acordo com as políticas da segurança social, do último governo. Sempre 

que houver uma baixa do poder de compra desta população, seja por razões económicas, seja pelas 

políticas de envelhecimento, o Jornal sentirá esse impacto. 

 

3.4.1.2 Fatores Económicos (Economic factors) 

 

Desemprego: A 30 de outubro de 2018, o INE divulgou que a taxa de desemprego em Portugal se 

situava em agosto nos 6,9%. Uma vez que desde o segundo trimestre de 2017 que a taxa se mantém 

abaixo dos 10%, este pode potenciar o aumento do poder de compra dos assinantes que estão no 

ativo. 

Poder de compra: Os dados do INE indicam que, em 2016, cerca de 23% da população portuguesa 

recebe o ordenado mínimo (580 euros/mês para 2018), quando trabalhador por conta de outrem. 

Também os reformados são grupos em risco de pobreza, uma vez que recebem, em média de 365 

euros, de reforma (2016)30.  Estes valores podem ter uma influência muito direta na importância 

que o consumo de jornais (sobretudo impressos) terá para a população e o espaço que ocupará na 

sociedade, tendo em conta que representam a maioria da população que faz parte dos clientes-

alvo, segundo o relatório da OberCom, como já foi referido. 

                                                             
28 Decreto-Lei n.º 56/2001, de 19 de fevereiro. (08/03/2018) 
29 https://www.berlininstitut.org/fileadmin/user_upload/Europas_demografische_Zukunft_2017/Europa_engl_online.pdf 
(08/03/2018) 
30https://www.pordata.pt/Portugal/Trabalhadores+por+conta+de+outrem+com+sal%C3%A1rio+m%C3%ADnimo+nacional+por+sector
+de+actividade+econ%C3%B3mica+++Continente+(percentagem)-2897 (08/03/2018) 

https://www.berlininstitut.org/fileadmin/user_upload/Europas_demografische_Zukunft_2017/Europa_engl_online.pdf
https://www.pordata.pt/Portugal/Trabalhadores+por+conta+de+outrem+com+sal%C3%A1rio+m%C3%ADnimo+nacional+por+sector+de+actividade+econ%C3%B3mica+++Continente+(percentagem)-2897
https://www.pordata.pt/Portugal/Trabalhadores+por+conta+de+outrem+com+sal%C3%A1rio+m%C3%ADnimo+nacional+por+sector+de+actividade+econ%C3%B3mica+++Continente+(percentagem)-2897
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Moeda: Apesar das oscilações dos câmbios, há um número elevado de assinantes do jornal em 

países onde a moeda é favorável ao euro, como o caso dos EUA. É importante que os países de 

destino se mantenham bem economicamente. 

 

3.4.1.3 Fatores Sociais (Social factors) 

 

Iliteracia: Segundo o INE, Portugal ainda é um dos países da UE com maior taxa de analfabetismo 

(5%)31. Além desta realidade, tem-se ainda verificado que, apesar do desenvolvimento conseguido 

no sistema de ensino e da diminuição do abandono escolar e do aumento da escolaridade 

obrigatória para os 18 anos e o décimo segundo ano, (desde 2009/1032), ainda existe uma 

percentagem elevada de iliteracia em Portugal. Isto é, com “incapacidade para perceber ou 

interpretar o que é lido. O mesmo que Analfabetismo Funcional”33 e, segundo o Relatório do 

Desenvolvimento Humano, publicado pelo PNUD (Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento), em 2018, 48% da população portuguesa ainda é considerada iletrada funcional 

e este é o valor mais elevado da UE. Isto faz com que haja uma elevada probabilidade de que grande 

parte dos potenciais clientes de um jornal, optem por não o ler, ou de que muitas das pessoas que 

o leem, tenham dificuldades em entender a notícia, distinguir informação de opinião, entre outros, 

o que pode inibir o consumo. 

População ativa: As últimas projeções do INE anteveem que, em Portugal 34, a população com mais 

de 65 anos, passará de 2,1 para 2,8 milhões, entre 2017 e 2080, confirmando o envelhecimento 

populacional e a tendência para que as faixas da população que consomem mais jornais impressos 

baixem (35-44 e 25-34). 

 

 

 

 

                                                             
31 https://www.pordata.pt/Portugal/Taxa+de+analfabetismo+segundo+os+Censos+total+e+por+sexo-2517 (08/03/2018) 
32 https://edu.azores.gov.pt/seccoes/matriculas-escolaridade-obrigatoria/ (08/03/2018) 
333 https://dicionario.priberam.org/iliteracia (08/03/2018) 
34 http://expresso.sapo.pt/sociedade/2017-03-29-Envelhecimento-da-populacao-portuguesa-so-vai-parar-em-2049 (08/03/2018) 

https://www.pordata.pt/Portugal/Taxa+de+analfabetismo+segundo+os+Censos+total+e+por+sexo-2517
https://edu.azores.gov.pt/seccoes/matriculas-escolaridade-obrigatoria/
https://dicionario.priberam.org/iliteracia
http://expresso.sapo.pt/sociedade/2017-03-29-Envelhecimento-da-populacao-portuguesa-so-vai-parar-em-2049
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3.4.1.4 Fatores Tecnológicos (Tecnologic factors) 

 

Existem cada vez mais equipamentos que permitem produzir e difundir informação de forma cada 

vez mais rápida e barata, seja por veículos tecnológicos, seja na distribuição de forma física de um 

jornal, o que potencia a rentabilidade da imprensa, no futuro, quer no seu processo de produção, 

quer na sua distribuição, nacional e internacional, em suporte papel ou digital. 

A tecnologia tem mudado, inclusivamente na própria constituição do papel, das tintas, das 

embalagens, o que pode vir a fazer com que novos materiais surjam e façam com que, por exemplo, 

um jornal com aspeto semelhante ao que existe em papel, possa funcionar como um tablet, 

permitindo ao leitor ter a experiência de folhear, mas sem que se esgote o recurso e podendo 

descarregar cada jornal, como se fosse digital. 

 

3.4.1.5 Fatores Ecológicos (Ecological factors) 

 

Aquecimento global: As alterações climáticas estão a sentir-se cada vez mais, a acontecer de forma 

mais generalizada e com mais intensidade. A forma como se produzem jornais e como se distribuem 

tem um grande impacto na produção de CO2 e é possível que em breve venham a ser controlados, 

taxados, etc.  

Reduzir: A sensibilização e adesão a estilos de vida menos poluentes está cada vez mais presente 

nos processos de compra e nas tomadas de decisão dos consumidores. Começam a surgir leitores 

que escolhem não comprar jornais ou ler notícias online por uma questão ecológica. 

Mesmo em termos energéticos é possível verificar que, nos últimos anos foi possível baixar as 

despesas e o consumo de energia, sobretudo pela liberalização do mercado da energia, que veio 

balançar a lei da oferta/procura, assim como o desenvolvimento das energias renováveis.  
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3.4.1.6 Fatores Legais (Legal factors) 

 

Jornalismo: A legislação é bastante complexa e rigorosa para que uma empresa possa ser 

considerada um órgão de comunicação social (OCS), sobretudo para se apelidar a atividade de 

jornalismo.  Esta atividade é sobretudo regulada pela ERC – Entidade Reguladora para a 

Comunicação Social, sendo que existe ainda a CCPJ – Comissão da Carteira Profissional de Jornalista 

que atesta que um diretor, jornalista, fotojornalista, etc, estão habilitados com os conhecimentos 

(legais e deontológicos), necessários para desemprenhar esta função de forma isenta, livre e 

desinteressada, e de que apenas exercerem a profissão, sem que se sobreponham outros valores. 

 

Proteção de dados: A partir do dia 25 de maio de 2018, entrou em vigor o Regulamento Geral de 

Proteção de Dados (RGPD)35, que substituiu a diretiva e lei de proteção de dados, até então em 

vigor36. As empresas têm de garantir que cumprem mais este requisito, na sua relação com os seus 

clientes, em todas as transações que envolvam partilha de dados. 

 

Higiene e segurança no trabalho: Desde 2005 que a ASAE - Autoridade de Segurança Alimentar e 

Económica tem visitados as instalações de empresas de diversas áreas de negócio, de modo a 

garantir que se cumprem todos os pressupostos legais, associados à atividade em questão. 

 

 

 

 

 

                                                             
35 https://protecao-dados.pt/o-regulamento/ (18/05/2018) 
36 https://protecao-dados.pt/wp-content/uploads/2017/07/Regulamento-Geral-Prote%C3%A7%C3%A3o-Dados.pdf (18/05/2018) 

 

https://protecao-dados.pt/o-regulamento/
https://protecao-dados.pt/wp-content/uploads/2017/07/Regulamento-Geral-Prote%C3%A7%C3%A3o-Dados.pdf
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3.4.2 Análise SWOT (Strenghts, Weeknesses, Opportunities, Threats) 

 

É a análise SWOT que permite a uma empresa, em qualquer altura, esquematizar e analisar aquelas 

que são as suas Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças, de modo a tomar decisões.  

