
Jornal desafia os pessimistas
Indústria global embarca em novas tendências e mantém
crescimento apesar da multiplicação dos meios de comunicação
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A indústria global de jornais
está muito mais saudável do
que apregoam os pessimistas, e
mesmo nos mercados saturados
a circulação continua avançando.
Mais que isso, em 2005, pela pri-
meira vez na história, o número de
títulos diários ultrapassou a marca
de 10 mil, conforme indica a mais
recente pesquisa World Press
Trends, publicada pela World As-
sociation of Newspapers (WAN)
no início deste mês. Os dados
abrangem os períodos 2001-2005
e 2004-2005, uma vez que 2005 é
o último ano com dados completos
e já revisados pela WAN.

"O que estamos vendo con-
tradiz totalmente a idéia genera-
lizada de que os jornais estão em
declínio, em fase terminal. Eles
estão se saindo muito melhor
do que se acredita. Na verdade,
os números confirmam que a
indústria está saudável e vigo-
rosa, e enfrentando com sucesso
a crescente concorrência de
outras mídias. A moda de pre-
ver a morte dos jornais deveria
ser tomada pelo que é: nada
mais do que moda, baseada em
suposições que os fatos contra-
dizem", disse Timothy Balding,
chefe-executivo da WAN. Em
termos globais, enfatiza, esse
mercado movimenta quase US$
180 bilhões, emprega quase 2
milhões de pessoas em todo o
mundo e fatura com publicidade
mais do que rádio, mídia exte-
rior, cinema, revista e internet
combinados. Incluídos os jornais
gratuitos, a circulação global
cresceu quase 10% nos cinco
anos avaliados (mais de 3% em
2005-2004) e, embora os núme-
ros tenham ficado achatados na
América do Norte, avançaram
mais de 4% na Europa.

NÚMEROS
Os resultados disponibiliza-

dos pela WAN, que analisou 92
países para obter dados de circu-
lação (incluindo América do Sul)
e 165 países para títulos diários,
trazem vários destaques:

• A circulação total de diários
pagos subiu 6,39% nos cinco
anos (0,74% em 2005, compa-
rado a 2004).

• O número total de títulos
diários pagos bateu um recorde
histórico da indústria, saltando
13% entre 2001 e 2005 — de
8.930 publicações para 10.104.

• A circulação de diários
gratuitos mais que dobrou entre
2001 e 2005, passando das 12

milhões de cópias em 2001 para
28 milhões em 2005, um incre-
mento de 137%.

• Somados os diários pagos
e gratuitos, o número global de
diários (10.293) cresceu 14,24%
no período (3,31% em 2005),
enquanto a circulação total avan-
çou 9,95% (2,36% em 2005),
chegando a 478,9 milhões. A
Ásia lidera nas duas categorias:
número de diários (4.543), com
expansão de 20,51% nos cinco
anos, e circulação (289,02 mi-
lhões), que avançou 16,91%.
Europa, América do Norte e
América do Sul vêm em seguida,
em ambas as categorias.

• Na América do Sul, 980
diários pagos e gratuitos (acrés-
cimo de 20,25% nos cinco anos e
de 3,31% em 2005) produziram
circulação de 11,7 milhões de
exemplares (queda de 9,92% e
aumento de 2,33%, respectiva-
mente). O Brasil domina tanto
em número de títulos (535),
cuja expansão foi de 8,96%
desde 2001 (0,56% em 2005),
quanto em circulação média
(6,8 milhões), embora esta te-
nha declinado 11,49% nos cinco
anos, o que foi compensado com
avanço de 4,1% em 2005 em re-
lação a 2004. Foram registrados
também, no País, 2.564 títulos

não diários (3,68% sobre 2004 e
71,09% desde 2001).

O Peru se destacou pelo cres-
cimento do número de títulos
desde 2001 (112,5%), compa-
rado à queda de 94,7% na Ar-
gentina — que também perdeu
28,6% da circulação no período.
O Equador foi o país que mais
aumentou circulação na compa-
ração com 2004 (25%).

• Na Europa, a circulação
combinada dos pagos e gratuitos
avançou 2,12% nos cinco anos
e 3,31% em 2005. O número de
novos títulos subiu 15,86% até
2005 e apresentou ligeira queda
de 0,21% no ano.

• Na América do Norte, a
circulação combinada cresceu
0,7% e declinou marginalmente
em 2005 (0,04%). O número de
títulos caiu 0,84% nos cinco anos,
mas aumentou 1,21% em 2005.

• A República da Coréia é a
líder em publicações gratuitas,
com cinco títulos entre os Top 20
do mundo (ver tabela), seguida
por Itália e Reino Unido (três
cada) e França (dois). O de maior
circulação, no entanto, é o italiano
Leggo, com 1.050 mil cópias.

RENOVAÇÃO
Novos targets, novos for-

matos e maior criatividade em

marketing e distribuição são
apenas alguns sinais das mudan-
ças que ocorrem na indústria,
diz Balding, lembrando que, no
período de cinco anos, mais de
€ 6 bilhões foram investidos em
tecnologia: "Essas tendências
indicam a inovação generaliza-
da, embora menosprezada, que
está ocorrendo na indústria de
jornais. Apesar de tanta atenção
dirigida ao desenvolvimento
digital, o produto impresso
também está mudando. Mesmo
nos mercados mais desenvolvi-
dos proliferam outros gêneros
de publicações, focalizadas em
novos segmentos da audiência

e gerando cenários criativos de
marketing e distribuição. E a in-
vestida dos gratuitos no mercado
pago é resultado da reavaliação,
por muitos publishers, de um
modelo de receita baseado no
preço de capa que imperava há
mais de 400 anos".

As grandes tendências são
várias, e acontecem em diver-
sos fronts: a redação compar-
tilhada por diferentes jornais
(multinewspaper newsroom),
a integração dos processos
de trabalho impresso e digi-
tal, o conteúdo gerado pelos
usuários e o crescente desafio
de produzir um jornalismo de
qualidade com budgets cada
vez menores.

Esses serão os temas do 142

World Editors Fórum, que a
WAN promoverá na Cidade do
Cabo, na África do Sul, entre 3 e
6 de junho. O evento acontecerá
simultaneamente ao 60a World
Newspaper Congress and Info
Services Expo 2007, e marcará
a primeira vez em que centenas
de executivos de jornal e da im-
prensa se reunirão na África.

Nota: a tabela inclui apenas dados de países dos quais a WAN tem números sobre títulos ou circulação
de diários pagos ou gratuitos de pelo menos um ano
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