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C
onversa vai, conversa vem, meu
interlocutor, seja lá quem for, não
resiste: E o futuro da mídia, como
será? Respiro fundo e, quando me
preparo para responder, uma
simples pergunta se transforma em
um interrogatório: Os jornais vão
mesmo acabar? É verdade que não
teremos mais aparelhos de rádio e
televisão nas nossas casas e o
celular vai substituir tudo isso?
Toda a informação de que precisa-
mos estará na internet? Pois é. E
você, que se interessou em ler este
artigo, que mistério pretende
desvendar nas próximas páginas?

Diante da implacável revolução
tecnológica que estamos presen-
ciando, as perguntas se multipli-
cam muito antes que tenhamos
fôlego para respondê-las. E, para

que eu não caia nesta tentação,
vale a pena lembrar alguns dos
mais célebres erros em previsões
do futuro já cometidos pelos ho-
mens. Para ter uma idéia do risco
– ou da armadilha – de se tentar
antecipar o futuro, basta pensarmos
na declaração do então presidente
da IBM, Thomas J. Watson, em
1943, quando disse: “Existe um
mercado mundial para não mais
que uns cinco computadores”. Mais
de três décadas depois, em 1977,
o presidente da Digital Equipment,
Kenneth Olsen, também entrou
para a História quando afirmou:
“Não há nenhuma razão para um
indivíduo ter um computador em
casa”. E quem duvidaria do Prêmio
Nobel de Física, Robert Millikan,
em 1923, ao comentar: “Não há
perspectiva alguma de que o ho-
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mem chegue um dia a aproveitar a
energia do átomo”?

A comunicação também inspira
falsas profecias. Em 1899, o físico
inglês Lord Kelvin afirmou: “O
rádio não tem futuro”. Em 1946, o
presidente da 20th Century Fox,
Daniel Zanuck, disse: “A televisão
não vai ficar no mercado mais de
seis meses. As pessoas se cansarão
de olhar para uma caixa todas as
noites”. E um dos mais recentes
equívocos neste campo ouvi pes-

soalmente, em Porto Alegre, em
1991. O professor Nicholas Negro-
ponte, um dos fundadores e diretor
do Media Lab do MIT (Massachu-
setts Institute of Technology),
quando em visita a POA, nos foi
taxativo: “Vendam os seus jornais
impressos, pois no ano 2000 eles
não existirão mais”. Negroponte
apostou em que toda a informação
produzida pelo homem migraria
para as plataformas digitais e que
a partir do ano 2000 já não existiria
mais espaço para os jornais como

os conhecemos hoje. Será que ele
errou apenas na data? Minha cren-
ça é de que ele errou a previsão.

NOVOS TÍTULOS E
NOVOS LEITORES

Estou convencido de que o futuro
dos jornais não é uma questão
tecnológica. Um dos países mais
tecnológicos do planeta, o Japão,
detém 21 dos 100 maiores jornais
em circulação no mundo, segundo

O professor Nicholas Negroponte, um dos fundadores e diretor do Media Lab do MIT (Massachusetts
Institute of Technology), quando em visita a POA, nos foi taxativo: “Vendam os seus jornais impressos,
pois no ano 2000 eles não existirão mais”.

✲
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recente levantamento da Associa-
ção Mundial de Jornais (WAN).
Com uma população de 127 mi-
lhões de pessoas e um território de
372.819 quilômetros quadrados –
equivalente ao Estado de Mato
Grosso do Sul –, o Japão tem entre
seus jornais diários dois títulos de
grande influência com circulações
que vão de 12 a 14 milhões de exem-
plares/dia. É cerca de 43 vezes a
circulação da Folha de S. Paulo,
que, com 301 mil exemplares/dia,
tem a maior tiragem entre os jornais
brasileiros, segundo o Instituto
Verificador de Circulação (IVC-
Nov./2005).

O avanço das novas tecnologias e
a explosão das chamadas plata-
formas móveis, ao contrário do que
se pensava, não prejudicaram a
altíssima penetração de jornais em
países como a Noruega (651 exem-
plares para cada 1.000 habitantes
adultos), o Japão (644 exemplares
para cada 1.000 adultos), a Suécia
(489 exemplares para cada 1.000
adultos) e os Estados Unidos (263

exemplares para cada 1.000 adul-
tos), para ficarmos apenas com estes
exemplos.