Tabela 1 – Análise SWOT ao Jornal ‘O Ilhavense’ 

Forças Fraquezas 

✓ Localização (situa-se no centro da 

cidade de Ílhavo, sede de Município) 

✓ Jornal com história (97 anos de 

existência) 

✓ Equipa consolidada, com baixa 

rotatividade 

✓ O diretor conhece quase todos os 

assinantes (ou familiares), pessoalmente 

✓ Elevada percentagem de assinantes 

empresariais 

✓ Ter recursos para alargar a área de 

atividade aos Municípios vizinhos 

(Aveiro e Vagos) 

✓ Crescimento dos seguidores no 

Facebook  

✓ Tem os equipamentos e as ferramentas 

digitais necessários para produzir os 

conteúdos da forma mais rentável 

✓ Instalações adequadas e sem a despesa 

de renda (até 2021) 

 

✓ Inexistência de uma base de dados única, 

para todos os clientes 

✓ Falta de informações relevantes nas fichas 

de cliente (telefone, e-mail, etc…) 

✓ Profissionais inexperientes 

✓ Leque restrito de serviços  

✓ Não ter uma versão online ou um Website 

mais atualizado e dinâmico 

✓ Falta de acompanhamento no serviço de 

pós-venda 

✓ Divisão das tarefas de equipa pouco 

definida/acumulação de tarefas 

✓ Falta de sustentabilidade financeira para 

que o Jornal continue a operar 

✓ Idade avançada de muitos assinantes 

✓ Falta de ligação entre o Jornal e as novas 

gerações 

✓ A sede do Jornal foi um empréstimo até 

2021, por parte de uma família benfeitora. 

O Jornal terá de arranjar uma alternativa, 

seja fazer um acordo com o CASCI - Centro 

de Ação Social do Concelho de Ílhavo, a 

quem foi deixado o espaço, ou conseguir 

outro local. 

Oportunidades Ameaças  

✓ Crescimento dos mercados online 

✓ Crescimento do mercado da necrologia 

(Agradecimentos e Datas a Recordar) 

✓ Atuar num território relativamente 

pequeno 

✓ Aumento do poder de compra da 

população  

✓ Aumento da procura dos livros da 

biblioteca do jornal 

✓ Crescimento do consumo de 

informação online vs. decrescente 

consumo de jornais. 

✓ Concorrência - Jornais com maior poder 

económico, com mais acesso a fontes 

de informação, com maior carteira de 

clientes publicitários. 

✓ A atual conjuntura do mercado 

imobiliário 

Fonte: Elaboração própria (10/2018). 
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Fazendo uma análise geral, é possível considerar que a empresa tem condições para avançar com 

uma estratégia digital, tirando partido do aumento da procura online, tando dos clientes residentes 

no município como fora. Se passar a ter uma versão de assinatura paga, em cada um dos suportes 

e a possibilidade de o cliente adquirir as duas versões por um preço convidativo, poderá vir a reduzir 

os seus custos de produção e envio, no futuro. Esta também seria uma forma de ir ao encontro do 

público mais jovem e de completar a base de dados, com mais informações, de modo a conhecer 

cada vez mais os seus clientes e melhorar as estratégias de Segmentação, Targeting e 

Posicionamento, no futuro.  

Também poderia ser uma forma de rentabilizar os assinantes empresariais, criar campanhas 

exclusivas, de modo a trabalhar no engagement (aumento do compromisso na relação com a 

marca) e aumentar as receitas publicitárias. À medida que for conseguindo aumentar a sua 

competitividade e estabilidade financeira, deve investir em conteúdos relacionados com Aveiro e 

Vagos, chamando a atenção dos seus habitantes para condições especiais de adesão à assinatura, 

de modo a aumentar o seu raio de ação. 

 

3.5 Objetivos 
 

Depois de se definirem os pontos fundamentais do que são as estruturas pelas quais a empresa se 

rege e de estar avaliada a situação em que se encontra, é necessário definir o que ambiciona e quais 

os fins que se quer propor alcançar.  

Os pontos que se seguem foram definidos a partir das normas SMART (Specific, Measurable, 

Attainable, Realistic, Time-bound), ou seja, estão criados de modo a serem específicos, 

mensuráveis, atingíveis, realistas e estabelecidos por prazos ou períodos. 

1. Criar a versão online do jornal durante o ano de 2018 e conseguir realizar com a publicidade 

associada, no mínimo, o valor do investimento, até ao final do ano de 2019. 

2. No imediato, estabelecer e publicar no Jornal online/Website: a missão, a visão e os valores 

da empresa, nunca definidos anteriormente. 

3. Fazer com que, até ao final do ano de 2019, não haja assinantes a dever mais do que a 

anuidade em vigor. 

4. Que até ao final de 2019 haja, pelo menos, mais um novo assinante por mês.  
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5. Ter mais receitas do que despesas, até ao final do ano de 2021. 

3.6 Estratégia 
 

Delinear uma estratégia é, provavelmente, o ponto mais determinante do processo. Mesmo que a 

visão da empresa vá mudando ao longo do processo ou que os objetivos se alterem, conseguir criar 

a receita que funciona melhor para a empresa é fundamental para que, tanto ela (e os seus 

colaboradores), como os clientes, saibam com quem estão a lidar. Um pouco à imagem das pessoas, 

que crescem e amadurecem e que, no processo podem mudar os seus gostos, percurso profissional, 

mas mantêm a sua personalidade e os seus valores. 

 

3.6.1 Propostas 

 

A estratégia que vamos delinear a partir daqui pretende, primeiramente, ser uma tentativa para 

concretizar os objetivos enumerados anteriormente. 

1. No sentido de substituir o Website que já existia, foi feito pedido de orçamento às empresas 

L4D Web Agency e è Relop. Apenas a primeira respondeu, porque a segunda pedia uma 

reunião presencial, antes de formular um orçamento. Optámos por pesquisar em nome 

próprio e avançámos com uma versão em wordpress, para testar. O Jornal ‘O Ilhavense’ 

está agora online em: www.oilhavense.com. 

2. Missão, Visão, Valores. Por norma, estas são as primeiras declarações que uma empresa 

dá a quem visita o seu Website, por isso é importante que consiga torná-los claros, mesmo 

para quem não é cliente. Assim, a Missão deve mostrar qual é o principal propósito da 

empresa, no fundo, que destino quer alcançar. Isto é importante também para que os 

trabalhadores saibam quais são as metas. À partida, a missão não deve sofrer alterações. A 

Visão é forma como a empresa quer alcançar o propósito, ou seja, a escolha do caminho a 

seguir e, portanto, pode ser estabelecida a médio ou longo prazo. É a capacidade que a 

empresa tem de criar uma visão de si própria, que a guia na tomada de decisões e a ajuda 

a concretizar a sua missão. Os Valores são, como o nome indica, aquilo que define a 

empresa, isto é, quem é essa entidade que segue um caminho para atingir um propósito. 

Definir os valores pode determinar o tipo de clientes, de consumidores, de compradores 

ou até de decisores que vai identificar-se com a empresa e gerar fidelização. Depois de 

http://www.oilhavense.com/
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analisar a história e o perfil do Jornal, chegámos à definição do que são: a missão, a visão 

e os valores do Jornal ‘O Ilhavense’:  

2.1 Missão: No Website do Jornal ‘O Ilhavense’ pode ler-se que “nasceu e continua a 

cumprir-se ‘Por Ílhavo’ – o seu lema de sempre”. Assim, esta publicação tem como 

premissa, fazer a cobertura jornalística das quatro freguesias do Município de Ílhavo, 

de modo a permitir, tanto aos habitantes como aos Ilhavenses, que residem noutra 

região ou noutro país e recebem o jornal, que fiquem a par do que acontece ou pode 

ser do seu interesse, no Município. O Jornal ‘O Ilhavense’ pretende assim, ser o meio 

de comunicação social mais próximo da comunidade, aquele que conhece os seus 

leitores e os seus interesses, que lhes permite manter uma ligação ao território, à 

cultura e à atualidade de Ílhavo.  

2.2 Visão: O Jornal ‘O Ilhavense’ pretende escrever a história de Ílhavo e das suas gentes e 

vir a ser um elemento presente em todos os lares onde haja um Ilhavense, seja em 

território nacional ou internacional, pelo menos até ao ano de 2021, quando atingirá o 

marco de 100 anos de existência. Quer ser a primeira escolha dos leitores quando o 

objetivo for saber ou conhecer o que a Ílhavo disser respeito. 

2.3 Valores: É um trimensário independente. ‘O Ilhavense’ apresenta-se ao público como 

“um jornal aberto a todas as correntes de opinião que nas suas colunas se apresentem 

com honestidade, deixando, assim, a um ideário pluralista, vasto campo para se 

manifestar e, na dependência e responsabilidade de cada signatário dos artigos que dá 

à estampa, o ideário próprio de cada um ou por cada um expresso”. Explica que 

pretende realizar o seu propósito de órgão de comunicação local através do respeito 

pelos “princípios deontológicos e a ética profissional. Tem por sagrado a boa-fé dos 

seus leitores e, por isso, põe o maior escrúpulo na informação que lhes faculta”. 

3. Durante vários anos, o Jornal teve como política, continuar a enviar jornais aos assinantes 

que estavam em situação de dívida, desde que estes não expressassem que queriam 

suspender a assinatura. A certa altura esta percentagem de assinantes era tão elevada que 

foi necessário alterar a situação. 

