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Númerodeleitoresdejornaisna
Espanhasupera40%dapopulação

BARCELONA

Oanode2005foibastante favo-
rável para o sistema de mídia
espanhol, não só pelo aumento
da publicidade, como pelos si-
naisdecrescimentodosetor in-
dustrial.Aimprensaescritaba-
teu recorde de leitura, já que o
número de leitores superou
40%dapopulação.Ocrescimen-
to do consumo de meios de co-
municação na Espanha supera
a média da União Européia
UE), segundo o estudo Tenden-
cias, da Fundación Telefónica.
De acordo com o estudo diri-
gido por Bernardo Diaz Nosty,
“os conteúdos da mídia estão
maisorientadosparaoentrete-

nimentoeolazer,comperfispo-
pulares acima dos observados
nospaísesdoCentroeNorteda
Europa. Essas diferenças não
expressam tanto a diversidade
cultural lógica no seio daUnião
Européia como tambémprová-
veis desigualdades e sintomas
depobrezanocardápiomidiáti-
co-cultural espanhol”.
A indústria jornalística me-
lhorade formaconstantedesde
2001, embora mais pelas recei-
taspublicitáriasdoquepeloau-
mentodevendas (queé inferior
a 100 exemplares por mil habi-
tantes). Não obstante, a leitura
de jornais atingiu em 2005 um
recorde, já que o númerode lei-
tores foi superior a 40% da po-

pulação, em parte pelo surgi-
mento da imprensa gratuita. É
significativoousodessaspubli-
caçõesporumaparteimportan-
te dos imigrantes, pouco habi-
tuados a comprar jornais. A di-
ferença de consumo de jornais
entreascomunidadesdoNorte
e do Sul da Espanha continua
sendo muita acentuada, assim
como o escasso consumo por
parte dos jovens.
As revistas, que em muitos
paísesdaUEsãoaprimeiraop-
ção para investimento publici-
tário na imprensa, aqui são ab-
solutamente superadas pelos
jornais e pela televisão. Agran-
de imprensa tem amaior parte
do consumo, mas há uma ten-

dênciaprogressivaàespecia-
lização de conteúdos e à seg-
mentação dos públicos.
No que se refere ao rádio,
éomeioquesemantémmais
estável em seus conteúdos.
Norádio“apersonalidadede
seus dirigentes”prevalece
sobre a marca de uma emis-
sora. Porém, sua audiência
continua estagnada, apesar
do aumento da população, e
“seconverteunummeiosub-
sidiáriorealmenteimportan-
te, mas não decisivo, com
mais influência social que
empresarial”, uma vez que,
embora ocupe o segundo lu-
gar em termos de audiência,
essapreferêncianãoserepe-
te em investimentos empro-
paganda.
O documento constata
que“noconteúdo,atelevisão
continua apresentando me-
nos novidades”. ● LA VAN-

GUARDA

Leitor verá na tela finíssima o conteúdo atualizado ao longo do dia

Bélgica lançaprimeiro
jornal empapel eletrônico

MÍDIA

NaBélgica, os leitores que gos-
tamdeaproveitar as tardespa-
ra folhear o jornal não preci-
sammaissepreocuparcomno-
tícias desatualizadas durante o
dia. Ao menos, por um período
de testes de trêsmeses. Segun-
do a agência de notícias Deuts-
che Presse-Agentur (dpa), o diá-
rioDeTijd,daAntuérpia,setor-
nará o primeiro jornal a publi-
car uma versão digital do “pa-
pel eletrônico”.
Em vez de comprar um jor-

nal diariamente, a partir de
abril 200 assinantes poderão
começar o dia conectando à in-
ternet um aparelho eletrônico
fornecido pelo De Tijd e então
baixar o jornal. As atualizações
serão feitas automaticamente
ao longo do dia.
De acordo com as informa-

ções da dpa, o aparelho é uma
telacomaespessuradeumafo-
lha de papel e o tamanho de
uma folha de jornal, repleto de
microcápsulas brancas e pre-
tas. Quando ligado, mostra a
imagemdo jornal, tal qual ele é
impresso em gráficas. A “tinta
eletrônica” reproduz 16 tonsde
cinza.Quandoo leitorapertaos
botõesparatrocardepáginaou
aumentarumartigoespecífico,
as partículas se rearranjam.

“Se o período de testes se
mostrar favorável, vamoscriar
ummodelo de negócio baseado
nosresultados”,disseogerente
do projeto, Peter Bruynseels.
Aexperiênciabelga refletea

lutadosjornaispelasobrevivên-
cia em um mundo de competi-
ção e custos crescentes. O mo-

delo do papel eletrônico do De
Tijd custará€400,mas os assi-
nantes estão isentos. A empre-
saafirmouqueoscustosdevem
baixarconformeodiárioeletrô-
nico forse tornandoumitemde
produção emmassa.
O aparelho tem o tamanho

de dois laptops, mas gasta 100

vezes menos energia do que
um monitor de laptop co-
mum. Se usado três horas
pordia,abateriadopapelele-
trônico pode durar uma se-
mana.Acapacidadedearma-
zenamento do aparelho é de
244 megabytes, o suficiente
para gravar um mês de jor-
nais emais 30 livros. Bruyn-
seels destaca tambéma eco-
nomia em papel. Um diário
comoTheNewYorkTimesou
The Wall Street Journal che-
gar a gastar 200 mil tonela-
das depapel para impressão
por ano.
Usandoummarcador es-

pecial, os leitores já podem
marcar trechos de texto na
tela e, ao tocar um anúncio,
a site do anunciante se abri-
rá automaticamente. O jor-
nal estuda variar os anún-
cios publicados ao longo do
dia. Alémdisso, a E Ink, em-
presaquedesenvolveuatec-
nologia das microcápsulas,
estuda como fabricar uma
telacoloridaparaopapelele-
trônico. ●
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