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Indústria blindada e boas perspectivas
Robustez dos jornais brasileiros espanta temor de contágio pela crise dos EUA e é destaque no Congresso da ANJ 
Sandra Silva

A indústria de jor-
nais brasileira agra-
dece aos céus os 
bons resultados em 
vendas e circulação 

alcançados nos últimos anos, 
caminhando sem temer os efei-
tos do “contágio” da economia 
por fatores externos. A Bolsa de 
Valores ainda sofre com a crise 
norte-americana e as oscilações 
de preços do petróleo e das 
commodities. Mas o setor, que 
realizou na semana passada a 7ª 
edição do Congresso Brasileiro 
de Jornais, em São Paulo, parece 
seguir blindado contra a crise que 
atinge outros mercados. 

No primeiro semestre de 
2008 o meio jornal conseguiu o 
melhor resultado em faturamento 
publicitário dos últimos oito anos, 
registrado em um semestre, num 
total de R$ 1,65 bilhão, de acordo 
com o Projeto Inter-Meios (ler 
mais na página 44). O avanço 
dos players digitais também não 
amedronta. Grandes grupos de 
comunicação brasileiros consoli-
dam audiência no mundo online, 
competindo com os maiores 
portais da internet.

Para os próximos anos, no en-
tanto, a briga ficará mais acirrada. 
Por enquanto, o momento é de 
consolidação, após os primeiros 
avanços na web. Alguns grupos 
consolidam portais, como O Esta-
do de S.Paulo, que lançou Limão, 
Território Eldorado, AE Investi-
mentos e iLocal. Já na Infoglobo, 
o canal colaborativo de notícias 
e fotos Eu Repórter, lançado há 
dois anos, alcança 80 mil acessos 
por mês, com versão impressa 
nas páginas de O Globo. 

O diretor do Knight Center 

para Jornalismo da 
Universidade do Te-
xas, Rosental Cal-
mon Alves, aponta 
características es-
pecíficas do mer-
cado brasileiro. “No 
mundo todo é muito 
difícil ter os antigos 
líderes dominando 
as novas tecnolo-
gias. No Brasil tam-
bém vai acontecer 
isso”, avalia, ao lem-
brar que o mercado 
local tem algumas diferenças. 

Ele cita, como exemplo, a 
questão da conexão à internet. 
“Quando você paga um provedor 
de acesso, tem o provedor de 
conteúdo atrelado. Em outros 
países não há essa lealdade. 
O cliente é livre para escolher 
o provedor de conteúdo que 
desejar. A TV aqui também é 
extremamente concentrada. Mas 
está caindo esse poder de dis-
tribuição com os conteúdos on 
demand. O telespectador pode 
assistir onde, quando e como 
quiser”, afirma o especialista. 
O recado do acadêmico para os 
jornais do Brasil, principalmente 
os regionais, é: “Antes que algum 
aventureiro faça algo novo na 
internet, faça você”.

Cenário futuro 
O próprio tema do congresso 

– O Brasil e a Indústria Jornalís-
tica em 2020 – instiga a pensar 
no futuro. Para o ministro do 
Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio Exterior, Miguel Jor-
ge, responsável pela palestra de 
abertura do evento, a expansão 
da indústria jornalística será 

assegurada pela estabilidade 
econômica do País projetada 
para os próximos 12 anos. 

Mesmo reconhecendo que 
poucos se atreveriam a prever o 
futuro até para os próximos dois 
anos, numa época em que a velo-
cidade das inovações na mídia é 
muito rápida, Miguel Jorge o fez. 
“Em 2020 teremos 210 milhões 
de brasileiros, 10% da população 
terá mais de 65 anos e a parcela 
com menos de 14 anos será infe-

rior a 25%. Os debates 
sobre a sustentabili-
dade da Previdência 
Social e a preocupação 
com o consumo de mí-
dia da população mais 
velha estarão ainda 
bem atuais.”

Nesse período, a 
idade média da popu-
lação será mais alta, 
subindo de 27 para 32 
anos. E a perspectiva 
de vida dos brasilei-
ros vai aumentar de 

72 para 76 anos. A projeção do 
governo é que o Produto Interno 
Bruto (PIB) continue a crescer 
em média 3,4% ao ano e a ren-
da per capita suba de R$ 13,5 
mil para R$ 21 mil. “Teremos 
menos pobres no Brasil. E acre-
dito que a indústria jornalística 
será mais forte, melhor e mais 
completa, apropriando-se tam-
bém das novas mídias”, afirmou. 
O futuro econômico projetado 
por Jorge prevê ainda 15 milhões 

de novos empregos até 2020, 
num país com 90% de pessoas 
alfabetizadas e 50% mais alunos 
nas universidades, em compara-
ção com 2008. 

O ministro, que já exerceu a 
função de jornalista em diversos 
periódicos e foi executivo de 
empresas do setor automotivo 
e financeiro, destaca ainda os 
jornais esportivos e os gratuitos 
como os produtos editoriais de 
maior potencial para os próximos 
anos, com a ascensão das classes 
de mais baixa renda.

Entre os setores de destaque 
na economia brasileira impulsio-
nadores da indústria da comuni-
cação estão o petrolífero, portu-
ário, siderúrgico, automotivo e de 
construção civil. Os únicos riscos 
para o Brasil apontados pelo 
ministro são a descontinuidade 
da estabilidade econômica em 
governos futuros e um apagão 
educacional, por falta de profis-
sionais qualificados, nos setores 
de infra-estrutura. 

ANJ prega valorização do setor
No encerramento do pri-

meiro dia do congresso (18), 
ocorreu a posse da nova presi-
dente da Associação Nacional 
de Jornais (ANJ), Judith Brito, 
superintendente da Folha de 
S.Paulo com mais de 15 anos de 
atividade no grupo. A transfe-
rência do cargo para a primeira 
mulher na presidência da en-
tidade foi transformada num 
momento de defesa da liberda-
de de expressão e imprensa no 
País. “A sociedade não precisa 
de tutela, mas de informação”, 
afirma a nova presidente (ver 
entrevista na página 31).

No discurso de abertura do 
congresso, o presidente da ANJ, 
Nelson Sirotsky (Presidente do 
Conselho da RBS), ainda em 

exercício, falou da importância 
da filiação ao Instituto Verifi-
cador de Circulação (IVC, que 
mede a circulação dos jornais 
em todo o País) e da participa-
ção no Projeto Inter-Meios, 
do Grupo M&M (indicador 
do faturamento publicitário da 
mídia nacional).

A indústria brasileira de 
jornais conta com mais de 
três mil títulos em todo o País, 
sendo que, desse total, 500 
são diários. Os 137 associados 
da ANJ representam cerca de 
90% da circulação nacional. 
Somos uma indústria vigoro-
sa e cheia de perspectivas, 
com muitos desafios, numa 
economia brasileira que se so-
lidifica”, afirmou Sirotsky. (SS)

Alves: “Faça algo novo na internet antes que outro faça”
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