3.1 A decisão foi contactar os clientes por carta a informar da dívida e a anunciar que seria 

cortado. Apesar do número de assinantes se ter reduzido muito, a empresa também 

conseguiu reduzir bastante o número em dívida e, portanto, pretende manter a política 

das cartas e do corte, até que todos os assinantes estejam com os pagamentos de 

acordo com o ano corrente. 
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4. Campanha para novos assinantes: uma vez que o Jornal dispõe de uma coleção de quadros 

pintados à mão e oferecidos aos longo do tempo para o ajudar a subsistir, o Jornal vai 

oferecer um quadro por mês, sorteado entre os novos assinantes. 

4.1 Seria interessante que se criasse outra oferta – por exemplo uma parceria com um 

assinante empresarial, digamos um ginásio: os novos assinantes ganhavam um mês de 

experiência no ginásio. O ginásio aceitava em troca da publicidade que o Jornal fazia ao 

ginásio, na divulgação da campanha. 

4.2 Campanha para assinantes empresariais (fossem ou não novos):  

- Uma vez por ano o Jornal publicava os logotipos dos seus assinantes empresariais;  

- Por comprar em publicidade, um oitavo de página, a preto e branco, o assinante 

empresarial tinha direito a um classificado, do tamanho mínimo; 

- Por um quatro de página, a preto e branco, tinha direito a um classificado do tamanho 

médio; 

- Por meia página, a preto e branco, tinha direito a um classificado do tamanho máximo; 

- Por um rodapé, tinha direito a um classificado de tamanho máximo, durante um mês 

(três edições); 

- Por um cabeçalho, tinha direito a um classificado de tamanho máximo, durante dois 

meses (seis edições); 

- Se fosse numa das páginas a cores (capa, contracapa e centrais), tinha direito a um 

classificado de tamanho máximo, durante três, seis ou doze meses, consoante os 

tamanhos; 

- Estas ofertas seriam válidas para a edição em papel e para entradas no website/ou 

Facebook.    

5. Há alguns anos que a situação financeira do Jornal é instável. No passado, já foram 

efetuadas algumas campanhas, no sentido de fazer com que a empresa pudesse subsistir. 

Atualmente a possibilidade de o Jornal encerrar as suas portas é constante e cada vez mais 

provável, por isso é fundamental que termine o ano com saldo positivo. Para isso a empresa 

tem de conseguir que sejam pagos os valores de publicidade, em atraso e aumentar a sua 

carteira de assinantes e também de publicitários. 

5.1 Depois de se criar uma lista com todas as dívidas, deveria realizar-se um inventário de 

todo o espólio de peças de loiça, quadros, do material informático e técnico, assim 

como dos livros e de outros bens de valor, que pertencem à empresa. Consoante o 

valor avaliado, seria importante decidir se se faria um leilão das peças e dos livros de 
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que o Jornal se poderia desfazer, sem por em causa as condições de trabalho ou a 

continuidade da empresa.  Se fosse necessário proceder à venda de tudo então a 

sugestão é que se organizasse uma campanha de “salvação” do Jornal, que poderia 

passar por vários eventos, como: leilão, concerto de beneficência/despedida, de modo 

a garantir que a empresa não entrava em falência com dívidas, quer aos seus sócios, 

quer aos seus funcionários e aos assinantes que, tendo pago o ano em vigor, 

precisariam de ser ressarcidos pelos jornais que não chegariam a receber.  

 

3.6.2 Segmentação, Targeting e Posicionamento (STP) 

 

Para que se crie uma estratégia integrada e que abranja, não só a forma e o conteúdo do jornal, 

mas também a comunicação e todo o percurso do jornal, desde os fornecedores, até ao cliente 

final, é necessário que a empresa defina quem é o seu público-alvo. O mercado, tal como a 

sociedade, é muito diversificado. Diferentes pessoas, têm diferentes necessidades e por isso, os 

mesmos produtos não conseguem ir ao encontro de todas as pessoas. Assim, a empresa deve 

selecionar uma ou mais faixas da sociedade, de modo a segmentar aquelas que pretende que 

sejam, ou venham a ser os seus clientes. 

 

3.6.2.1 Segmentação 

 

Para mais facilmente definir quem é o seu cliente, a empresa pode também escolher a quem se 

quer dirigir, no ciclo do consumidor: consoante o produto pode ser mais eficaz comunicar-se com 

o Iniciador, o Influenciador, com o Decisor, com o Comprador ou diretamente com o Utilizador, ou 

Consumidor Final. 

O Jornal ‘O Ilhavense’ considera que deve ter em conta todos os critérios de segmentação: 

Geográfico, Demográfico, Psicográfico e Comportamental. 

 

Critério Geográfico: Este é o principal critério de segmentação do Jornal ‘O Ilhavense’, assim como 

do Website. O Jornal só cobre eventos no território do Município de Ílhavo ou eventos realizados 

acerca do Município ou que tenham envolvidos, como principais agentes, Ilhavenses. Assim, e 

sobretudo quanto a esta nova oferta digital, o critério geográfico pode ser visto em termos físicos 



61 
 

ou psicológicos, uma vez que dispomos de um vasto leque de assinantes Ilhavenses distribuídos 

pelo país e também pelo mundo. A versão digital traz-nos ainda a vantagem de saber exatamente 

de que zona estamos a ser vistos, o que nos pode permitir alcançar novos assinantes. 

 

Critério Demográfico: Apesar de não ser possível recolher informações dos assinantes, que nos 

permitam criar um perfil, este é um critério relevante. Sabe-se que a maioria dos titulares são do 

género masculino, mas sem certeza, porque, por vezes o titular é falecido e a família opta por dar 

continuidade à assinatura; os assinantes têm, em média mais de 55 anos. Sabe-se também que a 

maioria são reformados, facto comprovado pelos funcionários do jornal, quando os assinantes se 

dirigem à redação para pagar a anuidade, assim como pelas datas de nascimento de que há registo, 

contudo ainda não foi possível completar a data de nascimento nem a ocupação profissional de 

todos.  

Partindo do princípio de que o público da versão em papel se estabelece a partir dos 40 anos, com 

a versão web, será possível cruzar este segmento e gerar um novo: digamos a partir dos 16. 

 

Critério Psicográfico: Este critério tem sobretudo a ver com a quantidade de famílias que têm ou 

tiveram membros ligados ao mar: capitães, maquinistas, cozinheiros, pescadores…, assim como 

com a forte componente patriótica associada – o valor da nação, a ideia de estar em contato com 

a pátria, a família, a tradição. Muitos assinantes falam da quase hereditariedade do Jornal na 

família, da forma como as figuras maiores do Município sempre foram destacadas e até aclamadas 

pelos seus feitos, num sentido quase heroico.  Do que pude analisar no histórico do Jornal, houve 

épocas em que a redação era a sala de estar das figuras ilustres da sociedade ilhavense e que o 

Jornal era como um diário público dos serões em ‘família’. 

 

Critério Comportamental: Considera-se que este critério também deve ser tido em conta, na 

medida em que, o fato de o Jornal ter quase 97 anos traduz, automaticamente lealdade à marca. 

Ser ou não assinante do Jornal já conferiu às famílias um certo estatuto social e já foi mais 

procurado por consumidores conservadores. Esta análise alcança uma dimensão ainda maior 

quando se analisa a versão online, isto é, o Jornal está a tentar ir ao encontro desta nova geração 

de consumidores experimentadores, mais relacionados e atentos às novas tecnologias e à 

constante atualização da informação, tão importante para um órgão de comunicação social. O 
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Jornal digital permite, automaticamente, novas ocasiões de uso, uma vez que é possível aceder 

através de qualquer dispositivo móvel, com acesso à Internet. Potencia também a frequência de 

utilização e prolonga o período de utilização porque o utilizador vai dar visualizações ao Website, 

cada vez que procura uma notícia e não o jornal, no seu todo. Quanto mais vezes utilizar, mais 

depressa se tornará leal à marca. 

 

3.6.2.2 Targeting (Clientes-alvo) 

 

Partindo desta segmentação do mercado, e pré-selecionados estes segmentos, há que ter em 

conta, agora, os fatores: aptidões e recursos do Jornal enquanto empresa e as características dos 

vários segmentos, para que seja depois possível posicionar o Jornal em segmentos que sejam 

simultaneamente, atrativos e para os quais possua vantagens competitivas. 

 

3.6.2.3 Posicionamento 

 

Para que não seja o público a decidir onde posiciona a marca ‘O Ilhavense’, é necessário que seja o 

Jornal, de forma ativa, a decidir que imagem quer propor de si mesmo, perante os leitores. Para tal, 

começamos por definir o que o identifica e o que o distingue.  

O Jornal ‘O Ilhavense’ oferece um Jornal trimensal, com 97 anos, (o mais antigo Jornal da região), 

feito em Ílhavo (o único com redação na cidade), por ilhavenses e com conteúdos sobre o Município 

e os Ilhavenses, espalhados pelo país e pelo mundo.  

Tem conteúdos exclusivos, nas diversas áreas, privilegia marcas e entidades do Município, promove 

proximidade entre as instituições e a população, assim como, entre a população e as suas 

associações, ou entre si. Dá a conhecer os Ilhavense a Ílhavo e Ílhavo ao mundo. 

