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Com cerca de um ano de exis-
tência, eles são os caçulas entre os 
jornais do Brasil. Mesmo assim, já 
ganharam destaque no mercado e 
agora lutam para se consolidar. O 
carioca Meia Hora, que completou 
um ano em setembro, está em 10o 
lugar no ranking geral do Instituto 
Verifi cador de Circulação (IVC), 
com circulação média de 109,3 
mil exemplares no acumulado 
entre janeiro e agosto de 2006. O 
Aqui, lançado em Minas Gerais e 
no Distrito Federal, está na 22a 
posição, com 43,1 mil no mesmo 
período, e pode ser levado para 
outras praças. Mesmo sem ter pro-
dutos auditados pelo IVC, a Rede 
Bom Dia de Jornais, que atende o 
interior de São Paulo, expandiu-
se após a estréia na região de Rio 
Preto e conta hoje com títulos em 
Jundiaí, Bauru e Sorocaba.

Direcionados para o nicho 
dos periódicos populares ou não, 
esses veículos têm em comum o 
fato de estarem ligados a grandes 
grupos de comunicação. O Meia 
Hora pertence ao mesmo con-
trolador de O Dia, e o Aqui, ao 
grupo Associados de Minas, que 
publica o Estado de Minas e o 
Diário da Tarde. A rede Bom Dia, 
por sua vez, é de propriedade 
J. Hawilla, dono da empresa de 
marketing esportivo Traffi c e da 
TV Tem, grupo de afi liadas da TV 
Globo em São José do Rio Preto, 
Bauru, Sorocaba e Itapetininga. 
Um dos poucos que tentou se 
aventurar sozinho, o carioca Q! 
— lançado por Ariane Carvalho 
após sua saída do grupo O Dia —, 
durou apenas dois meses.

Para Eduardo Tessler, dire-
tor para o Brasil do Innovation 
International Media Consulting 
Group, é o fato de pertencerem 
a grifes jornalísticas que garan-
te a sobrevivência dos diários 
populares. “Esse modelo só 
se sustenta quando faz parte 
da estratégia de um grupo de 
comunicação”, diz o consultor. 
“Sozinho, o negócio é inviável.” 
A lógica é simples. Fazer parte de 
uma empresa permite comparti-
lhar a infra-estrutura já existente: 
gráfi ca, sistema de distribuição, 
fornecedores de matérias-primas, 
canais de divulgação, agências de 
notícias e até mesmo os profi ssio-
nais da redação. Como manter 
tudo isso sozinho se é preciso 
vender o produto com preço de 
capa reduzido e oferecer anún-
cios mais baratos? “Não é um ne-
gócio para enriquecer ninguém”, 
comenta Tessler.

Maurício Augusto dos Santos, 
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Novatos, mas não solitários
Lançados no último ano, jornais populares mantêm-se ancorados em grupos de comunicação
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superintendente de circulação do 
grupo Associados de Minas, con-
corda. “É uma conta muito difícil 
de fechar se o jornal está sozinho. 
A publicidade não paga isso”, 
declara o executivo, lembrando 
que é preciso limitar o volume 
de anúncios no tablóide popular 
para não descaracterizar o pro-
duto. Santos não revela quando 
— e se — a empresa pretende 
recuperar o investimento feito 
no título Aqui. Mas afi rma que a 
decisão de subir para R$ 0,40 o 
preço de capa em setembro (em 
outubro de 2005 ele havia sido 
lançado a R$ 0,25) foi tomada 
para “viabilizar mais o produto”.

De qualquer forma, parece 
que a investida no segmento 
dos populares vale a pena para 
o grupo Associados. Sem dar 
detalhes, Santos informa que a 
empresa pretende lançar o Aqui 
em outras praças. Com tiragem 
média de 23 mil exemplares em 
Minas Gerais — a publicação 

Tessler: “Populares só se sustentam quando fazem parte
da estratégia de um grupo de comunicação”

circula em Belo Horizonte, Gran-
de BH e 85 cidades do interior 
—, o Aqui é comercializado em 
bancas (52% das vendas), por 
ambulantes (21%) e em canais 
alternativos, como drogarias, su-
permercados e padarias (27%). 
No Distrito Federal, a tiragem é 
de 20 mil exemplares. Lançado 
para concorrer com o popular 
Super Notícia, da Sempre Edi-
tora, ele atrai leitores da classe 
C (43%) e também das D e E 
(20%), um público que não era 
atendido pelos demais produtos 
do grupo.

Além de explorar um novo 
mercado, segundo Santos, a 
empresa espera “formar uma 
base leitora de jornais premium 
para o futuro”. A expectativa é 
de que os jovens, que antes não 
consumiam o veículo por causa 
do preço, adquiram o hábito da 
leitura e, quando tiverem maior 
poder aquisitivo, possam pro-
curar periódicos qualificados. 

