
Crescem vendas de jornais no mundo 
 
A imprensa mundial confirmou em 2005 sua boa saúde graças ao incremento das vendas e 
principalmente ao crescimento da receita de publicidade de 5,7%, o aumento mais importante 
nos últimos quatro anos, segundo um estudo apresentado ontem em Moscou por ocasião do 
59 Congresso Mundial de Jornais.  
 
Segundo a Associação Mundial de Jornais (AMJ), os jornais aumentaram suas vendas em 0,5% 
em um ano e em 6% nos últimos cinco anos, ou seja, até finais de 2005. O incremento se 
deve, mais uma vez, à forte alta experimentada na Ásia.  
 
Se mais de 439 milhões de pessoas compram diariamente um periódico (25 milhões mais que 
em 2004), mais de 1 bilhão lê ao menos um jornal, segundo estimativas da associação, que 
representa mais de 18 mil empresas jornalísticas do mundo.  
 
Com os jornais gratuitos, a distribuição cresceu 1,2% no ano passado e cerca de 11% nos 
últimos cinco anos. Com eles, a distribuição diária alcança 464 milhões de exemplares. A nível 
mundial, os jornais gratuitos representam hoje 6% da distribuição da imprensa escrita. (17% 
na Europa).  
 
Por outro lado, os lucros com publicidade dos jornais pagos avançaram 5,7% no ano passado e 
11,7% nos últimos cinco anos. Na opinião de Timothy Balding, diretor-geral da AMJ, "o público 
dos jornais continua aumentando, tanto na imprensa escrita quanto na internet". Segundo o 
especialista, os jornais "demonstram notável resistência ante a concorrência de uma ampla 
variedade de meios de comunicação". O número de jornais vendidos no mundo diminuiu 0,3% 
em 2005, mas aumentou cerca de 8,1% desde 2001.  
 
Os mercados de jornais mais importantes do mundo são a China (96,6 milhões de exemplares 
vendidos diariamente), Índia (78,7 milhões), Japão (69,7 milhões), Estados Unidos (53,3 
milhões) e Alemanha (21,5 milhões). Por continentes, as vendas cresceram na Ásia cerca de 
1,7% em relação a 2004, na América do Sul, 3,7%, e na África, 0,2%.  
 
As vendas caíram, no entanto, na Europa, em 0,2%, na América do Norte, 2,5%, e na 
Austrália e Oceania, 2%. Na América Latina, concretamente no Brasil, as vendas dos jornais 
aumentaram 4%. Na União Européia (UE), o número de jornais vendidos caiu um pouco em 
2005 (-0,6%), mas a tendência confirma a baixa nos últimos cinco anos (-5,2%).  
 
Sete países da UE incrementaram suas vendas em 2005 - principalmente a Polônia, 9,8%, 
Eslovênia, 19,4%, República Checa, 4,8% e Irlanda, 2,1%. Em cinco anos, a Irlanda, com uma 
aumento de 28,9% e Polônia, de 21,6%, representam as altas mais significativas. Em troca, 
diminuíram as vendas de jornais na Alemanha (2,5%), Dinamarca (2,6%), França (1,6%), 
Grécia (4%), Holanda (3,6%), Portugal (3,8%) e Eslováquia (4,1%). Em cinco anos, as quedas 
mais acentuadas foram registradas na Hungria (12,3%), Grécia (11,6%) e Holanda (10,5%).  
 
kicker: A distribuição diária, no planeta, alcança 464 milhões de exemplares, sendo que 6% 
são gratuitos. No Brasil, resultado é 4% melhor  
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