 

3.7 Marketing-mix  
 

O Marketing-mix é uma ferramenta do Marketing que permite dissecar o produto ou o serviço, para 

que seja mais fácil perceber qual a melhor forma de trabalhar, cada um dos principais elementos 



63 
 

que, normalmente, o cliente tem em conta, quando escolhe uma marca. Para criar uma estratégia 

de produto, são equacionados, habitualmente 4 P’s: Produto (Product), Preço (Price), Comunicação 

(Promotion), Distribuição (Place and Time) e quando falamos em serviços, acrescentamos 3 P’s: 

Evidências Físicas (Physical Evidences), Processos (Processes) e Pessoas (People). 

 

3.7.1 Produto (Product) 

 

O produto apresenta-se, assim, como o ponto de partida para começar este ciclo de compra, ou, 

como uma espécie de embaixador da marca, junto dos clientes. A relação entre o produto e a marca 

é quase indissociável e de interdependência: uma boa experiência de consumo do produto pode 

ser a forma mais eficaz de dar a conhecer uma marca, assim como uma má comunicação da marca 

pode impedir que um potencial cliente decida consumir o produto. 

 

Figura 5: página principal do website do Jornal ‘O Ilhavense’ 37 a 15 de agosto de 2018 

 

Fonte: Elaboração própria a partir do website https://oilhavense.com/. 

 

                                                             
37 https://oilhavense.com/  

 

https://oilhavense.com/
https://oilhavense.com/
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Níveis do produto segundo Kotler and Keller (2009):  

Benefício Nuclear (Core benefit): Informar os leitores das notícias ocorridas em Ílhavo e acerca de 

entidades ou pessoas do Município. Permitir aos Ilhavenses que vivem fora do Município, a 

manutenção do elo e da sensação de pertença.  

Produto Básico (Basic Product):  A assinatura anual permite que o produto de base seja a entrega 

ao domicílio (Iberomail), de três jornais por mês, em suporte papel: 16 páginas - capa, contracapa 

e centrais a cores. A versão digital que está a ser lançada, consiste num Website, onde é possível 

ler, por artigo: título, imagens (que podem ser mais do que as que compõem a notícia/reportagem 

em papel) e uma parte do artigo (normalmente o LIDE (lead) e um ou dois parágrafos, mas depende 

da extensão total do artigo). 

Produto Esperado (Expected Product): O jornal é enviado numa embalagem de plástico, 

juntamente com uma etiqueta individual, que indica o número e nome do assinante, a morada e a 

data limite de pagamento para renovação da assinatura, para que o cliente saiba se está em dívida 

para com o jornal. No caso do jornal digital, apresenta o nome do Jornal ‘O Ilhavense’ com o mesmo 

tipo de letra e o mesmo tom de azul do jornal em papel. Para ser uma versão mais moderna, com 

um design mais clean, abdicou-se do tom de roxo e do brasão do Município, que fazem parte do 

logotipo original do jornal. A página principal está dividida por separadores, que indicam as 

categorias em que os artigos estão agrupados, para que seja mais fácil encontrar o que se deseja 

ler, como: Principal, Cultura, Desporto, Política, Escolas, Opinião, Lifestyle, cada uma com 

subcategorias, como por exemplo: Cultura – 23 milhas, Dança, Espetáculos, Livros, Museus, Música, 

Teatro.  

Produto “Aumentado” (Augmented Product): Economia – acesso gratuito a uma parte muito 

relevante do que são os conteúdos vendidos no jornal, em papel. Rapidez - a versão digital tem a 

vantagem de se poder consultar em qualquer parte, (onde haja um dispositivo com Internet). O 

leitor pode procurar artigos em arquivo, de forma rápida e fácil, através da pesquisa; Interatividade 

– permite que o leitor interaja com o jornal, através de comentários, ou que possa partilhar o artigo, 

na sua página de Facebook, por exemplo. Ao consultar o Website do jornal, o leitor também ficará 

a saber o estado do tempo e a temperatura, em Ílhavo. 

Produto Potencial (Potential Product): Se o jornal online atingisse um grande volume de leitores e 

demonstrasse que tinha potencial económico, o Jornal ponderaria investir num Website que 

permitisse filtrar os leitores que apenas veriam a versão gratuita (à semelhança deste) e que os 
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assinantes que o desejassem pudessem ter uma assinatura digital ou mista, permitindo-lhes aceder 

à totalidade dos conteúdos, através de um nome e password de utilizador, ou ainda de forma mais 

personalizada, que cada utilizador escolhesse que categorias desejaria adquirir, cobrando um valor 

por cada categoria e criando pacotes, por exemplo. Como o jornal é um produto que se encontra 

no fim do seu ciclo de vida (introdução, crescimento, maturidade e declínio), um jornal digital vem 

potenciar a capacidade de rejuvenescimento ou a oportunidade para que se transforme, por 

completo, noutro produto, que possa recomeçar o ciclo. 

 

3.7.2 Preço (Price) 

 

Ao longo dos seus 97 anos (1921), o Jornal ‘O Ilhavense’ passou por várias épocas, tanto a nível 

económico como social, foi publicado com regularidades diferentes, sofreu alterações de paginação 

e também de moeda, por isso, naturalmente que teve preços finais variados. 

Até janeiro de 2019, uma unidade custava 90 cêntimos ao cliente final. Se o cliente optasse pela 

assinatura anual, recebia em sua casa, três tiragens por mês, num total de 36 jornais, por 25 euros 

(em vez de 32,40), em território nacional e 35 euros, no estrangeiro, incluindo as despesas de envio 

(estes valores sofreram alterações, mas fora do período que este estudo contempla). 

 

3.7.3 Comunicação (Promotion)  

 

Website: O Jornal sempre teve uma página na Internet. Contudo, era uma página estática, continha 

apenas as informações básicas de identificação e contacto, enquanto empresa, servia apenas para 

o Jornal ter uma existência digital. Não era atualizada, não tinha conteúdos e não permita qualquer 

interação dos leitores com o jornal. 

Redes Sociais: Assim que a Internet começou a ser parte integrante da nossa sociedade e que as 

Redes Sociais passaram a ter uma adesão tão massiva por parte dos utilizadores, o Jornal criou 

conta no Facebook 38. Neste momento tem cerca de 3300 Gostos e Seguidores. Recentemente, o 

                                                             
38 www.facebook.com/jornaloilhavense (26/09/2018) 

http://www.facebook.com/jornaloilhavense
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Jornal criou também conta no Instagram 39, que utiliza sobretudo para fazer diretos de alguns dos 

eventos em que está presente, em reportagem. 

Comunicação Social: Como o Jornal ‘O Ilhavense’ é por si só, um órgão de comunicação social, não 

seria viável criar uma nota de imprensa e tentar que outros média publicassem o lançamento do 

novo Website. Assim, publicou-se a notícia no próprio jornal ‘O Ilhavense’, em papel. Tem-se 

insistido na partilha de artigos do Website, na página do Facebook do jornal, assim como nas 

páginas pessoais dos colaboradores. A estratégia está a recorrer ao ‘passa a palavra’, tanto junto 

dos contactos pessoais da equipa como junto dos clientes que visitam a redação. Também se 

criaram passatempos com parceiros (oferta de bilhetes para espetáculos), de modo a aumentar o 

número de visualizações, partilhas e comentários, que, automaticamente divulgam a existência do 

Website.  

Eventos: Sempre que é possível, o Jornal ‘O Ilhavense’ torna-se Media Partner em eventos e junto 

de entidades, normalmente associações sem fins lucrativos, reforçando a sua presença junto do 

seu público. 

 

3.7.4 Distribuição (Place and time) 

 

Normalmente o Jornal ‘O Ilhavense’ pode ser adquirido, em papel, na redação do Jornal, nos vários 

quiosques e papelarias da cidade de Ílhavo, ou então é enviado pelos CTT e chega às residências 

dos assinantes (que optam pela assinatura), nos dias 1, 10 e 20 de cada mês (trimensal). 

A versão digital 40 está sempre disponível e pode ser consultada em qualquer dispositivo com acesso 

à Internet (também preparado para dispositivos móveis), de forma gratuita. É atualizada aquando 

das edições em papel. 

 

3.7.5 Evidências físicas (Physical evidences) 

 

Um jornal é um produto muito particular, uma vez que o que se compra é um objeto de papel, mas 

o que se consome é a informação que ele veicula, e que, não é possível materializar. Assim, no caso 

                                                             
39 www.instagram.com/oilhavense (28/09/2018) 
40 www.oilhavense.com 

http://www.instagram.com/oilhavense
http://www.oilhavense.com/
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da versão digital, podemos considerar que o website é o produto, portanto, onde os leitores terão 

de fazer a navegação para obter o “produto”, que serão os conteúdos. 

 

3.7.6 Processos (Process) 

 

Pode considerar-se que o processo de produção do Jornal ‘O Ilhavense’ se divide entre a sua 

produção - produção de conteúdos, paginação do jornal e processo de impressão e a sua 

distribuição – envio ao domicílio e pontos de venda. 