Santos não teme nem mesmo 
a concorrência com a internet. 
“A base de leitores dos jornais 
de hoje está envelhecendo, e é 

preciso formar novos. O papel é 
só um meio para entregar infor-
mação. Se conseguirmos criar o 
hábito de leitura em quem não 
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estava acostumado, não importa 
onde ele vai procurar conteúdo, 
seja na web, no celular ou no 
meio impresso: o importante 
é que tenha nossas marcas na 
cabeça”, afirma o executivo. 
Tessler, no entanto, não acredita 
nessa migração de leitores dos 
títulos populares para os maio-
res. “O público atingido por eles 
é bem identifi cado com esse tipo 
de jornal, de leitura rápida e cen-
trado em temas como esportes, 
polícia, televisão, variedades e 
serviços”, aponta.

Alvo inesperado
Criado para atingir a classe 

C, o Meia Hora acabou atraindo 
também um público de maior 
poder aquisitivo. De acordo com 
o periódico, a pesquisa Marplan 
identifi cou 79% de seus leitores 
nas classes B e C. “Ficamos 
surpresos, pois não era o foco 
inicial”, comenta Mário Reis, 
diretor de marketing. Com essa 
informação, a empresa preten-
de buscar novos anunciantes. 
“Atraímos um público mais qua-
lifi cado, que apenas não estava 

com tempo para ler. Precisamos 
divulgar isso para o mercado 
publicitário”, pontua Reis, que 
está ansioso para ampliar o le-
que de anunciantes. “A venda 
de publicidade do jornal ainda 
não está no patamar desejado, 
mas isso deve mudar”, acredita 
o executivo, ressaltando que o 
Meia Hora lançou há duas sema-
nas um caderno diário voltado 
apenas para classifi cados, que 
varia entre oito e 16 páginas.

Antes, a seção vinha no corpo 
do título. Além do perfi l do leitor, 

outro trunfo do Meia Hora para 
conquistar anunciantes é a circu-
lação. O jornal, que estreou com 
50,8 mil exemplares e mantém a 
comercialização apenas em ban-
cas, conseguiu, em pouco tempo, 
superar a casa dos 100 mil. De 
acordo com Reis, em setembro 
o tablóide bateu o recorde de 
vendas em dois dias, chegando 
a 200 mil exemplares.

Mas o que pode ser uma 
vantagem para o Meia Hora 
talvez não seja bom para O Dia, 
também voltado para a classe 

B. Enquanto aquele cresceu, a 
média de circulação deste caiu 
de 155,8 mil exemplares entre 
janeiro e agosto de 2005 para 
129 mil no mesmo período deste 
ano. “O grupo talvez tenha de 
fazer um rearranjo”, avalia Tes-
sler. A concorrência também foi 
afetada e se mexeu. O Infoglobo 
investiu R$ 4 milhões para lançar 
o Expresso da Informação, que 
estreou em março e está com 
circulação média de 37,2 mil 
exemplares. A empresa, no en-
tanto, nega que a iniciativa tenha 
sido uma resposta ao avanço do 
Meia Hora. De qualquer forma, 
o Extra — do mesmo grupo 
— registrou queda na circulação 
média: de 280 mil exemplares 
entre janeiro e agosto de 2005 
para 251 mil neste ano.

Força caipira
Se no Rio de Janeiro, os no-

vatos foram lançados na capital, 
em São Paulo a novidade surgiu 
no interior. Em setembro do ano 
passado, após comprar a Folha 
de Rio Preto, J. Hawilla relan-
çou-a com o nome de Bom Dia 
Rio Preto. Na seqüência, a rede 
foi estendida para Jundiaí, Bau-
ru e Sorocaba, com público-alvo 
não mais limitado às classes C, 
D e E, mais abrangendo também 
as camadas mais abastadas da 
população. A estratégia de lan-
çamento das edições do título 

Santos: “É uma conta muito difícil de fechar se o jornal está sozinho” Sá: “Fazer parte de um grupo ajudou a atrair anunciantes”
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Único dos novatos que 
se aventurou no mercado de 
jornais gratuitos, o Destak foi 
lançado em julho após uma 
associação entre o grupo por-
tuguês Cofi na, o Metrô News 
— dos empresários Antonio 
Zilhão, Francisco Pinto e 
Gonçalo Uva, que criaram o 
Destak em Lisboa, há cinco 
anos — e o empresário bra-
sileiro André Jordan, que 
entrou com 70% do capital. 
O título, porém, não está 
sozinho no segmento dos 
gratuitos. Em São Paulo, o 
Shopping News circula desde 
1968 e o Metrô News surgiu 
em 1974. Dentre os gratuitos 
que circulam no País, desta-
cam-se também o Panorama, 
em Juiz de Fora (MG), o Co-
letivo, em Brasília (DF) e o 
Olá, em Curitiba (PR).

