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Impressos dominam em mercados como o da Índia, com mais leitores e anunciantes 
 
Enquanto os fantasmas assombram a indústria do jornal nos Estados Unidos e na Europa, o 
negócio prospera em grande parte do mundo em desenvolvimento. 
 
Novos jornais – alguns apoiados por governos, outros por grandes empresas e conglomerados 
internacionais – surgem de Ruanda ao Tajiquistão, atraindo leitores e anunciantes. Em muitos 
desses mercados, taxas crescentes de alfabetização aliadas a uma maior renda disponível 
contribuem para criar milhões de leitores potenciais. A circulação dos jornais existentes 
aumenta em porcentagens de dois dígitos, enquanto algumas empresas de mídia ocidentais 
formam parcerias e tentam abrir firmas. 
 
Segundo executivos da Índia, um dos mercados de jornais que mais cresce, ler um jornal é 
algo para se ambicionar e não uma volta à idade das pedras como pensam muitos ocidentais. 
 
– Qualquer um que possa ler ou escrever é visto com respeito em muitos mercados na Índia – 
conta Rajesh Kalra, jornalista veterano que agora é editor-chefe do Times Internet, braço na 
web do Times Group, que publica o The Times da Índia. 
 
O jornal tem uma circulação de 3,5 milhões, número mais de 10% maior do que um ano atrás, 
e diz que é o maior jornal de língua inglesa do mundo. O Times Group, parte de Bennett, 
Coleman & Co., apresenta novas edições em três cidades indianas este ano. 
 
Quando as pessoas aprendem a ler, a primeira coisa que querem fazer, segundo Kalra, é 
serem vistas lendo jornal. 
 
A taxa de alfabetização na Índia está em cerca de 61%, de acordo com a Unesco, mas o 
número de jovens alfabetizados (de 15 a 24) está acima de 76%, sinal de que a educação está 
melhorando. O número de jornais diários cresceu de 185 em 2005 para 287 em 2006, de 
acordo com a Associação Mundial de Jornais. 
 
Os gastos com anúncios em jornais no mundo vão aumentar de US$ 125 bilhões (cerca de R$ 
206 bilhões) este ano para US$ 130 bilhões em 2010, de acordo com a ZenithOptimedia, em 
parte por causa do crescimento na Índia e em outros mercados emergentes. A tendência não 
se repete na América do Norte, onde a receita de anúncios de jornais caiu 7,9% nos EUA em 
2007, de acordo com a Associação de Jornais da América. 
 
Um salto na receita em muitos mercados emergentes geralmente ocorre devido a um maior 
desejo por notícias de negócios, à medida que os consumidores se tornam investidores em 
mercados locais ou internacionais. Um sistema financeiro global em ascensão significa que 
investidores experientes estão ativos em cantos antes esquecidos. 
 
– Vemos um grande potencial nos mercados emergentes. Existe uma demanda crescente 
nesses mercados por indústrias fortes e análise de negócios – disse John Ridding, executivo-
chefe do The Financial Times, com sede em Londres. 
 
Em abril, o The Financial Times, unidade de Pearson, começou uma edição em Abu Dhabi, no 
Oriente Médio, com extensa cobertura local, e Ridding espera que a medida aumente a 
circulação do jornal substancialmente em relação aos milhares de leitores que já tem na 
região. 
 
Na Índia, o The Financial Times vê grandes oportunidades de expansão e está trabalhando em 
um projeto animador. Na China, o jornal está prestes a começar uma revista mensal em 
mandarim chamada RUI, que significa inteligência. A revista, voltada para consumidor chinês 
de classe média alta, vai trazer uma mistura de reportagens sobre estilo de vida e 
gerenciamento de dinheiro. 



 
Enquanto os anúncios na internet aumentam rapidamente nos EUA e na Europa Ocidental, os 
mercados em rápida ascensão da Ásia e América Latina se baseiam na boa e velha mídia, 
segundo Martin Sorrell, executivo-chefe da empresa de propaganda WPP Group, em fevereiro. 
Mas ainda não está claro se as empresas de jornais estrangeiros serão capazes de conseguir, 
nesses novos mercados, a receita que perderam no Ocidente. 
 
As companhias de mídia nos mercados emergentes, contudo, aproveitam um crescimento que 
suas equivalentes ocidentais conseguem apenas invejar. 
 
– Diferentemente dos mercados desenvolvidos, a Índia está em um estágio fundamentalmente 
diverso de vida quando se trata de consumo de mídia – observa Haresh Chawla, executivo-
chefe da Network 18, conglomerado de mídia. 
 
A empresa também tem um empreendimento conjunto com a CNBC e com a Viacom, que traz 
a MTV e o Nickelodeon para audiências indianas. 
 
– Há uma enorme sinergia na concentração de notícias, e ter um jornal vai complementar as 
ofertas da Network 18 – conclui Chawla. 
 
Fonte: Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 25 maio 2008. Economia, p. E8. 
 


