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crescimento
Nesta edição de Propaganda fazemos um raio-X do

Grupo Estado, com foco no centenário jornal paulis-

tano que alcança todo o território nacional. Trata-se

de ocasião adequada para destacarmos o crescimento

da circulação de jornais no planeta, atingindo quase

10% nos últimos cinco anos.

A informação divulgada pela Associação Mundial

de Jornais, tabulando dados coletados entre 2000 e

2005, além de revelar outro fato inédito - que é a

ultrapassagem de 10 mil títulos de jornais diários em

todo o mundo -, contraria todas as mais recentes pro-

fecias sobre o futuro do meio jornal.

O mesmo tipo de cassandra que previu o fim do

rádio e do cinema com o surgimento da televisão

entre os anos 20 e 30 do século passado tem ganho

dinheiro pelo mundo afora, realizando palestras - al-

gumas, ironicamente, patrocinadas por jornais - que

concluem, invariavelmente, pela morte dos jornais.

Os números levantados pela Associação Mundial de

Jornais e que acusam um total de 450 milhões de exem-

plares diários de jornais pagos no planeta, superando 1,4

bilhão de leitores em todo o mundo, desmentem, de for-

ma categórica, os profetas do apocalipse, revelando que

as mídias de massa se completam e não se excluem.

No Brasil, acompanhando a situação favorável que

ocorre em outros países, os dados também são ani-

madores, indicando em 2006 um aumento na circu-

lação diária dos jornais pagos, totalizando 7.230.285

exemplares vendidos (fonte IVC).

Neste mês em que se comemora o centenário do

nascimento de Victor Civita, fundador da Abril, é

importante registrar uma observação sua sobre a lei-

tura: "Não se pode permitir que aumente o número

de analfabetos, de favelas, de doentes, e pensar que

se vai vender mais revistas ou livros." Na frase desse

extraordinário empreendedor e homem de marketing,

seria por ele sem dúvida permitido o acréscimo dos

jornais, porque acima da sua vocação para a mídia

revistas e livros, pairava a sua preocupação com toda

a mídia impressa e, sobretudo - e em conseqüência

para quem enxergava longe -, o seu lúcido trabalho

de vida em prol da cultura nacional.

Todos os meios contribuem para a evolução da so-

ciedade, mas é inegável que a mídia impressa traz,

implicitamente, uma contribuição de maior peso ao

acenar para a necessidade de alfabetização dos seus

consumidores antes de penetrarem no seu universo.

É aqui que se trava a batalha hoje polarizada da in-

formação versus entretenimento, criando-se uma

corrente que, além de separar as duas vertentes, pro-

cura dar destaque maior a esta última, preconizando

um mundo mais preocupado com o lazer através dos

meios do que com a aquisição de cultura.

Na verdade, trata-se de uma separação forçada para

baratear custos e banalizar os acontecimentos, porque

informação e entretenimento podem andar juntos nos

meios, como sempre ocorreu. Há que se ter em con-

ta nessa guerra desnecessária o prejuízo que pode ser

causado a uma sociedade que com freqüência tem se

deixado levar mais pela imagem do que pelo texto.

Se é verdade que mais vale uma imagem do que mil

palavras, como dizem os chineses, não são certamen-

te as palavras escritas que provocaram o enunciado.

Quem comparar, por exemplo, os melhores fotogra-

mas da televisão ou do cinema com os melhores textos

da mídia impressa, saberá apreciar o valor de ambos.

O aumento do interesse em todo o mundo pela mí-

dia jornal, além de ser relevante para o mercado pu-

blicitário em virtude da credibilidade desfrutada pela

mesma em todos os segmentos onde atua, representa

um ganho para a humanidade. Se todos estamos len-

do mais jornais, é provável que o fato faça aumentar

o nosso nível de indignação, contribuindo para um

mundo melhor. •
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Fonte: Propaganda, ano 51, n. 671, p. 15, fev. 2007.




