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Com o habitual atraso em 
relação aos países ricos, o Bra-
sil está ingressando, para valer, 
na era dos jornais gratuitos. 
Em São Paulo já existem dois 
veículos diários (Metrô News 
e Destak) e, há duas semanas, 
surgiu um semanal (GiroSP). E 
o Metro, que nasceu na Suécia 
em 1995 e é um dos principais 
responsáveis por levar esse 
tipo de publicação a diversos 
países, está pronto para sair às 
ruas paulistanas.

Em outras capitais, o movi-
mento é aparentemente menos 
intenso, ou está voltado para os 
jornais populares. São Paulo é, 
portanto, o palco de estréia de 
um modelo de negócios que pre-
cisa de muita escala para sobre-
viver. A experiência paulistana 
certamente vai ajudar a moldar 
o jeito brasileiro de fazer jornal 
gratuito, já que as condições 
socioeconômicas, o mercado 
anunciante e os sistemas de 
transporte urbano nacionais 
são bem precários em relação 
à realidade européia, berço do 
fenômeno.

O principal problema do 
modelo, no entanto, é universal. 
Assim como seus correspon-
dentes em diversos países, o 
Instituto Verifi cador de Circu-
lação (IVC) não faz a medição 
de publicações distribuídas gra-
tuitamente na rua. A entidade 
diz que até poderá realizar esse 
trabalho um dia, dependendo 

É dando que se recebe
Bem-sucedidos no mundo desenvolvido, jornais gratuitos driblam a realidade brasileira para se estabelecer no mercado
João Paulo Nucci

O diretor geral do Instituto Verifi cador 
de Circulação (IVC), Ricardo Costa, diz 
que não está descartado o desenvolvimen-
to de um método para a mensuração dos 
jornais gratuitos. Mas, para isso ocorrer, 
é preciso que os associados da entidade 
entrem em acordo. A entrevista foi feita 
por e-mail, a pedido de Costa.

Meio & Mensagem — Existe alguma pos-
sibilidade de o IVC vir a auditar jornais de 
distribuição gratuita no futuro?
Ricardo Costa — Sim, existem possibili-
dades de que o IVC desenvolva novos 
serviços, sempre condicionadas às 
aprovações em diferentes fóruns, tais 
como comitês, reuniões de diretoria e 
assembléias. Assim ocorreu, por exem-
plo, no lançamento da auditoria das 
edições digitais.

IVC não descarta mensuração
mente por uma parcela dos 
nossos associados. O ideal 
seria direcionar essa pergun-
ta diretamente a eles.

M&M — Os anunciantes fi liados 
ao IVC já se preocupam com o 
mercado de jornais gratuitos?
Costa — Com relação aos 
anunciantes, não recebemos 
nenhuma solicitação formal 
para desenvolver esse tipo 
de serviço. Além disso, já 
presenciamos depoimen-
tos informais demonstrando 
que determinados anunciantes dão 
maior importância às publicações pa-
gas, pois entendem que o leitor aceitou 
desembolsar um valor para adquiri-la. 
De modo similar, entendemos que eles 

M&M — Há alguma discussão interna no 
instituto sobre esse tema?
Costa — Normalmente, o IVC não divulga 
assuntos debatidos internamente sem que 
se encontrem em um nível adequado de 
amadurecimento. Portanto, entendemos 
que esse é um tema que pode ter evo-
lução, favorável ou contrária, de acordo 
com os próprios interesses do mercado 
e das entidades que participam do nosso 
Conselho Superior.

M&M — Os títulos pagos resistem, de alguma 
maneira, a abrir essa possibilidade?
Costa — Podemos lembrar que alguns de 
nossos associados também têm seus jor-
nais gratuitos, o que gera a suposição de 
que não haverá uma unanimidade nessa 
questão, principalmente em curto prazo. 
Portanto, não podemos falar individual-

da evolução do mercado. Mas o 
fato é que, por enquanto, não há 
uma solução defi nitiva em vista 
— até hoje, só a Espanha con-
seguiu desenvolver um método 
para mensurar a circulação dos 
gratuitos. No resto do mundo, 
como no Brasil, é possível con-
seguir certifi cados de tiragem, 
mas não de circulação, pois é 
impossível determinar o público 
leitor com exatidão.

O Destak, que circula há nove 
meses em São Paulo, contratou 
a BDO Trevisan para dar credi-
bilidade à sua tiragem diária de 

200 mil exemplares. Criado pelo 
grupo português Cofi na em par-
ceria com o empresário André 
Jordan, o jornal mira leitores de 
alto poder aquisitivo, e por isso 
estabeleceu uma estratégia pró-
pria de distribuição. Em vez de 
se instalar em todas as estações 
de metrô, como faz o tradicional 
Metrô News, o Destak é distri-
buído apenas naquelas onde há 
fl uxo de gente das classes A e 
B, como as da região da Avenida 
Paulista. E ainda resolveu se 
infi ltrar em refúgios da classe 
média, com pontos fixos em 

academias, faculdades e prédios 
comerciais. “Não estamos na Eu-
ropa”, reconhece Fábio Santos, 
diretor de redação do título.

