
Jornais gratuitos em alta na Europa  
Doreen Carvajal 
 
O espanhol 20 Minutos superou o El País em circulação; títulos despertam a cobiça das editoras. 
 
Quando o 20 Minutos atingiu os píncaros, podendo reivindicar o troféu do jornal de maior 
circulação geral da Espanha, comemorou a notícia com uma foto gigantesca do King Kong, com 
uma expressão desafiadora, na primeira página.  
"Somos o número 1, somos o número 1", disse José Antonio Martínez Soler, rindo. Ele começou o 
jornal, que é gratuito, no porão da sua casa, há seis anos, e viu o número de leitores crescer para 
2,3 milhões, enquanto os rivais reagiam primeiro com indiferença e hostilidade, depois, com 
imitação, e agora, com sedução.  
 
"No princípio, éramos apenas beneficência ou lixo para eles", disse Soler, observando que uma 
série de visitantes importantes já fez a procissão ao seu escritório em Madri desde dezembro, 
quando o 20 Minutos superou o El País em circulação. "Estamos sendo muito cortejados. Os 
jornais pagos decidiram que não podem nos destruir nem nos copiar, e agora querem nos 
comprar ou casar conosco."  
 
Os pretendentes talvez não estejam necessariamente enamorados. Os diários de distribuição 
gratuita vivenciaram uma ascensão abrupta em distribuição na Europa, com sua circulação 
subindo para 23 milhões no ano passado, o que representa uma alta de mais de 33% em relação 
ao ano anterior, segundo Piet Bakker, professor-assistente de Comunicação da Universidade de 
Amsterdã.  
 
Mais da metade da circulação de jornais gratuitos na Europa está agora nas mãos de editoras 
tradicionais. Estas antigas empresas também estão investindo em pioneiros como o 20 Minutos, 
que no ano passado vendeu uma participação acionária de 20% para o conglomerado de mídia 
espanhol Zeta Group.  
 
Os últimos seis meses representaram uma espécie de temporada de reprodução na Europa. 
Foram lançados novos títulos na Espanha, Dinamarca, Islândia e Portugal, para competir com os 
pioneiros Metro, primeiramente distribuído na Suécia e agora encontrado em quase 20 países pelo 
mundo, e 20 Minutos. Na Letônia e Lituânia, o título dos novos jornais sugerem uma leitura ainda 
mais rápida: 15 Minutes e 5 Minutes.  
 
Mas o local no topo ocupado pelo 20 Minutos nas estatísticas de circulação na Espanha é precário. 
Este mês, o Planeta Group deve lançar o quarto jornal de distribuição gratuita do país, o Pagina 
Cero, com uma previsão de circulação de 1 milhão de exemplares.  
 
Hoje em dia, quase metade dos jornais espanhóis é de distribuição gratuita. Na Islândia, esta 
parcela é de 71%. Na Suécia, o Metro foi apontado como o maior jornal diário no mês passado, 
segundo o levantamento feito pela Research International. Seu número de leitores - 1,4 milhão - 
teve um aumento de 20%.  
 
O surgimento de novos jornais gratuitos talvez tenha mais a ver com as dificuldades econômicas 
dos consumidores do que com a popularidade do formato. E a Copa do Mundo a ser realizada na 
Alemanha é um período tentador para lançar títulos com uma cobertura esportiva aprimorada. 
Não por acaso, tanto o Metro como o 20 Minutos planejam ampliar sua seção de esportes em 
junho.  
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