Mesmo no Brasil, onde o índice de
penetração de leitura é de apenas
47 exemplares para cada 1.000
habitantes adultos, temos circula-
ções comparáveis às do Primeiro
Mundo. Em Porto Alegre, são 184
exemplares/dia para cada 1.000
habitantes adultos e, no Rio de
Janeiro, 103 exemplares/dia. Estes
números estão muito próximos aos
do Canadá (199), da Austrália
(182), da França (160), da Espanha
(123) e da Itália (114). Diante desta
realidade, o que vejo no Brasil são
oportunidades. E os próximos dez
anos representarão um período

realmente promissor para este mer-
cado. Minha crença é de que a
perenidade dos jornais, bem como
o aumento de sua circulação, é um
desafio que envolve:

Adaptação dos jornais aos
novos meios;

Conquista do público jovem;

Conquista de uma camada
da população ainda não
consumidora de jornais.

E foi pensando neste terceiro ca-
minho que nós, na RBS, lançamos
em 2000 o jornal Diário Gaúcho,
um dos cases mais bem-sucedidos
da imprensa brasileira. Dirigido
para as classes C, D e E, com linha
editorial focada na prestação de
serviços e no entretenimento, o
Diário Gaúcho alcançou no ano
passado uma circulação superior a
150 mil exemplares/dia, tornando-
se o sétimo jornal em circulação

1)
2)
3)

Um dos países
mais tecnológicos
do planeta, o
Japão, detém
21 dos 100
maiores jornais
em circulação
no mundo,
segundo recente
levantamento
da Associação
Mundial de
Jornais (WAN).

✲

O Diário Gaúcho alcançou no
ano passado uma circulação
superior a 150 mil exemplares/
dia, tornando-se o sétimo
jornal em circulação no país
em apenas cinco anos de
existência.

✲
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no país em apenas cinco anos de
existência. Não tenho dúvidas de
que o Diário foi um dos responsá-
veis por transformar Porto Alegre na
capital com o maior índice de
leitura de jornais do país. Desco-
brimos com este projeto, a despeito
do que se pensou ao longo de anos,
um público leitor novo, que tam-
bém faz exigências, monitora a
qualidade do seu produto preferido,

e cuja principal característica é a
necessidade de orientação, identi-
dade e companhia. Outras inicia-
tivas, como as reformulações gráfi-
cas dos jornais, o lançamento de
novos cadernos e suplementos e a
utilização da internet como com-
plementaridade, demonstram que o
setor está inquieto e disposto a
investir no aperfeiçoamento e na
continuidade desta mídia.

Uma pesquisa encomendada pela
ANJ no ano passado demonstrou
alguns dos benefícios trazidos pela
leitura de jornais, do ponto de vista
da inserção do cidadão na sociedade.
O estudo comprovou que o leitor
assíduo de jornal é uma pessoa com
maior consciência política, consci-
ência social e liderança de opinião,
quando comparado com a média
nacional ou com o grupo de leitores
esporádicos. Também foi possível
demonstrar que trabalhadores com
hábito de leitura têm a sensação de
maior estabilidade no emprego e de
maiores chances de recolocação do
que aqueles que não lêem com
freqüência. Na área comercial, di-
versos estudos já revelaram que o
jornal é o veículo mais utilizado para
a decisão de compra, ou seja, um
canal extremamente promissor para
o anunciante.

Descobri, nestes meus 35 anos de
experiência na comunicação, que
o jornal é um bem de primeira
necessidade. O jornal faz parte da
vida das pessoas, especialmente
das pessoas adultas. É por meio dele
que os cidadãos se enxergam, se
inserem em uma comunidade e
sentem-se pertencentes a algum
lugar. Talvez seja por estas razões
que os jornais têm extraordinária
capacidade de resistir ao tempo e
às novidades. No ano passado, a
WAN anunciou que foi encontrado
na França o registro de fundação
do jornal Relation, considerado o
primeiro jornal publicado da His-
tória, na época em território
alemão. Diante desse documento,
hoje é possível afirmar que os
jornais têm 400 anos de existência.
Esta constatação é uma das que me

Vivemos em nosso país um momento decisivo com relação ao futuro
da televisão aberta e gratuita, este veículo que se consagrou, de 1950
para cá, como o mais importante meio de comunicação de massa.