Produção – A produção de conteúdos é feita pela jornalista, em conjunto com cerca de uma dezena 

de cronistas, colaboradores beneméritos do Jornal, assim como pelas notas de imprensa que 

chegam à redação, da CMI, das dezenas de associações, instituições ou até mesmo de entidades 

empresariais da região, além das cartas ao diretor e do editorial (escrito pelo diretor). O Jornal 

contém ainda outros conteúdos não informativos como: a Necrologia (Falecimentos, 

Agradecimentos e Datas a recordar), o mapa das farmácias de serviço ou a sopa de letras. A 

paginação do jornal também é feita na redação, tanto pelo paginador, como pela jornalista, sempre 

que este se encontrar ausente. É realizada no Programa In Design, da Adobe Systems. 

Distribuição – A partir da gráfica (FIG Indústrias Gráficas S.A.), os jornais seguem pelo correio: no 

território Nacional recorre-se aos serviços dos CTT para empresas, internacionalmente o serviço é 

prestado pela Iberomail Correio Internacional LDA. A percentagem restante de exemplares, é 

entregue na redação, para depois ser distribuída pelos quiosques e papelarias de Ílhavo, assim 

como os que são vendidos ao balcão. Dos excedentes, alguns ficam em arquivo e outros são doados 

a uma associação de proteção animal, como já foi referido anteriormente. 

Como é possível verificar, o Jornal não detém a totalidade de processos, presentes na execução do 

Jornal ‘O Ilhavense’. Assim, os parceiros de negócio são uma peça vital na persistência do produto 

e da empresa, no mercado. Ao longo destes 97 anos de existência, o Jornal ‘O Ilhavense’ teve 

sempre uma relação de grande proximidade com a comunidade local e por isso, houve sempre 

muita gente interessada em ajudar o Jornal, quer fosse escrevendo artigos para publicar, quer fosse 

escolhendo o Jornal para divulgar os seus anúncios, mas houve sempre, sobretudo, uma cultura de 

que o ‘jornal da terra’ era o ‘jornal do povo’.  
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Parceiros de negócio: a Gráfica FIG Indústrias Gráficas S.A., onde os jornais são impressos e o 

Website Quiosque dos Recortes, onde os clientes têm a possibilidade de comprar as edições avulso, 

optar por receber a edição em papel, digital ou ambas.  

 

3.7.7 Pessoas (People) 

 

Back office – entidade externa que fabrica o jornal, empresa externa que faz a contabilidade, 

subcontratação de higiene e segurança no trabalho, assim como da medicina no trabalho e dos 

serviços de limpeza. 

Front office – diretor, jornalista, paginador, serviço ao cliente (distribuição em banca, faturação e 

atendimento ao público); revendedores – quiosques e bancas/papelarias em Ílhavo. 

 

3.8 Orçamento 
 

Para se poder criar a versão online, o Jornal teve de adquirir:  

O domínio: que consiste no endereço de Internet 41. Teve o custo de 7,26 euros (no primeiro ano) 

e 14,76 nos restantes, ambos os valores com IVA. 

Alojamento: Foram adquiridos, 6 Gigas de alojamento, em discos SSD, através da empresa Amen. 

No primeiro ano representa 30,75 euros de investimento e 44,28 nos seguintes, já com IVA. Para 

esta capacidade, não é possível exceder 25 mil visitas mensais. O alojamento inclui a ferramenta 

Wordpress. 

Tema: Adquiriu-se ainda um tema para Wordpress (newspapper 8), na Tagdiv. Teve o custo de 52 

euros, mas de forma vitalícia, já com IVA.  

Nota: no primeiro ano, Website fica por 90,01 euros. Nos anos seguintes vai custar 59 euros, por 

ano, com IVA. 

 

                                                             
41 www.oilhavense.com 

http://www.oilhavense.com/
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3.9 Controlo 
 

Em qualquer área de atividade, seja qual for o tipo de investimento que esteja em causa, se não 

houver um controlo, não é possível manter os orçamentos e traçar novos objetivos. Ainda há 

empresas que desvalorizam o controlo, sobretudo enquanto verificam que há lucro. Mas o sucesso 

de uma empresa não pode ser regido pela conjuntura. Assim, é fundamental que a empresa 

estabeleça indicadores de sucesso, que lhe permitam perceber o que há a melhorar e em que 

momentos deve ter atingidos, que tipo de objetivos. Os planos devem incluir prazos para que, caso 

haja necessidade, se reajustem os objetivos, seja porque foram atingidos mais rapidamente, ou 

porque é necessário aumentar o tempo ou o orçamento, por exemplo. A empresa deve garantir 

que estas propostas sejam aplicadas e acompanhar o processo. No caso desta publicação, o 

controlo deve ser feito edição a edição, de modo a assegurar que cada um cumpre o seu propósito. 

Consoante a fase, pode haver tarefas cujo controlo seja feito trimestralmente ou até anualmente. 

 

3.10 Atualização 
 

A equipa deve estabelecer o período mais propício para se proceder à avaliação do desempenho, 

consoante os objetivos que tiver priorizado em cada etapa. Inicialmente a empresa devia solicitar 

uma avaliação à estratégia, no prazo de um ano, tanto para perceber como está o mercado e a 

concorrência, como para concluir quais os efeitos desta proposta e quais são os procedimentos a 

manter/eliminar. 

A partir daí, a empresa já deverá ser capaz de estabelecer novos objetivos, dividi-los por etapas, 

traçar um plano para atingir cada um, dividir as tarefas associadas a cada elemento da equipa e 

definir novos prazos para reavaliar cada um deles. Consoante os resultados, é possível adaptar os 

prazos, de ano para ano, consoante os objetivos a atingir. 

 

3.10.1 Plano Operacional 

 

O Plano Operacional (PO) vem completar o PM. No caso desta empresa, surge pela necessidade de 

se restruturar o projeto, isto é, por motivos financeiros e de índole pessoal do sócio gerente, a 
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empresa Telecal – Empresa Jornalística Lda, que detém o título do Jornal ‘O Ilhavense’ encerrou 

temporariamente a sua atividade, com objetivo de a vender42. Assim, através da ferramenta 5W2H, 

é possível responder às perguntas: O quê (what), Porquê (Why), Quem (Who), Quando (When), 

Onde (Where), Como (How), Por Quanto (How much), de modo a desenhar as especificidades deste 

plano (Marshall Junior, 2006). 

Além de estabelecer um PO, a empresa deve acrescentar sempre um Plano de Contingência, para 

o caso de não ser possível comprimir o PO, ou que surgirem variáveis que não estavam previstas.  

 

1) O quê? (What) 

Numa situação limite, em que é necessário proceder a uma restruturação completa da empresa, 

deve-se começar por procurar saber, de forma clara, o que se pretende atingir, onde se quer chegar, 

com a intervenção que se está a operacionalizar. No caso do Jornal ‘O Ilhavense’, é necessário 

reformular, tanto a dinâmica de gestão da empresa, como o jornal, enquanto produto. Para isso, o 

primeiro passo deverá ser uma esquematização completa das saídas e entradas de capital, como se 

pode ver nas Tabelas 2 e 3. 

Encargos anuais:  

Para simplificar, entendam-se por despesas anuais, aquelas que a empresa tem, em média uma vez 

por ano, tais como: serviços de alarme, de medicina no trabalho, de higiene e segurança no trabalho 

(extintores), normalmente subcontratados, além de encargos diretos como o endereço web, 

consumíveis de escritório - papel, tinteiros, papel higiénico, envelopes, selos, detergentes, café, ou 

os subsídios de férias e Natal dos funcionários. A empresa tem de ter ainda em conta, encargos 

que, não sendo pontuais também não são mensais, como: impostos (IVA e IRS), serviços de 

contabilidade, outros impostos ou serviços; E ainda, encargos mensais: vencimentos (ordenados), 

mais os respetivos descontos, serviços de água, luz, telecomunicações (Internet), com o programa 

de faturação (SAGE 50C) e com a impressão e distribuição de cada edição do jornal, que acontece 

três vezes por mês - Gráfica FIG, CTT e Iberomail, (varia consoante o número de assinantes); 

 

                                                             
42 A última publicação de 2018 foi a 20 de dezembro e as portas encerraram a 31 de janeiro de 2019.  
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Entradas de capital, anuais:  

Para que haja, desde logo, uma noção clara do balanço atual da empresa, em relação aos seus 

lucros, é necessário que se avaliem também as entradas de capital. De forma esquematizada: cada 

assinante que recebe o jornal em território nacional (mesmo insular), paga anualmente 25 euros. 

Os assinantes que estão no estrangeiro pagam pela anuidade 35 euros. Os pagamentos são de difícil 

previsão, uma vez que expiram de forma flutuante consoante cada cliente e nem sempre são 

liquidadas quando o pagamento expira. Em relação às receitas de publicidade, os contratos 

também variam entre as inserções pontuais ou únicas, as mensais e as ditas regulares, por isso não 

há uma média de entrada por cliente. A este valor há que acrescentar as entradas variáveis - 

anúncios de publicidade, editais, serviços de necrologia (agradecimentos ou datas a recordar), 

anúncios de compra e venda ou classificados. Habitualmente há um pico de publicidade no mês de 

novembro, devido ao aniversário do Jornal, em que há a tradição de se oferecer publicidade ao 

jornal. O valor que resulta da edição de aniversário ronda sempre o mínimo de 1000 euros. O Jornal 

beneficia de apoio em relação aos custos com a distribuição, por isso, apesar de não ser uma 

entrada por si só (uma vez que é um retorno), considera-se que o Programa de Apoio à Leitura 

(Porte-pago), contribui com cerca de 40% dos custos de envio dos jornais. 

