
Já consolidados em diversos 
países, os periódicos de distri
buição gratuita buscam agora 
espaço relevante também no 
mercado brasileiro de jornais. 
Seu avanço manifesta-se de 
modo mais forte na cidade de 
São Paulo, não por acaso aquela 
que concentra a maior parte 
da verba de publicidade e que 
— guardadas as devidas propor
ções — apresenta um ambiente 
de negócios em muitos aspectos 
similar ao das principais metró
poles mundiais. 

Exemplo de organização que 
atua nesse segmento é a multi
nacional de origem sueca Metro 
International, que agora chega 
ao Brasil por meio de parceria 
com o Grupo Bandeirantes, de
tentor de diversas emissoras de 
TV e rádio. Já presente em apro
ximadamente cem mercados de 
mais de 20 países — da Europa, 
Ásia e da América do Sul e Améri
ca do Norte —, a Metro editará no 
Brasil um produto denominado 
Publimetro (mesmo nome de 
um jornal mantido pelo grupo 
no Chile e no México). Com 
tiragem inicial de aproxima-

Mario Mello: "Metrô News é o gratuito em atividade mais antigo do mundo" 

damente 150 mil exemplares e 
circulação diária — de segunda 
a sábado —, o novo título estava 
previsto para ser lançado no 
início deste mês de maio. 

Não se pode dizer, porém, 

que a Metro abrirá um mercado 
inexplorado ou novo. Afinal, o 
diário Metrô News, distribuído 
de segunda a sexta-feira em to
das as estações do metrô de São 
Paulo, nasceu há 32 anos. "É o 

jornal de distribuição gratuita 
em atividade mais antigo do 
mundo", afirma o gerente co
mercial Mario Mello Júnior. Se
gundo ele, ao contrário do que 
ocorria há alguns anos, no Brasil 
o mercado publicitário — única 
fonte de receita com a qual po
dem contar essas publicações 
— já não se mostra reticente 
em relação aos gratuitos, até 
mesmo porque teria percebido 

nesses veículos um diferencial. 
"Nesses jornais, a tiragem é 
sempre igual à circulação, nun
ca há encalhe", afirma. 

NOVOS PROJETOS 
Se durante muito tempo o 

Metrô News não tinha concor
rentes importantes, em jultio do 
ano passado a história mudou, 
com o lançamento do Destak, 
que também elegeu as estações 

JVC estuda auditar gratuitos 
A expansão do segmento 

de jornais gratuitos traz à tona 
a discussão sobre a possível 
auditoria da circulação desses 
veículos por parte do Institu
to Verificador de Circulação 
(IVC). Mas, por enquanto, o 
órgão não fechou questão em 
torno do tema. Um comunicado 
da entidade limita-se a afirmar 
que o "assunto pode ter evo
lução, favorável ou contrária, 
de acordo com os próprios 
interesses do mercado e das 
entidades que participam do 
nosso Conselho Superior". 

Além de afirmar que não re
cebeu nenhum tipo de solicita
ção formal por parte dos anun

ciantes para realizar auditoria 
de circulação de jornais gratui
tos, o instituto diz que "existem 
possibilidades de que o IVC 
desenvolva novos serviços, 
sempre condicionadas às apro
vações em diferentes fóruns, 
tais como comitê, reuniões de 
diretorias e assembléias". Leia, 
a seguir, o comunicado oficial 
preparado pela entidade. 

Há alguma possibilidade de o 
IVC vir a auditor jornais de dis
tribuição gratuita no futuro? 

Sim, existem possibilida
des de que o IVC desenvolva 
novos serviços, sempre con
dicionadas às aprovações em 

diferentes fóruns, tais como 
comitê, reuniões de diretoria e 
assembléias. Assim funcionou, 
por exemplo, no lançamento da 
auditoria das edições digitais. 

Há alguma discussão interna 
no instituto sobre esse tema? 

Normalmente, o IVC não 
divulga assuntos debatidos 
internamente sem que se encon
trem em um nível adequado de 
amadurecimento. Portanto, en
tendemos que esse é um assunto 
que pode ter evolução, favorável 
ou contrária, de acordo com os 
próprios interesses do mercado 
e das entidades que participam 
do nosso Conselho Superior. 

Os jornais pagos resistem, de 
alguma maneira, a abrir essa 
possibilidade? 

Podemos lembrar que alguns 
de nossos associados também 
têm seus jornais gratuitos, o 
que gera a suposição de que não 
haverá uma unanimidade nessa 
questão, principalmente no cur
to prazo. Portanto, não podemos 
falar individualmente por uma 
parcela dos nossos associados. 
O ideal seria direcionar essa 
pergunta diretamente a eles. 

Os anunciantes filiados ao IVC 
já se preocupam com o mercado 
de títulos gratuitos? 

Com relação aos anuncian

tes, não recebemos nenhuma 
solicitação formal para desen
volver esse tipo de serviço. 
Além disso, já presenciamos 
depoimentos informais no sen
tido de que determinados anun
ciantes dão maior importância 
às publicações pagas, pois 
entendem que o leitor aceitou 
desembolsar uma importân
cia para adquiri-la. De modo 
similar, entendemos que eles 
valorizam as publicações téc
nicas que, apesar de gratuitas, 
são dirigidas para um mailing 
qualificado. No IVC, denomi
namos a categoria como Circu
lação Controlada de Conteúdo 
Dirigido. 



do metrô, especialmente aquelas 
com público mais qualificado do 
ponto de vista comercial, como 
foco de seu esquema de distri
buição. Cláudio Zorzett, diretor 
comercial e de marketing do 
Destak, diz que os resultados 
obtidos até agora correspondem 
ao que foi planejado pela empre
sa. De acordo com as projeções, 
o ponto de equilíbrio financeiro 
será alcançado em maio de 2008. 
"Até lá, o investimento total no 
projeto atingirá aproximada
mente R$ 10 milhões", estima 
Zorzett. 

Também o semanal Giro SP 
— cujo lançamento ocorreu 
em março — inclui estações do 
metrô em seu esquema de distri
buição. A diferença em relação 
ao Destak é que o título privi
legia o público de renda mais 
baixa. André Pascowitch, diretor 
executivo da TP Publicação (edi

tora responsável pelo jornal), 
também garante ter tido suas 
expectativas de negócios plena
mente atendidas até o momento. 
Segundo ele, a publicidade já 
começa até a perceber novas 
possibilidades de utilização dos 
gratuitos, cujas características 
permitem sua associação com 
ações promovidas nos pontos-
de-venda do anunciante. "Já 
estamos desenvolvendo um 
projeto publicitário desse gênero 
para uma universidade", conta 
Pascowitch. 

A possibilidade de uso dos 
jornais gratuitos em ações di
ferenciadas daquelas habitual
mente realizadas no meio é 
realmente uma característica 
interessante dessas publicações, 
afirma Silvio Calissi, diretor de 
mídia da agência Loducca, que 
já utilizou o Giro SP em uma 
ação para o banco Ibi. "O retor
no foi satisfatório; estamos até 

pensando em recomendar a esse 
cliente outros jornais gratuitos, 
especialmente em ações com 
características mais promocio
nais", afirma Calissi. 

O retorno proporcionado 
pelos gratuitos satisfaz tam

bém Claudia Santos, diretora 
de mídia da FabraQuinteiro. 
De acordo com ela, um cliente 
da agência — a Universidade 
Cidade de São Paulo — veicula 
anúncios habitualmente no Me
trô News. Esse título é sempre 
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