✲



Nelson Sirotsky

41 J A N E I R O / F E V E R E I R O  D E  2 0 0 6  –  R E V I S T A  D A  E S P M

fazem crer que apesar de todo o
avanço tecnológico, e das previ-
sões mais pessimistas, sempre
haverá lugar para o jornal impresso,
diferentemente do que diagnosti-
cou Negroponte em sua visita ao
Brasil. Através de um conteúdo
adaptado à realidade socioeconô-
mica do leitor potencial e de uma
utilização adequada das novas
plataformas tecnológicas, acredito
existir muito espaço no nosso país
para o surgimento de novos títulos
e de novos leitores, mesmo neste
mundo de alta complexidade e
evolução tecnológica.

UMA NOVA ETAPA
NA VIDA DOS
BRASILEIROS

Vivemos em nosso país um mo-
mento decisivo com relação ao
futuro da televisão aberta e gratuita,
este veículo que se consagrou, de
1950 para cá, como o mais im-
portante meio de comunicação de
massa. A televisão aberta (gratui-
ta) atinge praticamente todos os
domicílios brasileiros e é, sem
dúvida, o principal meio de forma-
ção de nossos valores e princípios
e de disseminação da nossa cultura.
A TV de hoje, não se pode esquecer,
é também o principal instrumento
de lazer da imensa maioria do povo
brasileiro. Nossa televisão ainda
não se digitalizou, a exemplo de
outros meios como as teleco-
municações fixa e móvel, a TV a
cabo e a TV por satélite (DTH) que
já estão na Era Digital.

Por todas essas razões, a definição
do modelo da televisão digital bra-

sileira, que estamos vivenciando
neste início de 2006, poderá ser um
grande marco na história da comu-
nicação no Brasil. Se o país definir
mal o seu padrão de operação, nos-
so povo poderá ter de pagar para
acessar estas novas tecnologias, o
que, convenhamos, não é justo. O
modelo brasileiro de digitalização
precisa, necessariamente, privile-
giar a verdadeira inclusão digital,
ou seja, dar a qualquer cidadão o
direito de acessar gratuitamente
uma televisão digital aberta, que
lhe possibilite alta definição, múl-
tiplos canais, mobilidade, portabili-
dade e interatividade. Tenho con-
vicção de que a adoção de um
sistema tecnológico com estas ca-
racterísticas assegurará também a
unidade nacional, assim como a

preservação da nossa cultura, como
já acontece hoje.

Todos nós temos acompanhado
pela imprensa um debate sobre qual
será o sistema de televisão digital
que o Brasil adotará neste primeiro
trimestre de 2006 – se o sistema
americano, o japonês ou o europeu.
Ou, ainda, uma outra hipótese, um
sistema brasileiro próprio que
incorpore as melhores característi-
cas das tecnologias já existentes.

Creio, honestamente, que o tra-
balho que está sendo desenvol-
vido atualmente por inúmeras
universidades brasileiras – e que
agora vai embasar a definição
final do nosso modelo – resultará
em um sistema brasileiro de tele-

A definição do modelo da televisão digital brasileira, que estamos
vivenciando neste início de 2006, poderá ser um grande marco na
história da comunicação no Brasil.

✲
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visão digital que oportunizará o
livre acesso a conteúdos transmi-
tidos em alta definição, que tam-
bém poderão ser acessados no
transporte coletivo e em terminais
móveis e portáteis e, o mais im-
portante, sem que isso represente
custo adicional ao cidadão. Con-
sidero irrelevante se o padrão a ser
escolhido será o americano, o
japonês ou o europeu. O que para
mim é fundamental é que o modelo
brasileiro de televisão digital
assegure ao cidadão comum o
direito de receber estas maravilhas
da tecnologia, sem custo adicional,
a não ser o da substituição do seu
televisor doméstico.

Em junho, durante a Copa do
Mundo da Alemanha, a Rede Glo-
bo realizará as primeiras demons-
trações de TV digital no Brasil, mais
especificamente na cidade de São
Paulo. E a partir de setembro, se o
cronograma já anunciado pelo
Ministério das Comunicações se
cumprir, teremos o lançamento
oficial da TV digital brasileira, por
meio de diversas emissoras, come-
çando por São Paulo e avançando
pelo país ao longo de 2007.

Enquanto isso, nos Estados Unidos
e nos países da Europa, discute-se
o final das transmissões analó-
gicas. O governo americano a-

provou uma lei que institui fe-
vereiro de 2009 como o prazo final
para a migração total das emis-
soras para o padrão digital. Para
se ter uma idéia da seriedade do
projeto, o governo fará, já em ja-
neiro de 2008, a redistribuição dos
canais analógicos (licitações), que
no futuro servirão para outros ser-
viços que não os de televisão.