Tabela 2 – Valor aproximado das saídas de capital, durante um ano 

 Saídas de capital/Ano (euros) 

Serviços pagos mensalmente: 

serviços de água, luz, telecomunicações, 

programa de faturação, impressão e 

distribuição de cada edição do jornal (x3) 

+/- 2000 X 12 = 24000 

Estorno de +/- 40% do valor da distribuição  

Serviços pagos pontualmente: 

serviços de alarme, medicina no trabalho, 

higiene e segurança no trabalho, endereço 

web, consumíveis de escritório 

+/- 800  

Encargos com ordenados: 

vencimentos, impostos associados, subsídios 

de Férias e Natal 

(segundo os ordenados praticados com os 3 

funcionários que existiam na equipa) 

Dois full-times, com ordenado base 640 euros 

+ impostos = cerca de 900 euros cada x 12 + 

subsídios de férias e natal (cerca de 800 cada, 

com impostos) = 2500 x 2 = 5000 por 

funcionário + part-time limpeza +/- 75 mês x 

14 (para incluir os impostos e subsídios  



72 
 

Total anual de 27650 com funcionários 

Encargos com ordenados: 

vencimentos, impostos associados, subsídios 

de Férias e Natal 

(caso se procedesse a uma subida dos salários 

e se contratassem os profissionais mínimos 

necessários) 

1 jornalista/fotógrafo + 1 paginador/gestão do 

online + 1 comercial/distribuição + 1 

gestor/atendimento + limpezas 

3 funcionários full-time + 1 part-time = 1500 x 

3 + 1700 (incluindo impostos) = 4700 X 14 

(subsídios de férias e natal) + horas da limpeza 

(+/-50x12) =  

Total anual de 87310 com funcionários 

IVA: 

Cerca de 1.500 a cada trimestre 

1500 x 4 = 6000 

TOTAL = 30800 + 27650 ou 30800 + 87310 

= 58450 < 118110 euros por ano 

 

Fonte: Elaboração própria (08/02/2019) 

 

Tabela 3 - Valor aproximado das entradas de capital, durante um ano 

 

Fonte: Elaboração própria (02/2019). 

 

 

 Entradas de capital/Anual (euros) 

Assinaturas território nacional 1056 + 289 x 25 = 33652  

Assinaturas Internacionais 231 x 35 = 8085 

Publicidade + aniversário +/- 10000 + 1000 

Outras publicações: 

necrologia, editais… 

+/- 2500 

TOTAL = 55237 por ano 
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2) Porquê? (Why) 

Tal como noutras fases de uma empresa, sempre que haja o plano de um investimento, é necessário 

que se perceba e avalie, de forma clara, quais as razões para que se empenhem esforços, para 

concretizar esse investimento. Sobretudo, porque, consoante as razões, pode variar o tipo e a 

qualidade do respetivo investimento. 

Neste caso em particular, a direção pretende vender a empresa, a alguém que queira reabrir as 

portas. Isto é determinante porque os investidores terão, não só de investir na compra da empresa, 

mas também estarem dispostos a investir na contratação da equipa e na reformulação do modelo 

de negócio, sem que haja um retorno imediato. A direção pretende ainda conseguir viabilidade 

financeira, a médio e longo prazo. Paralelamente, há o objetivo de trabalhar a marca, para que a 

empresa tenha o valor que merece, sobretudo pela sua longevidade (97 anos). 

 

3) Quem? (Who) 

Diretor/editor: (full-time) 

- Gestão diária do jornal 

- Controlo da faturação 

- Tomadas de decisão (estratégia, marketing e conteúdos) 

- Atendimento 

 

Jornalista/Fotógrafo (full-time) 

- Agenda 

- Contactos 

- Reportagens (texto e fotos) 

- Gestão de conteúdos online 

(atendimento quando possível/necessário) 
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Fotógrafo/Paginador (full-time) 

- Paginação  

- Gestão de conteúdos online  

- Sair em reportagem com (o)a jornalista 

(atendimento quando possível/necessário) 

 

Comercial (full-time) 

- Contactos comerciais 

- Reuniões com potenciais clientes/parceiros 

- Angariação, controlo e cobrança da publicidade 

- Distribuição dos jornais (que passariam a estar disponíveis em pelo menos um ponto de venda na 

Gafanha do Carmo e Encarnação e em dois ou três na Gafanha da Nazaré, além dos pontos já 

existentes em Ílhavo. 

 

Serviços de limpeza (part-time) 

- Subcontratados  

 

4) Quando? (When) 

Depois de se ter estabelecido o que se quer fazer, com que recursos e a quem serão atribuídas as 

tarefas, é necessário criar um cronograma onde se preveja quanto tempo e que recursos serão 

necessários despender com cada etapa.  

Neste caso considerou-se que seria preferível prever um período de três meses até que o Jornal 

volte a operar: 
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- 1º mês:  

É necessário que se faça, de imediato, o balanço das contas, para que se tenha noção do estado 

real da situação, do ponto de vista financeiro. Só se esta análise for feita com rigor é que é possível 

proceder ao planeamento do que fazer nos meses seguintes. As primeiras tarefas devem ter a ver 

com a criação e divulgação dos anúncios de recrutamento para os profissionais que é necessário 

contratar. A equipa deve definir um valor máximo para investir em cada uma das funções, assim 

como estabelecer um orçamento para renovar a imagem da marca e do Jornal. É ainda durante este 

mês que se deve pedir orçamentos a empresas de comunicação ou designers para finalizar esta 

tarefa. No que diz respeito às mudanças nos conteúdos, passam também por convidar os clubes e 

associações da região a participar com os seus próprios artigos, não só para reforçar a relação de 

parceria que têm com o Jornal, mas também para que estese torne cada vez mais pertinente e 

interessante para mais pessoas, enquanto complemento ao trabalho do jornalista. Assim sendo, é 

necessário convocar o máximo de representantes possível, para uma reunião onde se possa definir 

um método de trabalho, favorável a todas as partes. Outro objetivo da equipa é agregar as marcas 

mais características da região, seja tornando-as assinantes, seja através de parcerias publicitárias. 

Deste modo, deve criar-se uma base de dados com os nomes e contactos de todas essas entidades 

e enviar emails/realizar telefonemas, com as propostas. 

A direção deve também chegar a acordo sobre quanto quer investir no evento de lançamento, 

como e onde o vai realizar e de que forma pretende comunicar este regresso da marca e do produto 

ao mercado. 

 

- 2º mês: 

Caso não tenha sido possível finalizar o processo de restruturação da imagem, a aprovação do 

design e das categorias de conteúdos, devem ficar estabelecidos neste segundo mês.  

Quanto mais depressa for possível definir a nova equipa, melhor. Se nesta fase for concluído o 

processo de entrevistas e contratações, a empresa começa a ter encargos com os novos 

funcionários no mês seguinte, mas também tem mais recursos para agilizar a criação da primeira 

edição, assim como o processo de lançamento, garantindo que se cumprem prazos e que tudo é 

feito com a maior qualidade possível. Esta é também uma oportunidade para que a equipa comece 

a criar as suas próprias dinâmicas, para que todos sintam que fazem parte do nascimento do novo 
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Jornal. É nesta fase que se estabelece tudo o que tem a ver com a primeira edição e com o evento 

de lançamento, pelo que se deve divulgar quando e onde acontecerá e continuar a prepará-lo. 

É expectável que seja também durante este mês que se comecem a realizar as reuniões com os 

parceiros referidos anteriormente, para que se estabeleça o maior número possível de contratos e 

se comece a ter certezas quanto aos conteúdos da edição de lançamento. 

 

- 3º mês: 

Por esta altura já deve ser possível começar a produzir os conteúdos e a paginar a versão piloto do 

novo jornal. Ultimam-se os preparativos da festa de lançamento e prepara-se a redação para a 

reabertura de portas. Por fim, dá-se o evento e o Jornal recomeça a sua atividade diária.  

 

5) Onde? (Where) 

Esta é a fase em que se definem o espaço ou os locais onde se vão realizar as tarefas, além do que 

tipo de recursos, nomeadamente físicos, que se devem incluir. Neste caso, o Jornal ‘O Ilhavense’ 

tem autorização para utilizar as instalações atuais, até 2021 (ano em que completará o centenário 

de atividade), sendo que depois disso deverá negociar com os herdeiros (CASCI) a continuidade ou 

procurar uma outra solução. 

Para que a redação seguisse com a estrutura que se propõe seria necessário adquirir um telemóvel 

de serviço (sobretudo para fins comerciais) e, preferencialmente, existir um automóvel de serviço 

(que poderia resultar de uma parceria comercial com um stand, ou ser mantido por vinis 

publicitários). Poder-se-ia ainda conseguir uma parceria de pontos, km ou valor monetário com 

uma empresa de combustível, seguros, etc. Seria ainda necessário adquirir máquina fotográfica, 

pelo menos duas lentes e um tripé, tanto para utilização do fotógrafo como do jornalista (também 

se pode analisar a possibilidade de serem conseguidos através de parcerias ou permutas 

publicitárias). 
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6) Como? (How) 

Sendo que por esta altura, toda a equipa deve ter conhecimento do plano, é necessário que cada 

profissional saiba, quais são as tarefas que lhe cabem, especificamente. Assim, deverão traçar-se 

objetivos operacionais e a partir daí, ações para os alcançar. Cada uma dessas ações deve estar 

subdividida em tarefas, de modo a que cada um possa compreender o seu papel na sua execução, 

como especificamos na Tabela 3. 

