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Extra, extra: a explosão

De graça, jornais

correm atrás dos

brasileiros nas

ruas com apoio

dos anunciantes

deste ano, intitulado Publimetro,
fruto de uma parceria entre o Metro
International e o Grupo Bandeiran-
tes de Comunicação.

Um ano antes, precisamente em 6
de julho de 2006, chegou primeiro à
capital o similar Destak, não obstante
tenha sido inaugurado aos lisboetas
portugueses há somente seis anos,
em 2001. O periódico pertence à
Metro News (51%, sem conexão
com o Metro International) e ao
grupo Cofina (49%), detentor do
controle do jornal pago português
mais vendido no país (Correio da
Manhã) e das edições lusitanas das
revistas Vogue e GQ. No Brasil, a
publicação contou com investimen-
tos do empresário luso-brasileiro
André Jordan, que possui 70% do
capital, em sociedade com a Metro
News (15%) e o grupo Cofina (15%).

Os dois jornais são semelhantes
em seus discursos, afirmando atingir
o público das classes A e B, sobretudo
"aqueles que não têm tempo a perder
e que necessitam de informações cla-
ras, objetivas e resumidas". A julgar
pela era do tudo-ao-mesmo-tempo-
agora, da qual boa parte dos habitan-
tes urbanos do planeta faz parte, a
aposta desses renovados jornais gra-
tuitos está causando impacto nas
cidades metropolitanas do globo. Os
leitores paulistanos, segundo pesqui-
sa do Ipsos/Marplan, já chegam a 968
mil — com média de 4,6 leitores por
exemplar — no Destak, que possui a
mesma tiragem, de 150 mil unidades,
do Metro, o qual, por sua vez, ainda
não obteve investigações detalhadas
do instituto por não ter completado o
tempo mínimo exigido (oito meses)
em circulação. "A leitura é fácil e as
notícias são curtas, o que não toma o
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vários e vão desde o fator confiabili-
dade no conteúdo, em razão de não
se saber a procedência da notícia —
visto que não havia uma corporação
de credibilidade por trás —, passando
pela qualidade precária de diagrama-
ção e impressão, devido à dificuldade
de se manter um jornal de alto custo
somente com publicidade, e chegan-
do à distribuição, sempre muito res-
trita e não-pontual (edições frequen-
temente atrasadas e encontradas em
raros locais das cidades).

Foi somente após o sueco Metro,
de Estocolmo, que os gratuitos inau-
guraram uma nova fase na mídia
impressa. De forma mais pare-

cida com as publicações
pagas, o free news do
grupo de comunicação
Investment AB Kinnevik,
acionista do Metro Inter-
national, encontrou um
público cativo que já não
se interessava pelos "tra-
dicionais" periódicos. Os
jovens ávidos por infor-
mações rápidas, simples,
superficiais e de interesse
próprio se identificaram
com a apresentação con-
cisa e, ao mesmo tempo,
abrangente dos gratuitos.
Foi então que o Metro
iniciou sua expansão
pela Europa, América e
Ásia. Atualmente são 85
edições diárias, incluin-
do a da cidade de São
Paulo, que chegou ao
Brasil em 7 de maio



meu tempo para outras coisas. Aliás,
não tenho tempo, nem paciência
para ler um jornal tradicional", afir-
ma Roberto Zuntollo, bancário e lei-
tor dos gratuitos.

A credibilidade do Metro está ali-
cerçada na parceria com o Grupo
Bandeirantes de Comunicação, con-
forme acredita Ricardo Lenz, presi-
dente da publicação: "Temos um jor-
nalismo sério e apartidário, mas,
principalmente, estamos apoiados na
estratégia global do Metro Inter-
national, que crê no mesmo perfil
para todo o tipo de leitor de uma
metrópole, e focados nas ações locais.
O público do nosso jornal está preo-
cupado com a qualidade de vida dele.
Há notícias que não são importantes
pra ele, como as de macroeconomia,
por exemplo. Estamos interessados
em o quê eles estão interessados".

Cláudio Zorzett, diretor comercial
do Destak, aponta outro fator para o
sucesso dos gratuitos: "Eles são frutos
da própria tendência de declive do
jornalismo impresso comum, que
afasta os jovens, que não estão dispos-
tos a pagar pela informação". Mas
Lenz tem uma visão um pouco dife-
rente e afirma que "nossa intenção
não é acabar com os impressos tradi-
cionais, pelo contrário, na Europa já
se tem resultados positivos quanto à
demanda dos pagos após a chegada
dos gratuitos. Estamos instigando na
população o hábito da leitura do
género jornal como um todo. As pes-
soas estão tomando gosto, e muitas
das que não liam estão se aprofun-
dando nos assuntos e indo buscar
mais informações nos periódicos
pagos". Entretanto, a média de leito-
res no Brasil ainda é baixíssima se
comparada a alguns países da

Europa. "Aqui, de cada mil pessoas,
apenas 57 têm o costume de folhear
um jornal, enquanto nos escandina-
vos chega a quase 800 por mil. Uma
diferença brutal", assume Zorzett.

Para as agências de propaganda e
seus respectivos di-
retores de mídia, os
anunciantes não po-
deriam estar mais
felizes com a chega-
da desse novo mer-
cado, que abre um
leque de opções até
então impossível nos
jornais pagos. "Há
certos pontos positi-
vos nos gratuitos,
por isso tiveram
aceitação imedia-
ta dos anunciantes.
Além da possibilida-
de de anunciar em
um jornal de grande
circulação, é possí-
vel fazer uma ação de
rua junto com a distri-
buição dos exempla-
res", lembra Marco
Formoso, diretor na-
cional de mídia da
F/Nazca S&S. "O preço também não
chega a 50% do valor cobrado em um
Estadão ou Folha", informa.

De acordo com Fabrício Andrade,
diretor de grupo de mídia da
DM9DDB, "o mercado anunciante
também vê com bons olhos os ino-
vadores tipos de formatos de anún-
cios", os quais não raramente inter-
ferem no editorial da publicação —
um ponto sempre muito contestado
entre os principais grupos de jorna-
lismo do País. "Formatos redondos,
em formas de pirâmides, anúncios
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