Estou confiante de que, a partir
desse ano, o Brasil introduzirá a
sua televisão digital e que este
processo representará uma nova
etapa na vida dos brasileiros,
com a sua já consagrada tele-
visão aberta.

O rádio, esse senhor que recentemente completou 84 anos no Brasil, também vive uma revolução.✲
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INTERAÇÃO
COM OS OUVINTES

O rádio, esse senhor que recente-
mente completou 84 anos no Brasil,
também vive uma revolução. Des-
de setembro do ano passado, mais
de 30 emissoras pediram autoriza-
ção à Agência Nacional de Teleco-
municações (Anatel) para iniciar
seus testes de digitalização. Até o
momento, oito delas já os estão
executando no Rio Grande do Sul,
em São Paulo e em Minas Gerais.
Os ouvintes de emissoras AM é que
deverão perceber mais intensa-
mente o impacto da nova tecnolo-
gia, cuja principal característica é
um salto na qualidade do som. No
caso dessas emissoras (AM), o áudio
corresponderá, em qualidade, ao da
atual FM. Esta, por sua vez, deverá
alcançar o grau de sonoridade de
um CD. Mas a qualidade do som é
apenas uma das novidades propor-
cionadas pela tecnologia digital.

Entre as inovações previstas, al-
gumas delas já disponíveis em
países como Estados Unidos e
Inglaterra, estão novas possibili-
dades de emissão de conteúdo: além
da multiplicidade de canais, os
rádios poderão transmitir textos,
fotos, mapas, ampliando, em muito,
a prestação de serviços ao ouvinte.
Claro que essas novas janelas a-
bertas deverão provocar mudanças
significativas também nos con-
teúdos das atuais emissoras. Imagi-
nemos essas novas possibilidades
aliadas à capilaridade e à porta-
bilidade do rádio. Não é à toa que
alguns especialistas consideram que
a tecnologia digital significa o
renascimento do meio.

O Brasil, segundo maior mercado
de radiodifusão do mundo, com 3,2
mil emissoras presentes em 96% dos
lares nacionais, optou pelo sistema
IBOC (In-Band on-Channel), cuja
principal característica é permitir
que as transmissões analógica e
digital usem a mesma freqüência.

Nos EUA, o rádio digital está dis-
ponível também via satélite, por
assinatura. Só para se ter uma idéia,
no sistema XM (que disputa a
liderança com o Sirius), mais de 5
milhões de assinantes já recebem,

em seus rádios portáteis (em carros)
ou em suas residências, 160 canais
de música, programas de utilidade
pública e noticiário. A resposta dos
ouvintes diante de todas essas
inovações tem sido imediata e
muito gratificante: a BBC, uma das
pioneiras a implantar o sistema
digital no mundo, detectou um au-
mento de quatro horas no tempo
médio de escuta de seus ouvintes,
em comparação com os ouvintes
das transmissões analógicas. No
endereço www.bbc.co.uk/digital-
radio/listen, é possível entender

Estou confiante de que, a partir
desse ano, o Brasil introduzirá
a sua televisão digital e que
este processo representará
uma nova etapa na vida dos
brasileiros, com a sua já
consagrada televisão aberta.

✲ Estou confiante de que, a partir
desse ano, o Brasil introduzirá
a sua televisão digital e que
este processo representará
uma nova etapa na vida dos
brasileiros, com a sua já
consagrada televisão aberta.
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como funciona, na prática, a intera-
ção com os ouvintes.

DESAFIO URGENTE

Pouco mais de 10 anos depois de a
primeira versão on line de um jornal
brasileiro ter sido colocada na web
(1995), os blogs e fotologs, que
nasceram na internet como diário
de adolescentes, estão revolucio-
nando não só o jornalismo, mas a
comunicação em geral. E o prota-
gonismo desta revolução deve-se à
participação do cidadão.

Os relatos dos passageiros de um
avião da Alaska Airlines que fez
um pouso de emergência em Seat-
tle (EUA), no fim de dezembro
passado, servem de exemplo. Além
de os próprios passageiros produ-
zirem, com suas máquinas digitais
e telefones celulares, imagens do
incidente, a corrente de informa-
ções que se formou em blogs e sites
construiu uma grande reportagem,
apontando as falhas das empresas
responsáveis.