Tabela 4 – Objetivos operacionais para cada interveniente 

 Objetivos 

operacionais 

Ações   

 

Tarefas 

Diretor/editor  

 

- Liderar o processo 

de reabertura 

- Negociação 

- Recrutamento 

- Presidir à cerimónia 

de apresentação do 

Jornal 

- Reunir-se com os 

parceiros 

- Decidir com o(a) 

jornalista quem 

serão os contratados 

- Receber os 

convidados, 

supervisionar a 

equipa durante a 

cerimónia, discursar, 

responder a 

perguntas 

Jornalista/fotógrafo 

 

- Liderar o processo 

de recrutamento 

- Colaboração no 

processo de 

reabertura  

- Colaboração na 

edição de reabertura 

 

- Recrutamento 

- Manter contacto 

com os parceiros 

para organizar a 

cerimónia 

- Preparar 

apresentação da 

nova fase da 

empresa/marca 

- Produzir conteúdos 

para a edição piloto 

- Criar os anúncios, 

divulgá-los, triagem 

de candidaturas, 

entrevistas, decisão 

conjunta com o 

diretor 

- Telefonemas, 

encomendas, 

confirmações, 

informações, toda a 

produção 

- Escrever artigos 
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Fonte: Elaboração própria (02/2019). 

 

7) Por Quanto? (How much)  

Independentemente daquilo que seja necessário fazer e do valor que essas decisões poderiam 

implicar, é necessário que haja um orçamento definido. Definir um orçamento, neste caso, implica 

definir um valor total, mas também que sejam estipulados, todos os custos, despesas, 

investimentos, etc, que signifiquem saídas de capital. Isto porque devem depois determinar quais 

dos custos serão gerais, quais estarão relacionados com equipamentos, recursos humanos, 

subcontratações, como pode verificar na Tabela 5. Também é essencial nesta etapa que se 

levantem os possíveis riscos inerentes e pensar em eventuais prejuízos. Assim, é desejável que se 

listem todas as ameaças, os impactos que podem ser gerados e como custeá-los. 

 

Fotógrafo/paginador 

 

- Colaboração no 

processo de 

reabertura  

- Colaboração na 

edição de reabertura 

 

- Manter contacto 

com os parceiros 

para organizar a 

cerimónia 

- Preparar 

apresentação da 

nova fase da 

empresa/marca 

- Produzir/Paginar a 

edição piloto 

- Telefonemas, 

encomendas, 

confirmações, 

informações, toda a 

produção 

- Produzir/Paginar a 

edição piloto 

 

 

Comercial 

 

- Colaboração no 

processo de 

reabertura  

- Colaboração na 

edição de reabertura 

- Realizar contratos 

publicitários 

- Confirmar 

assinantes 

- Angariar novos 

assinantes 

- enviar e.mails às 

associações, 

empresas 

- Marcar reuniões 

- Realizar contratos 

publicitários 

- Realizar novos 

contratos de 

assinatura 
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Tabela 5 – Tabela de custos inerentes à reabertura 

 1º mês 2º mês 3º mês Total para o 

arranque 

RH Diretor + 

jornalista 

recrutamento 

Diretor + jornalista 

+ comercial  

recrutamento 

Diretor + jornalista 

+ comercial + 

paginador 

3 ordenados + 

diretor + 6 

ordenados 

funcionários 

Despesas de 

utilização da 

redação 

X X X X 

Aquisição de 

material 

- Telemóvel + 

automóvel 

Máquina 

fotográfica + tripé 

+ lentes 

X 

Serviço de 

design 

- X - X 

Custos com a 

edição piloto 

- - Gráfica e 

distribuição 

+/- 600 euros 

Custos com a 

apresentação 

- Alguns 

produtos/serviços 

Alguns 

produtos/serviços 

 

Ameaças Orçamentos 

para o design 

acima do valor 

pretendido 

Poucas 

respostas aos 

anúncios de 

emprego 

Não receber 

respostas  

Atrasos causados 

por terceiros 

Atrasos causados 

por terceiros 

Custos-extra 

devido a terceiros 

 

 

Fonte: Elaboração própria (02/2019). 
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Capítulo IV 

4. Considerações Finais 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Vê mais longe, a gaivota que voa mais alto.” 

Fernão Capelo Gaivota 
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4.1 Discussão e conclusões 
 

O presente trabalho de investigação consiste numa Revisão da Literatura ao comportamento do 

consumidor, em relação ao futuro das publicações impressas em Portugal, particularmente dos 

jornais, procurando sobretudo a resposta à questão: vão os jornais digitais suprir por completo a 

necessidade de existirem jornais em papel? Partindo da recolha e análise do Estado de Arte deste 

tema, o estudo focou-se numa publicação local do distrito de Aveiro e a investigação concretizou-

se na construção de um Plano de Marketing para uma empresa com 97 anos, que lança agora a sua 

versão digital. Mas fazer uma análise à realidade mediática portuguesa implicou refletir sobre o 

contexto dos média em termos globais, apesar da individualidade de cada país, tal como sucede 

com os 37 países incluídos no Relatório da Reuters, conseguido em parceria com a OberCom – 

Observatório da Comunicação, sétimo relatório anual do Reuters Institute for the Study of 

Journalism (RISJ) – Instituto para o Estudo do Jornalismo - e o quarto relatório a contar com 

informação sobre Portugal, em que os autores consideram que: 

A atual situação do sector dos média obriga, nos dias de hoje, a uma reflexão sobre papel 

dos média, dos jornalistas e da legitimidade dos conteúdos informativos, na relação com as 

dinâmicas sociais, políticas e humanas. Questões sobre o que é ou não uma notícia falsa, 

sobre a qualidade da cobertura e sobre qual a sua ligação à confiança estabelecida com os 

cidadãos, tornam-se incontornáveis (Reuters Institute Digital News Report, 2018, p.10). 

A partir dos dados a que se teve acesso, e depois de uma análise criteriosa, pode afirmar-se que 

não existem verdades absolutas quanto ao futuro da imprensa escrita, sobretudo dos jornais, em 

Portugal. Por todo o mundo, autores debatem-se sobre o fim dos jornais impressos, entre a ideia 

de que em cinquenta anos não haverá jornais em papel, em qualquer parte do mundo e a de que 

as disparidades entre países desenvolvidos e em vias de desenvolvimento, bem como as mudanças 

de paradigmas na comunicação, possam fazer com que este produto nunca deixe de existir, mesmo 

que sofra mudanças estruturais na sua composição ou modelo. A maioria dos dados indica que o 

futuro passará pela convivência entre a imprensa e o digital. Como já foi referido, apesar do 

crescente interesse por esta temática e da rapidez com que há fluxos de informação, não é possível 

por esta altura, garantir a extinção da imprensa, pelo menos num futuro imediato, contudo, há 

acordo quanto ao estado de alerta, nomeadamente em relação a fatores financeiros, demográficos 

e sociais.  
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Assim, uma das estratégias poderia passar por reforçar versão em papel, negociando preço de 

impressão, através de permutas publicitárias com a Gráfica, passar a ser semanal/quinzenal, 

contrabalançando a periodicidade com a decisão de diminuir a quantidade  de unidades ou 

aumentar preço da anuidade e haver pelo menos um posto de venda em cada freguesia (uma vez 

que só há pontos de venda na cidade de Ílhavo). 

Neste estudo foi possível verificar que tal como tem vindo a acontecer ao longo da história da 

imprensa em Portugal, a maioria dos jornais de circulação nacional continua a pertencer a grandes 

grupos empresariais, com investimentos em vários sectores de atividade, inclusivamente alguns 

detêm no seu portfólio vários meios de comunicação, além de imprensa. Todos os dados apontam 

para uma relação custo/benefício cada vez mais precária, no que diz respeito à impressão de 

jornais. É unânime que a imprensa portuguesa vive momentos difíceis, tanto do ponto de vista 

económico como financeiro, que conduzirão mais títulos ao encerramento, seja por falências, 

reestruturações ou simplesmente a mais despedimentos, num círculo vicioso que vai retirando aos 

jornais a capacidade de cumprirem eficazmente a sua missão de informadores isentos, de qualidade 

e rigor. Há autores que afirmam que a crise na imprensa não é apenas resultado das mudanças 

tecnológicas e da globalização da informação, mas sim da incapacidade das empresas portuguesas, 

que trabalham no mercado da imprensa, de se adaptarem e reformularem os seus modelos de 

negócio, de modo a tirarem partido do mercado online, tornando-se sustentáveis e até 

competitivas. Há também aqueles que referem, como fator de alerta, a dependência destas 

publicações do financiamento bancário, resultado da incapacidade deste setor de encontrar formas 

alternativas, como a Bolsa de Valores, por exemplo. 

