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Circulação de jornais
subiu 0,5% em 2005

  Gastos na publicidade veiculada
por esse meio cresceram 5,7%

A circulação de jornais em to-
do o mundo aumentou 0,56%
em 2005 e os gastos na publici-
dade veiculada por esse meio
cresceram 5,7%. Esses núme-
ros foram divulgados pela As-
sociação Mundial de Jornais
(WAN, na sigla em inglês), na
abertura do 57- Congresso
Mundial de Jornais, que se rea-
liza em Moscou e reúne 1,7 mil
editores, executivos e proprie-
tários de jornais de 110 países.

Para o diretor-executivo da
WAN, Timothy Balding, esses
resultados mostram o vigor da
indústria jornalística. "Os jor-
nais se mostram incrivelmen-
te resistentes à avalanche de
competidores de diferentes ti-
pos no mercado informativo",
opinou.

Nos últimos cinco anos, a cir-
culação dos jornais no mundo
cresceu 6%, enquanto os gas-
tos publicitários no meio au-
mentaram 11,7%. Se os jornais
gratuitos forem incluídos, o in-
cremento da circulação em
2005 seria de 1,21% e de 7,8%.

Segundo a publicação Ten-
dências da Imprensa Mundial,
que contém os dados divulga-
dos pela WAN, nunca se ven-
deu tanto jornal no mundo. São
439 milhões de exemplares diá-
rios. Estima-se que cerca de l
bilhão de pessoas leiamjornais.

O aumento da circulação se
deve, sobretudo, à Ásia. Na Eu-
ropa e nos Estados Unidos hou-
ve queda na venda de jornais.
Na América do Sul, em 2005
houve aumento de 3,7%. No Bra-
sil, o crescimento foi de 4,1%.

Os cinco maiores mercados
jornalísticos do mundo são a
China, com 96,6 milhões de
exemplares vendidos por dia;
índia, com 78,7 milhões; Japão,
com 69,7 milhões; Estadostlni-
dos, com 53,3 milhões; e Alema-
nha, com 21,5 milhões. No Bra-
sil, a circulação média diária de
jornais chegou a 6,789 milhões
de exemplares em 2005.

Em todo o mundo, vem au-
mentando a leitura das ver-
sões online dos jornais. De
acordo com a WAN, o público
leitor dos sites jornalísticos au-
mentou 8,7% em 2005 e 200%
nos últimos cinco anos. "A in-
dústria jornalística está se ex-
pandindo como um todo no
mundo graças à exploração de
múltiplos canais de divulgação

Público leitor dos
sites jornalísticos
aumentou 8,7%
no ano passado

das informações, como é o caso
dos jornais gratuitos e dos ser-
viços online", opinou Timothy
Balding.

Com sede em Paris, a WAN
é a organização mundial da in-
dústria da imprensa e repre-
senta 18 mil jornais, O órgão in-
clui entre seus membros 72 as-
sociações nacionais de jornais,
executivos individuais em 102
países, 11 agências de impren-
sa e nove grupos de imprensa
regionais e internacionais. •
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