Em setembro de 2004, blogueiros
norte-americanos divulgaram erros

numa reportagem de um âncora da
CBS Evening News, Dan Rather, que,
pouco depois, anunciou sua saída do
cargo. Em fevereiro de 2005, foi a
vez do chefe de reportagem da CNN,
Eason Jordan. Acusado de ter respon-
sabilizado soldados americanos pela
morte de jornalistas no Iraque, Jordan
sofreu pressão de diversos blogs
americanos e renunciou duas se-
manas depois.

Sem entrar no mérito da razão de
um ou de outro, o fato é que os
blogs têm se fortalecido como um
canal de comunicação. Uma pes-
quisa realizada pelo Pew Internet
and American Life Project mostra
que, em 2004, houve um cresci-
mento de 58% no número de
internautas norte-americanos que
utilizam blogs como fonte de
informação.

Outro fenômeno que tomou conta
da internet são as comunidades
virtuais que reúnem internautas aos
milhares, em sua maioria jovens e
adolescentes. O serviço do www.
fotolog.com, onde estão armaze-
nados sites pessoais em que os
próprios “flogueiros” são persona-
gens de suas fotonovelas, já virou

moda inclusive entre brasileiros.
Nada comparado ao orkut, pelo
menos não ainda, que já reúne mais
de 4,7 milhões de brasileiros, os
quais representam 73,2% do total
de participantes. Mas era de se
esperar.

Os brasileiros estão entre os povos
que ficam por mais tempo nave-
gando na web. Em novembro de
2005, 12,52 milhões se conectaram
à internet usando computadores
residenciais, segundo pesquisa do
IBOPE/NetRating. O número de
horas navegadas por pessoa foi 17
horas e 53 minutos/mês, o maior
tempo entre os 11 países monito-
rados pela pesquisa. De acordo com
o último dado divulgado pelo Comitê
Gestor da Internet no Brasil, relativo
a dezembro do ano passado, há mais
de 850 mil “domínios.br”.

Está claro que estamos diante de
um novo mundo, cada dia mais
desafiador. O aumento da interativi-
dade e a multiplicidade de canais
de divulgação de informações sig-
nificam um salto no aperfeiçoa-
mento da comunicação, mas ao
mesmo tempo exigem muita caute-
la e vigilância.

Lembro apenas o caso da Wikipe-
dia, a enciclopédia on line lançada
em 2001 e constituída de colabo-
rações espontâneas. A alteração
proposital da biografia do jornalista
norte-americano John Seigenthaler,
feita por um simples internauta
colaborador, transformou-o em
suspeito de envolvimento na morte
do presidente John Kennedy. A
informação errada ficou seis meses
no ar (até o ano passado), para servir

Nada comparado ao orkut, pelo menos não ainda, que já reúne
mais de 4,7 milhões de brasileiros, os quais representam 73,2%
do total de participantes. Mas era de se esperar.

✲
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de alerta ao problema
da confiabilidade da
informação na rede.

Entre perdas e ga-
nhos, estou convic-
to de que os bene-
fícios são inúmeras
vezes maiores. Nun-
ca antes estivemos
tão próximos das
pessoas e com tama-
nho universo de in-
formações ao nosso
alcance. O debate
ético, tão urgente, e o
desafio da organiza-

ção de tudo isso são
as tarefas que nos

competem no
presente.

PERPLEXIDADE E
DESLUMBRAMENTO

Até aqui t ratei  as di ferentes
mídias separadamente, com o
objetivo de situar o desenvol-
vimento e as inovações de cada
uma. Mas estou convencido de
que a convergência das mídias é
um caminho inevitável. Vivemos
uma fase de transição em que
todas as mídias que eram inici-
almente analógicas estão a ca-
minho da digitalização e, conse-
qüentemente, transformando e
adicionando novas aplicações a
seus serviços.

Há bem pouco tempo, tanto a telefo-
nia fixa quanto a móvel ofereciam
apenas o serviço de voz. Com a
digitalização, a telefonia fixa, por
exemplo, passou a oferecer internet
banda estreita e banda larga, vídeo
sob demanda (você pede para assistir
a um filme ou evento no horário que
desejar), voz sobre IP (ligação te-
lefônica pelo protocolo internet) e,
em fase de testes, o IPTV, que é a
possibilidade de transmissão de
televisão pelo protocolo internet. Para
os canais a cabo e para a TV por sa-
télite, a digitalização também acres-
centou muito: centenas de novos
canais, interatividade, mais qua-
lidade de imagem, acesso banda
larga, entre outros.