Há fortes indícios de que a publicidade continuará a ser a principal fonte de rendimento dos jornais, 

por um período que ainda se espera longo. Apesar de ser em televisão que os anúncios publicitários 

atingem os valores mais elevados, também se verificou uma queda considerável dos valores que 

praticam nos últimos anos, sobretudo desde que surgiu a dita ‘televisão interativa’. Também se tem 

verificado uma subida do valor cobrado na publicidade online, contudo, o nosso país tem 

demonstrado alguma resistência, em comparação com outros países da europa.  

Tendo em conta que o Jornal fechou, na predisposição de encontrar um comprador que permitisse 

pagar as dívidas e reabrir, uma das opções propostas nesta investigação passaria por criar 

campanhas de reabertura com promoções para novos assinantes com menos de 40 anos, ir ao 

encontro desta questão da publicidade e oferecer espaço a novos assinantes comerciais, com 

presença publicitária e apostar na versão digital: campanhas dirigidas a assinantes que queiram 
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receber versão digital/mista, preços especiais de lançamento em publicidade, criação de uma 

newsletter com as principais notícias da semana, entre outras. 

Verificou-se que a leitura de jornais está a diminuir, independentemente de se incluírem edições 

online e que este parece ser um problema geracional, uma vez que as gerações mais jovens não 

mantêm hábitos de leitura de jornais à medida que envelhecem, comparativamente com as 

gerações anteriores. Isto indica uma crise de imprensa, reforçada pela análise também feita a 

diários gratuitos. A geração mais jovem tende a abandonar os jornais impressos, 

independentemente do custo, sendo que desses, os mais jovens estão a consultar os jornais locais 

online significativamente menos do que os mais velhos da mesma geração. Apenas os jornais diários 

gratuitos mantêm a circulação (Wadbring & Bergström, 2017). 

Esta tendência pode vir a ser invertida, uma vez que já há estudos que demonstram o retorno ao 

papel, em alguns países. Há também autores que reforçam a ideia de que a questão geracional só 

será um problema se as empresas detentoras dos títulos não forem capazes de tirar partido da 

segmentação. Propõem que haja um modelo de negócio focado no digital para as gerações mais 

tecnológicas, que haja sempre uma opção mais lata, em que o cliente possa ter acesso aos dois 

suportes e que o modelo clássico da versão em papel seja pensado e trabalhado para a população 

que o procura mais, tanto em termos de preço como em questões de conteúdos. Em Portugal já 

são significativos os números de jornais que oferecem pacotes diferenciados e que estão a tirar 

partido do envelhecimento da população no nosso país. 

Assim, a complementaridade de meios apresenta-se como a resposta mais unânime entre os 

estudiosos, demonstrando que o futuro deve passar pela conjugação: um conteúdo é escrito, 

publicado tanto em papel como em suporte digital, mas complementado por fotografias, áudio 

e/ou vídeo, quer seja na própria postagem do artigo, quer seja em podcast no website ou blog da 

empresa jornalística. Esta tendência abre também a hipótese à criação de parcerias entre órgãos 

de comunicação, principalmente locais, nomeadamente entre jornais e rádios, contornando assim, 

de alguma forma, as limitações de recursos. 

Uma das formas possíveis deste Jornal poder reforçar a sua complementaridade de meios passaria 

por criar parcerias com outros OCS como a Rádio Terra Nova, também do município de Ílhavo, assim 

como com os clubes e associações da região, passando ainda por campanhas que garantam que as 

principais empresas no tecido empresarial estão ligadas ao Jornal, seja como assinantes/leitores, 

publicitários, através de passatempos, patrocínio de eventos ou suplementos, ou até com o IEFP – 
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Instituto do Emprego e da Formação Profissional, para vantagens em contratações/estágios, pelo 

menos na fase de arranque em que ainda não produz riqueza suficiente para alargar os RH.  

Mesmo em 2018, os Portugueses continuam a apresentar índices muito baixos de adesão ao 

pagamento por notícias online, menos 0,9% do que em 2017. Face aos restantes 36 países em 

análise, Portugal situa-se entre os países onde menos se paga por notícias em formato digital . A 

par das tendências de baixa adesão ao pagamento por notícias digitais, em Portugal verifica-se 

também um crescente uso de software de adblocking (programas informáticos para bloquear o 

aparecimento de publicidade), considerado pelos investigadores como fator preocupante na 

relação dos portugueses com os conteúdos online, em particular com as notícias. Apesar de ser um 

crescimento lento está a ter uma evolução consistente (Reuters Institute Digital News Report, 

2018).  

Também é possível verificar um forte crescimento do mercado mobile, com forte incidência nas 

aplicações noticiosas, para aceder nos smartphones, quase tanto como através de computadores. 

Em relação às atividades realizadas na Internet, relativamente a notícias, os portugueses são mais 

ativos a partilhar do que a comentar conteúdos noticiosos.  

Em todos os estudos se concluiu que, em Portugal o consumo de jornais em papel ainda é liderado 

pelos diários Jornal de Notícias e Correio da Manhã. Em termos de imprensa online, o Jornal de 

Notícias e o Público são as publicações mais referidas.  

As marcas nativas digitais têm um peso preponderante na análise do sector dos media em 

Portugal. O portal Sapo e o Notícias ao Minuto assumem dimensões semelhantes às das 

marcas de imprensa tradicionais e online e o Observador, tipificado como marca de 

imprensa com origem na web assume o terceiro lugar (Reuters Institute Digital News 

Report, 2018, p.17).  

Os investigadores ressalvam que, além da relação entre os consumidores e a imprensa, é necessário 

considerar a relação dos consumidores com as marcas de comunicação social: “Os dados obtidos 

sugerem que os portugueses podem consumir notícias, ter confiança genérica nelas e, 

simultaneamente, ter opinião negativa face às marcas que as divulgam” (Reuters Institute Digital 

News Report, 2018). Assim, o potencial impacto negativo que pode ter na confiança das notícias, a 

partir de cada marca, pode ter um efeito negativo direto no seu consumo: 
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Consomem-se notícias, mas sabe-se que a notícia pode possuir um certo viés. O facto de 

consumir a notícia hoje não protege a marca no futuro, continuar-se-á a consumir essa 

marca até que a perceção de viés das notícias seja mais negativa do que a curiosidade 

associada à novidade (Reuters Institute Digital News Report, 2018, p.11). 

Fica certa a constante mudança do mercado das comunicações e a força da influência da tecnologia 

na forma como se produzem e consomem notícias. 

 

4.2. Limitações e investigação futura 
 

Apesar do Jornal ‘O Ilhavense’ enfrentar há algum tempo, aquilo que podem ser considerados os 

efeitos de uma crise de impressa, a investigação deparou-se com um conjunto de limitações que 

não eram expectáveis: situações graves de saúde, na direção, que limitaram a colaboração e o 

acesso a informações, assim como a qualidade da participação; não era de prever que a empresa 

encerrasse portas durante o processo.  

As principais dificuldades estiveram associadas sobretudo a duas condicionantes: a imprevisão em 

relação ao futuro do mercado do jornalismo impresso em Portugal e por isso, naturalmente a 

existência de literatura adequada e com as alterações em toda a estrutura, inclusivamente com o 

fecho da redação e a interrupção da publicação do jornal, durante quase quatro meses, assim como 

a venda a nova gerência e a alteração da equipa. 

Tal como foi indicado durante o estudo, esta empresa terá sempre as condicionantes relacionadas 

com a sua dimensão e ambiente sociocultural em que se insere, do mercado atual da imprensa, 

assim como a falta de disponibilidade financeira, para tomar decisões. Tem feito o seu caminho, 

sobretudo baseada nas anuidades pagas pelos consumidores que mantêm uma relação afetiva com 

a marca, os emigrantes que veem nesta publicação uma forma de se manterem próximos da cidade 

onde nasceram e aos anunciantes locais que procuram atingir o seu público-alvo de forma mais 

direta. A publicação continua a depender da ajuda do porte pago e da tradição de se publicarem 

datas a recordar e obituários dos falecidos na cidade. 
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O sucesso da Telecal – Empresa Jornalística LDA, vai depender da sua capacidade para reajustar o 

seu produto e modelo de negócio ao seu público, conciliando a edição em papel com a digital, 

consoante o que for mais interessante para cada um dos assinantes e investir mais na angariação 

de publicidade, junto do tecido empresarial local. 

Quanto às possibilidades de investigação futura, tendo em conta que os estudos demonstram que 

os consumidores continuam a preferir a televisão e agora as redes sociais e a Internet, para procurar 

notícias, fica a questão: Se as pessoas não leem os jornais com o objetivo principal de ler noticias, 

então o que procuram? 

Ainda se conclui que será possível aprofundar a relação dos portugueses com as marcas noticiosas. 

Por exemplo, segundo o relatório Reuters Institute Digital News Report (2018), as marcas mais 

procuradas para a leitura de notícias são o Jornal de Notícias e o Correio da Manhã, com os mesmos 

pontos percentuais. No entanto, os portugueses dizem considerar a marca Correio da Manhã pouco 

credível. Assim, questiona-se: Porque é que as pessoas leem notícias de marcas em que não 

confiam? 

Fica também a pergunta: Porque é que os consumidores preferem imprensa nacional em 

detrimento da local, se é esta que publica mais conteúdos de aplicação prática à sua vida diária? 
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