
Novos tablóides e edições económicas chegam ao
mercado e aquecem a discussão sobre o futuro dos
jornais impressos

OMO EMPRESTADO ESSE TÍTULO do texto

de apresentação do novo projeto do jor-
nal inglês The Guardian, escrito pelo seu

editor, Alan Rusbridger, para falar das novidades
que acabaram de chegar ao mercado (por mais
difícil que isso seja, pois escrevo com uma ante-
cedência de 40 dias, o que me impede de chegar
perto das "novidades"). Dentro do movimento
de "tabloidização" dos jornais ingleses, o Guar-
dian foi o último a aderir, sacrificando talvez

o melhor dos
projetos tipo-
gráficos dos
diários ingleses.

Com o velho design de
Simon Esterson, o
Guardian conseguia
aliar tradição e modernidade em 12 colunas
que favoreciam combinações de oito ou seis co-
lunas, facilitando a hierarquização das notícias e
o uso de recursos gráficos no meio do texto. O
jornal recuou e assumiu um outro formato - o
berliner - para tentar manter-se vivo em meio à
concorrência bem-sucedida no formato tablóide.
Talvez para manter sua característica de arrojo, o
jornal arriscou ao adotar o meio-tablóide para
seu suplemento cultural, o G2, um formato com-
pacto, de fácil manuseio e transporte, esse sim,
uma novidade.

Do lado de cá do Atlântico, mais tablóides.
O Zero Hora, que já tinha esse formato, lançou
um redesenho em setembro, sem grandes revo-

luções, como afirmou a própria di-
reção da redação no encarte que in-
troduziu a mudança.

No Rio, o Dia lançou o seu Meia
Hora, no final de setembro, voltado
para o público jovem, segundo a di-
reção da empresa. Um lance na
complicada peleja entre as filhas de
Ary Carvalho, que promete ainda
mais um tablóide, dessa vez o de
Ariane Carvalho. Ninguém duvide,
entretanto, que, se os jornais pega-
rem, outros aparecerão por aí...
Curiosa foi a coincidência nas cores
institucionais, iguais às do maior
concorrente da casa, o Extra.

É cedo para dizer se o futuro
dos impressos está no formato ta-
blóide. Na Europa, os costumes
são outros, assim como os forma-
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tos, que variam de país para país. Decerto, a
passagem de Standard a tablóide na Inglaterra
tem alcance e significado completamente dife-
rentes do que teria se essa mudança fosse feita
no Brasil. Se as vendas dos novos tablóides ca-
riocas decolarem, sem dúvida será por causa do
preço mais baixo do que os da concorrência
Standard-cinquenta centavos o Meia Hora, por
exemplo - e não pelo formato. Pois, no Brasil, o
poder de decisão está no bolso e não na bolsa,
onde teoricamente caberia sem problemas um
tablóide, como defenderam os autores da pro-
posta de modificação na Inglaterra. Lá, o novo
formato influiu nas vendas. Talvez esteja aí o
problema a ser atacado nas reformas gráficas e
editoriais no Brasil, daqui para a frente: o pre-

ço. Essa constatação nada tem de original.
Quem leu aqui a coluna de julho, chamada "O
Chicabom do Paulinho", vai se lembrar da defe-
sa que fiz do projeto do Paulo Oliveira, que, en-
tre outras coisas, propôs
que os jornais "ofereçam
edições completas, edições
económicas e até edições
super-econômicas", de
acordo com o bolso dos lei-
tores. Brigas à parte, parece
ser o que estamos vendo no
Rio. Fica no ar a pergunta:
diante de tanta oferta de in-
formação, os jornais valem
o que cobram? •
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