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Quase todos os dias, Raju Narisetti, diretor-gerente do jornal de economia indiano "Mint", 
lançado neste mês em Mumbai e Déli, recebe algum e-mail de um jornalista ocidental em 
busca de emprego na Índia. O interesse não é de surpreender: os jornais vêm patinando na 
Europa e nos Estados Unidos, mas na Índia e China, estão em alta. O "Mint" é um dos vários 
recém-lançados. O primeiro tablóide de Déli, "Metro Now", foi lançado em 5 de fevereiro. O 
segundo será semanal, do grupo India Today, e começa a circular ainda neste ano.   
 
A Índia possui cerca de 300 grandes jornais, cuja circulação combinada no ano passado foi de 
157 milhões de exemplares, um aumento de 12,9% em comparação a 2005. Apenas algumas 
dezenas circulam em inglês, com tiragem de 35 milhões, embora concentrem metade da verba 
publicitária. A economia cresceu 8% ao ano nos últimos quatro anos, uma expansão que foi 
especialmente forte entre anunciantes tradicionais, como as montadoras, empresas aéreas e 
construtoras.   
 
O futuro parece promissor. Na melhor hipótese, atualmente meros 300 milhões entre os mais 
de 1 bilhão de habitantes são de classe média, sendo que 60% são alfabetizados. À medida 
que mais pessoas aprendem a ler, há grande potencial de crescimento de público para os 
jornais. O acesso à internet, embora aumentando, está disponível para apenas a 1,2% dos 
indianos com mais de 12 anos.   
 
"A língua à qual se aspira é o inglês e o meio de chegar-se a isso é o jornal, portanto o jornal 
em inglês é quase uma escada na qual essa classe tenta ascender", afirmou M.J. Akbar, editor-
chefe do The Asian Age.   
 
Em 2007, pela primeira vez em dez anos, os jornais e revistas elevaram sua participação na 
receita publicitária total para 47%. O êxito deve-se em parte à concorrência entre os principais 
jornais. Nos últimos anos, os maiores jornais regionais em inglês passaram a ter circulação 
nacional, deixando de lado o acordo de cavalheiros de evitar a invasão de territórios entre si. O 
"Deccan Chronicle", da região de Hyderabad, agora tem circulação de quase 200 mil 
exemplares em Chennai, onde até há 18 meses predominava o "The Hindu".   
 
A concorrência está forçando os jornais a apimentarem seu conteúdo. O tablóide "Mumbai´s 
Midday" lançou versão local das páginas britânicas de mulheres em topless, a "Midday Mate". 
A maioria oferece atrações similares em seções de "entretenimento" coloridas e cheias de 
estrelas de Bollywood, a capital indiana do cinema, em Mumbai.   
 
A tática competitiva mais comum é oferecer grandes descontos aos assinantes. Antes do 
lançamento, o "Mint" havia vendido 55 mil assinaturas anuais por apenas 299 rupias indianas 
(cerca de R$ 15). É menos de US$ 0,02 por edição, embora apenas o papel, tinta e impressão 
custem US$ 0,115. Em resposta, o "The Times of India", que também é dono do "The 
Economic Times", ofereceu ambos jornais por pouco mais do que o preço de um - quase o 
mesmo que conseguiriam por um papel de embrulho.   
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