
Jornais populares explodem em vendas. SP está fora da rota    
 
Os jornais populares se tornaram um fenômeno no Brasil. Entretanto, ninguém esperava que a 
venda desses periódicos se tornasse tão explosiva, desbancando os grandes veículos de 
comunicação que estão há anos no topo das tiragens. Esses novos dados foram divulgados 
pelo Instituto Verificador de Circulação (IVC), revelando que o tablóide mineiro Super Notícia, 
de Belo Horizonte, alcançava o primeiro lugar do ranking no mês de agosto, com 
aproximadamente 300 mil exemplares diários vendidos, desbancando a Folha de S.Paulo, que 
obteve uma média de 299 mil. 
 
Na lista dos dez maiores jornais do país, o Super Notícia não é o único que segue a linha 
editorial popular. Outros títulos voltados, principalmente, às classes C e D também obtiveram 
destaque, como o Extra, do Rio de Janeiro, que ficou à frente do Estado de S.Paulo, e o Diário 
Gaúcho, do Rio Grande do Sul, que atingiu 152 mil exemplares. 
 
Preços baixos, muitas cores e imagens, linguagem curta e objetiva e excesso de publicidade 
são imprescindíveis para o sucesso das publicações, é o que dizem os especialistas. Além 
deles, Lúcia Castro, editora-executiva do Super Notícia, afirma que essa é a fórmula para a 
grande tiragem de seu jornal. "Trabalhamos, também, com muitas promoções e os prêmios 
são sempre de boa qualidade. Nosso preço é excessivamente baixo (R$0,25) e nosso leitor 
sabe o que quer e onde encontrar". 
 
Fundado em 2002, o tablóide mineiro cresceu 4.000% em 33 meses e, já em 2006, alcançou o 
primeiro lugar em Minas Gerais, deixando para trás o Estado de Minas, que foi líder em vendas 
por 40 anos. "As manchetes são sempre factuais, com apelo para a cobertura policial e 
celebridades", afirma Lúcia. Além disso, o editorial do Super, como é conhecido, é repleto de 
serviços, anúncios de empregos e seções destinadas aos aposentados e ao leitor que deseja 
anunciar o seu trabalho. 
 
A distribuição é feita por vendedores ambulantes terceirizados e não há serviço de assinantes. 
"As vendas são avulsas, também em bancas, e o Super criou um novo público leitor, de 
pessoas que não liam e passaram a ler jornal. Não pensamos, portanto, em aprofundar as 
notícias, o público quer o que a gente dá", declara Lúcia. 
 
É interessante notar que o mercado paulista conta com apenas duas publicações de perfil 
popular. O Diário de S.Paulo, que alcança uma tiragem de aproximadamente 70 mil 
exemplares e o São Paulo Agora, com uma média de 79 mil. Dessa forma, essas publicações 
ficaram bem abaixo do décimo colocado do ranking, o carioca O Dia, que chegou a 113 mil 
exemplares. Mesmo sendo uma das maiores cidades do mundo, com 20 milhões de habitantes, 
São Paulo não avança no mercado editorial popular, fato observado, também, pelo fechamento 
do Notícias Populares, em 2002 e com seu principal jornal concorrendo com uma publicação de 
Belo Horizonte, cidade com 20% de sua população. 
 
Lúcia Castro acredita que o fato se dá por conta do formado desses jornais. "Eles não são 
tablóides e, além disso, não tem preços tão baixos", já que o Diário de S.Paulo é vendido por 
R$ 2,5 e o Agora tem preço de capa de R$1,5. Vender a preços baixos, uma das fórmulas dos 
vitoriosos do mês de agosto, não prejudica a receita, segundo Peodomiro Braga, diretor-
executivo do Super Notícias. "A alta receita de publicidade garante o lucro do jornal", finaliza. 
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