
Além dos assinantes 
 
Títulos voltados principalmente para classe C assistem à retomada do crescimento de suas 
circulações com vendas avulsas 
 
Parecem surgir já os primeiros indícios de recuperação das circulações dos jornais populares. 
Essa retomada do crescimento da venda de exemplares vem em boa hora, pois uma rápida 
olhada nos números do 1VC mostra que j ornais como Extra, Agora São Paulo e Diário de S. 
Paulo enfrentaram declínios de circulação mais acentuados, quando comparados aos números 
de publicações mais focadas em assinantes, como Folha de S. Paulo, O Estado de S. Paulo e O 
Globo, entre outros (ver tabela com dados do IVC em matéria desta edição). Mas, apesar da 
queda em suas circulações, a maioria dos jornais chamados de populares deve este ano 
expandir suas receitas publicitárias em índices superiores àqueles registrados pelas 
publicações mais tradicionais, mostrando talvez um interesse crescente da indústria da 
comunicação no público ao qual eles se destinam. 
 

 
 
Sinal da retomada do crescimento das circulações dos jornais populares pode ser, por 
exemplo, o desempenho recente do Diário Gaúcho. Quando se compara a média das 
circulações obtidas por esse jornal nos primeiros nove meses deste ano com a registrada no 
mesmo período de 2002, constata-se uma queda de aproximadamente 9%. Mas, quando há o 
confronto entre as circulações de setembro de 2003 e do mesmo mês do ano passado, já há 
uma pequena elevação (cerca de 2,8%). "A circulação do Diário Gaúcho está em processo de 
recuperação", afirma Christiano Nygaard, diretor de operações dos jornais da RBS. 
 
Também Ricardo Gandour, diretor executivo do Diário de S. Paulo e diretor da Infoglobo, diz 
perceber indícios de recuperação na circulação da publicação com a qual trabalha. "Na primeira 
metade de novembro, comparativamente ao mesmo período do mês anterior, tivemos um 
crescimento de circulação de 10%", afirma. Na opinião de Gandour, parte do mérito por essa 
recuperação deve ser creditada a uma elaboração de produto que mescla jornalismo bem feito 
com promoções bem planejadas. "A circulação do Diário chega a crescer de 10% a 20% 
quando o jornal traz casos exclusivos, além de boa prestação de serviço e oportunidades para 
a vida cotidiana do leitor. Isso mostra que o público responde bem à qualidade do produto", 
avalia. 



 
Porém, Gandour e Nygaard apontam razões distintas para as quedas nos números de venda 
avulsa de exemplares dos jornais populares. O diretor do Grupo RBS considera essa retração 
decorrente principalmente de decisões estratégicas das editoras, que refrearam seus 
investimentos em promoções de incentivo à circulação. "Na minha opinião, os jornais po-
pulares trazem embutida em seu conceito a realização de promoções, que influem muito 
decisivamente em seus patamares de circulação", diz Nygaard. "Este foi um ano no qual as 
editoras buscaram, em vez de incrementar circulações, rentabilizar suas operações", 
acrescenta. Já Gandour acredita que o público dos jornais de banca sente mais intensamente 
os efeitos das conjunturas econômicas adversas. Mas ele reconhece: "Realmente, poucos j 
ornais populares investiram em grandes ações de circulação. Nós estivemos entre aqueles que 
mais investiram", diz o diretor da Infoglobo. 
 

 
 



Conjuntura e promoções 
 
A atribuição da responsabilidade pela queda nas circulações dos jornais populares a uma 
conjuntura que atinge mais fortemente o público ao qual eles se destinam é feita também por 
Marcelo Epstejn, diretor executivo de circulação do Grupo Folha, que edita o Agora São Paulo. 
Segundo ele, os leitores dessas publicações são extremamente sensíveis a qualquer variação 
nos preços dos exemplares. Um aumento de R$ 0,10 no preço de capa, como aquele realizado 
pelo Agora no início deste ano, conseguiu impactar seus números de circulação. "Mesmo 
porque esses aumentos vêm se acumulando", diz Epstejn. Mas ele até considera 2004 como 
um ano positivo para o Agora São Paulo. "Retomamos a liderança no mercado dos j ornais 
populares paulistanos", explica Epstejn. Pelos dados do IVC de setembro, a diferença entre as 
circulações do Agora São Paulo e de seu concorrente Diário de S. Paulo atingia pouco mais de 
140 exemplares. Em janeiro deste ano, o Diário de S. Paulo estava na frente do concorrente, 
com uma vantagem de aproximadamente 3 mil exemplares. 
 
