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É impressionante a velocidade em que avançam as novas tecnologias e, ao contrário do que se 
pensa, elas não estão eliminando postos de trabalho conforme alguns setores propagam. Muito 
pelo contrário: surgem a cada dia novos nichos de mercado para absorver gente bem preparada, 
e com bons salários. Mas é inegável que há queda na oferta de empregos justamente nos setores 
onde a mão-de-obra, despreparada principalmente sob o ponto de vista da escolaridade, não 
consegue acompanhar o crescimento tecnológico que se constata no País. 
 
A imprensa registra que as Organizações Globo criaram recentemente um grupo de trabalho, 
integrado por profissionais de todas as áreas da corporação, com a função de estudar e indicar 
caminhos para o bom uso da tecnologia que permite distribuir suas novelas e programas pelo 
telefone celular. É isso mesmo. As novelas, que hoje ocupam as telas de tevê nos mais diversos 
horários, poderão ser exibidas nos celulares. A idéia é experimentar as transmissões já em 2006. 
Os formatos estão em discussão. Uma das formas já apontadas para começar a guerra pela 
audiência é vender pelo celular resumos de apenas dois minutos da telenovela. Num segundo 
momento, poderiam ser exibidas cenas inteiras.  
 
Vale registrar que a Globo já utiliza tecnologia semelhante para vender imagens e narração de 
gols, pelo celular, além de ensaios sensuais. A telefonia móvel também está na mira da empresa 
para veicular boletins de notícias produzidos pela Globonews. A novidade deve estar disponível 
nos celulares até o final deste ano.  
 
Informa-se, ainda, que dentro de algumas semanas a Globo colocará à disposição dos usuários de 
celulares novos sons de chamada para seus telefones. Os toques poderão ser escolhidos entre 
temas musicais de seus programas ou, ainda, os aparelhos receberem mensagens narradas por 
atores ou apresentadores. 
 
Outro campo em ascensão é o das editoras voltadas para a produção de livros de alto consumo 
entre mulheres que estão em busca de histórias de amor, no melhor estilo açúcar e lágrimas. As 
editoras disputam avidamente as leitoras da faixa etária de 20 e 50 anos que consomem 2 
milhões de livros por ano das séries mais conhecidas como Sabrina, Julia e Bianca. 
Uma das editoras mais fortes da área estima que o setor está crescendo na base de 10% ao ano. 
Uma dessas empresas - HR - tem dez títulos e vende seus romances em 20 mil bancas de jornal 
em todo o País. A meta é comercializar dez mil unidades de cada título por mês. Além das bancas, 
a empresa tem uma política de expansão para chegar a supermercados e pontos alternativos, 
como estações de metrô e lojas de conveniência. Outra gigante do setor, a Nova Cultural, está 
com seus romances em 25 mil bancas de jornal no Brasil e suas vendas chegam à casa dos 167 
mil exemplares por mês.  
 
Tanto no caso da venda de imagens e mensagens por celular, proposta pela Globo, quanto na 
ascensão do mercado de romances em livretos para venda em bancas de jornal, há fortes 
contingentes de mão-de-obra a embalar essa escalada de sucesso. A própria tevê está investindo 
em pessoas e equipamentos de primeira geração para atender a essa nova fatia de mercado. O 
mesmo ocorre com as editoras. Jovens escritores nacionais e também jornalistas têm a 
oportunidade para expandir seu talento de contadores de histórias glamurosas, acompanhando o 
crescimento de um mercado de romances sólido no Brasil e no exterior. O fato é que, diante 
dessa perspectiva, espera-se para ambos os setores ações com final feliz.  
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