Em um futuro muito próximo, qual-
quer conteúdo poderá, facilmente,
trafegar em qualquer mídia. Sig-
nifica que as plataformas de dis-
tribuição (TV, rádio, internet, sa-
télite, cabo e outras), terão con-
teúdo de diversas fontes ao mesmo
tempo (áudio, vídeo, texto, con-
teúdo interativo e sob demanda).
Minha sensação é de que, em
alguns anos, não haverá mais espaço
para as barreiras que nos são
impostas pelo mundo analógico. E
quem visitou, em janeiro deste ano,
a 39a edição do Consumer Electro-
nics Show (CES 2006) – a maior feira
mundial de produtos eletrônicos
para o consumidor, realizada em Las
Vegas – pode comprovar isso.

Uma das fortes tendências apresen-
tadas foram os mídia center. Trata-
se de uma plataforma multimídia que
servirá como um gerenciador de
todos os conteúdos que fazem parte
da vida das pessoas. Com um mídia

✲
Os brasileiros estão entre os
povos que ficam por mais
tempo navegando na web.
Em novembro de 2005, 12,52
milhões se conectaram à
internet usando computa-
dores residenciais, segundo
pesquisa do IBOPE/NetRating.
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center, o usuário poderá passar
qualquer conteúdo – informação,
texto, fotos, vídeo, TV, internet,
música, e-mail ou jogos – de uma
função para outra, ou até mesmo para
outro equipamento. Imagine que
você está em uma reunião de
trabalho e precise disponibilizar no
seu celular alguns gráficos que estão
armazenados no seu computador. O
mídia center buscará esse conteúdo
da memória do computador e jogará
no seu celular. Agora suponha que
você queira ler seus e-mails na tela
do televisor e ainda ouvir uma mú-
sica de fundo. O mídia center bus-
cará suas mensagens na internet, as
músicas no rádio e jogará tudo isso
na sua TV. O desafio, nesse caso, é
que não poderá ser um mero aco-
plamento de recursos e dispositivos.
Os equipamentos terão que oferecer
compatibilidade, funcionalidade e
integração entre seus componentes.

Incrível? Sim. Isso é o futuro. E esta
é apenas uma dentre as tendências
e novidades que os grandes fornece-
dores apresentaram na CES 2006.

E quanto aos veículos? Qual será o
lugar deles neste novo contexto im-
pressionante? Acredito na coexistên-
cia. A televisão, o rádio, a internet
e também os jornais continuarão
existindo, mas não sem uma condi-
ção: a de que se adaptem e se inte-
grem entre si. Isso não aconteceu
ainda, obviamente. Mas os veícu-
los, assim como cada um de nós,
estão num caminho de aprendiza-
do. Agora mesmo, no início de
dezembro, tivemos uma demonstra-
ção desse esforço.

O The New York Times, famoso por
seu conservadorismo editorial,
surpreendeu o mundo com a sua
cobertura da greve dos transportes
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públicos em Nova Iorque – que
deixou quase 5 milhões de pessoas
sem transporte por três dias. Diante
da avalanche de visitas à sua versão
on line, o jornal criou um mapa virtual
de Manhattan onde as pessoas
deixavam suas mensagens, contavam
como estavam enfrentando a greve
e obtinham informações sobre
transportes alternativos, entre outros
conteúdos. Foi a primeira vez que o
NYT rompeu o paradigma da
complementaridade.

Se pararmos para pensar, todas essas
novidades têm uma lógica. O
excesso de informação e de pos-
sibilidades tecnológicas já saiu do
nosso controle faz tempo. Assim,
fomos acumulando fios e aparelhos
dentro de casa e no trabalho e, prin-
cipalmente, uma carga elevada de
estresse, fruto da tentativa de acom-
panhar e compreender tudo isso.

O que o homem está criando neste
ainda tão jovem século 21, no fun-
do, é praticidade, objetividade, efi-
ciência, qualidade e até mesmo
economia. Embora, por enquanto,
estas novidades ainda signifiquem
investimentos altos, perplexidade e
deslumbramento, acho que elas re-
presentarão para nós, brasileiros, a
esperança de que as incorporaremos,
no devido tempo, em benefício do
nosso desenvolvimento coletivo.

O The New York Times, famoso por seu conservadorismo editorial,
surpreendeu o mundo com a sua cobertura da greve dos transportes
públicos em Nova Iorque – que deixou quase 5 milhões de pessoas
sem transporte por três dias.
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