A estratégia do Destak 
é focar a distribuição em 
pontos fi xos, como estações 
do metrô, academias, uni-
versidades e avenidas do 
cinturão sul-oeste da capital 
paulista, para atrair o pú-
blico das classes B e C. “Já 
estamos com ótimo retorno, 
e o leitor começa a se habi-
tuar ao jornal”, diz Cláudio 
Zorzett, diretor comercial do 
título. A tiragem é de 200 mil 
exemplares, número auditado 
pela BDO Trevisan, segundo 
o executivo. Para atrair anun-
ciantes, a publicação aposta 
na fl exibilidade de formatos 
do anúncio — triângulos, 
círculos e sobrecapas — e na 
regionalização. “O Citibank, 

por exemplo, queria publicar 
encartes conforme o mapa de 
localização de suas agências: fi -
zemos a distribuição dos jornais 
com o anúncio apenas na Mooca, 
no centro e na zona oeste de São 
Paulo”, conta Zorzett.

Apesar do sucesso que os pe-
riódicos gratuitos estão obtendo 
no exterior, a exemplo do sueco 
Metro — que se transformou 
na maior rede de jornais inter-
nacionais do mundo —, alguns 
especialistas ainda são céticos 
quanto à viabilidade econômica 
do modelo no Brasil. “O suces-
so deles depende da qualidade 
editorial e da escolha certa de 
pontos de distribuição: é pre-

ciso estar onde 
o público tenha 
tempo para ler”, 
afirma Eduardo 
Tessler, diretor 
para o Brasil do 
Innovation Inter-
national Media 
Consulting Group. 
“Na Europa, são 
distribuídos nos 
transportes cole-
tivos, uma vez que 
mesmo a popula-
ção com melhor 
poder aquisitivo 
tem o costume 
de utilizá-los. No 
Brasil, isso não 
ocorre, já que o 
público que usa o 
transporte coleti-
vo não é tão atra-
tivo para a maioria 
dos anunciantes.”

A mesma opi-
nião tem Nelson Sirotsky, 
presidente da Associação 
Nacional de Jornais (ANJ). 
“Aqui temos observado um 
êxito relativo”, declara. A 
saída, então, seria buscar 
alternativas. Tessler cita o 
caso do argentino La Gazeta 
Del Celo, que é distribuído 
no aeroporto e tem tiragem 
de 30 mil exemplares. “Eles 
conseguiram atrair um público 
qualificado e estão fazendo 
sucesso”, informa o consultor. 
“Imagina um jornal oferecido 
no Aeroporto de Congonhas, 
em São Paulo? Se eu fosse lan-
çar um gratuito, distribuiria 
lá”. Fica a dica.           (RR)

Segredo é distribuição

pelo interior paulista contou 
com promoções como distribui-
ção de DVDs, livros e ingressos 
para shows.

Hoje, a tiragem média da 
publicação está em 35 mil exem-
plares, sendo 18 mil assinantes 
e o restante vendas em banca, 
segundo Marcos Nogueira de Sá, 
diretor comercial da rede, para 
quem o número está acima do 
previsto. De acordo com ele, os 
Bom Dia obtiveram uma “ótima 
aceitação” por parte do merca-
do anunciante e já contam com 
anúncios de grandes cadeias 
varejistas, como Carrefour, Pão 
de Açúcar, Wal-Mart e Kalun-
ga, além de empresas do setor 
imobiliário. “Fazer parte de um 
grupo ajudou a atrair anun-
ciantes”, diz Sá, que ressalta o 
papel da TV Tem na divulgação 
dos diários.

Para aumentar sua receita 
publicitária, a empresa apresen-
tou duas novidades no mês pas-
sado. A primeira é uma revista 
bimestral — que pode se tornar 

mensal em breve, revela Sá —, 
voltada exclusivamente ao mer-
cado imobiliário, cujo primeiro 
número saiu com 40 páginas, 
sendo 38 de anúncios. A outra é 
um caderno de Empregos, que 
circula aos domingos e pode ser 
vendido de forma avulsa também 
para cidades nas quais os jornais 
da rede ainda não circulam. Nes-
ses locais, o caderno sai com oito 
páginas de editorial. “Vendemos 
47 mil exemplares da primeira 
edição, sendo 12 mil avulsos”, 
informa o executivo.

Lançados como standard, os 
jornais da rede podem mudar de 
formato em breve, se a experiên-
cia iniciada no mês passado com 
o Bom Dia Jundiaí — que passou 
a ser editado no modelo berli-
ner — for positiva. “Queríamos 
testar essa tendência mundial, 
mas ainda é cedo para avaliar”, 
declara Sá. “De qualquer forma, 
até agora não recebemos re-
clamações dos leitores e ainda 
conseguimos aumentar a publi-
cidade”, fi naliza.

Reis:  “Atraímos um público mais qualifi cado, que apenas não estava com tempo para ler”

Zorzett: aposta na fl exibilidade de formatos do anúncio 
— triângulos, círculos e sobrecapas — e na regionalização
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