Para Agostinho Vieira, diretor executivo dos jornais O Globo e Extra, também da Infoglobo, 
além da conjuntura econômica que atinge de maneira mais dramática o público dos jornais 
populares, também contribuiu para a queda nas circulações desses títulos o fato de ainda não 
haver, nesse segmento, uma relação entre o leitor e o veículo similar àquela verificada na área 
dos chamados qualitypapers. "Para o público de um j ornai como O Globo, por exemplo, a 
informação é fundamental", compara. 
 
Mas Agostinho também considera as promoções ingredientes importantes no desempenho das 
circulações dos jornais de banca e acha que o menor êxito das promoções realizadas este ano 
pelo Extra também contribuiu para a queda de seus números. Afinal, ele lembra que no ano 
passado o Extra fez uma promoção a de distribuição de uma enciclopédia que lhe gerou 
circulação média diária superior em 100 mil exemplares àquela de seu principal concorrente — 
que ele não cita, mas trata-se de O Dia. 
 
Já o Diário de S. Paulo realizou em meados deste ano uma promoção de circulação com 
distribuição de uma série de livretos batizada Português Sem Complicação (produto, aliás, 
concebido inicialmente para o Extra). De acordo com Gandour, foram distribuídos cerca de 600 
mil desses livros. Ao considerar o pequeno crescimento da economia nacional e as quedas nas 
circulações da maioria dos jornais do País, o diretor do Diário de São Paulo avalia como 
positivo o desempenho de circulação registrado este ano pelo título. Afinal, segundo o 
executivo, "essa é uma marca que ainda constrói seu posicionamento". O Diário de S. Paulo foi 
lançado em setembro de 2001, a partir da compra, pela Infoglobo, do Diário Popular. 
 
Publicidade em alta 
Apesar das quedas de circulação, os jornais populares conseguirão, em 2004, elevar suas 
receitas publicitárias. No Agora São Paulo, ela será incrementada em 15%, relativamente ao 
valor obtido em 2002, conta o diretor executivo comercial do Grupo Folha. Para ele, contribuiu 
para esse resultado a estratégia, adotada em 2002, de integração da comercialização de todos 
os produtos do grupo em uma única equipe. "Mas esse crescimento decorre também do maior 
interesse do marketing e especialmente do varejo pelos estratos sociais mais populares", diz 
Moura. Ele prevê que no próximo ano o faturamento publicitário do Agora São Paulo deverá 
atingir níveis superiores à média do mercado de jornais, mesmo porque a disputa no segmento 
de varejo deverá ficar mais acirrada. 
 
No Diário Gaúcho, de acordo com Nygaard, comparando-se os dez primeiros meses deste ano 
com o mesmo período de 2002, houve um incremento de faturamento publicitário de 
aproximadamente 3%. Mas, segundo ele, o ritmo desse crescimento vem se acelerando, pois, 
ao serem analisados dados referentes a outubro com o mesmo mês de 2002, houve uma 
expansão de 35%. Nygaard visualiza, em 2004, um cenário favorável para os jornais 
populares. "Eles ainda são novos e vêm sendo gradativamente mais aceitos pelas agências. 
Além disso, no próximo ano o desenvolvimento do Brasil necessariamente passará pelas 
classes B e C", aposta.  
 
Já Gandour não revela números relativos à receita publicitária do Diário de S. Paulo, mas 
afirma haver uma percepção crescente desse título como especialista na comunicação com as 
classes B e C. Segundo ele, neste ano seu jornal conquistou novos anunciantes, de segmentos 



como o varejo e o setor financeiro. 
 
No Extra, de acordo com Vieira, o crescimento do faturamento publicitário deve superar a casa 
dos 10% neste ano. Ele atrela uma possível retomada do crescimento das circulações dos 
jornais populares à consolidação de uma conjuntura econômica que eleve o poder aquisitivo da 
população. "Acredito que essa retomada ocorrerá, talvez não no primeiro trimestre, mas no 
segundo ou no terceiro", diz Vieira. Ele quer, em 2004, recolocar o Extra na posição de jornal 
mais vendido do Rio de janeiro. Esse posto foi perdido, no final do ano passado, para O Globo, 
também pertencente à Infoglobo. O Extra ainda se mantém, contudo, no topo do ranking das 
maiores circulações avulsas entre os jornais brasileiros (ver tabela). 
 

 
 

Meio & Mensagem – 8/12/2003 