Mesmo enfrentando essa 
peculiaridade, o jornalista diz 
que todas as expectativas do 
negócio foram superadas até 
agora, e que o plano original 
prevê o retorno do investimen-
to em três anos. Recentemente, 
a Associação Nacional de Jor-
nais (ANJ) acionou o Ministé-
rio Público contra o Destak, 
alegando que a empresa que 
o edita possui apenas sócios 

estrangeiros, o que contraria 
a legislação. “O MP já recebeu 
todas as informações requeri-
das e não se manifestou mais. 
O sócio (Jordan) é brasileiro 
naturalizado há mais de 50 
anos”, afi rma Santos.

Instrumento 
de informação

Essa movimentação da ANJ 
não representaria uma reação 
dos jornais tradicionais aos no-
vos concorrentes? Não, segundo 
o diretor executivo da entidade, 
Antonio Athayde. “A ANJ con-
sidera positivo o surgimento de 
novos jornais, sejam ou não gra-
tuitos. Jornal é um instrumento 
de informação e de formação 
de cidadania e o importante 
é que cada vez mais brasilei-
ros tenham acesso a ele”, diz. 
Athayde afi rma que o Destak 
foi alvo da associação porque 
havia indícios de desrespeito à 
legislação. “Nossa postura é a 
defesa das normas legais.”

De qualquer forma, vai ser 
difícil os gratuitos se enturma-
rem de vez com os tradicionais. 
Um padrão estabelecido na 
fundação da associação, em 
1979, veta a adesão de jornais 
de distribuição gratuita. Há 
quem acredite, porém, que 
esse estranhamento inicial 
seja em breve superado, já que 
os gratuitos não concorrem 
diretamente com os títulos de 
primeira linha. Pelo contrário, 

valorizam as publicações técnicas que, 
apesar de gratuitas, são dirigidas a um 
mailing qualificado. No IVC, denomi-
namos a categoria como Circulação 
Controlada de Conteúdo Dirigido. (JPN)

Distribuição do Destak em estação  do metrô paulistano: tiragem diária de 200 mil exemplares voltados às classes A e B
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Costa: tema pode ter evolução conforme interesse do mercado
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O avanço dos populares

O peso do povo 

(ranking dos jornais populares)

Posição Jornal Grupo
Circulação média/2006 
(em mil exemplares)

1º Extra (RJ) Infoglobo 267,2

2º Diário Gaúcho RBS 152,1

3º SuperNotícia (MG) Sempre 135,2

4º Meia Hora (RJ) O Dia 129,9

5º O Dia (RJ) O Dia 122,3

6º Agora SP Folha da Manhã 81,0

7º Expresso da Informação (RJ) Infoglobo 38,9

8º Aqui (MG) Diários Associados 34,8

9º Hora de Santa Catarina RBS 32,1

10º Notícia Agora (ES) Gazeta 18,6

11º Aqui GBH (MG) Diários Associados 15,9

12º AquiDF Diários Associados 14,7

Fonte: IVC

Mesmo com toda a evolução 
dos meios digitais, o velho e bom 
papel tem seu lugar reservado 
entre os hábitos de consumo de 
mídia. A constatação é da Pes-
quisa de Uso de Mídia, Mitos e 
Realidades, realizada nos Estados 
Unidos pela agência de relações 
públicas Ketchum e pela Univer-
sidade do Sul da Califórnia.

O estudo avaliou os hábitos 
de 1,49 mil adultos, além de 500 
profissionais da indústria no 
país. A conclusão é que 68,9% 
não abrem mão de ler jornal. 
E o dado vale também para as 
gerações mais jovens. Do público 
entre 18 e 24 anos, 52,3% decla-

raram ler jornal regularmente. 
Os blogs, considerados a ponta 
de lança da revolução digital, são 
citados por apenas 13,4% dos 
pesquisados.

A pesquisa ainda derrubou 
outro mito: o de que sites de 
relacionamento são para jovens. 
No total, 17,1% das pessoas 
declararam usar esse tipo de 
ferramenta — e na faixa de 35 
a 44 anos, por exemplo, a fatia 
dos usuários chega a 15,1%. 
Leitores entre 45 e 54 anos, 
aparentemente alijados da re-
volução digital, comparecem 
com 9,9% de respostas positivas 
nesse quesito.

eles ajudariam a criar público 
para as publicações pagas.

Apesar do discurso pacifi ca-
dor, não é a primeira vez que os 
empresários do ramo se opõem 
à chegada dos gratuitos. No ano 
2000, a primeira tentativa do 
Metro de ingressar no mercado 
brasileiro foi abortada, pois até 
então a participação de estran-
geiros no capital de empresas 
de informação era proibida. 
Agora, no entanto, o lançamen-
to parece iminente — embora 
nenhuma pessoa ligada ao jornal 
contatada por Meio & Mensa-
gem tenha atendido às solici-
tações de entrevista. O Grupo 
Bandeirantes estaria associado 
ao Metro, o que colocaria a 
operação em conformidade com 
a lei. E, ao contrário do que se 
possa imaginar, o Destak consi-
dera a concorrência bem-vinda. 
“Tem mais vantagens do que 
desvantagens. Com o Metro, 
vai haver mais demanda para 
verifi car circulação. E também 
ganhamos uma referência que 
hoje não temos”, diz Santos.

O jornalista não considera o 
tradicional Metrô News, nascido 
com o metrô paulistano, há 32 
anos, um concorrente direto 
— apesar de serem distribuídos 

Os jornais gratuitos ainda 
buscam seu espaço no mercado 
brasileiro. Já os chamados popu-
lares, com preços inferiores a R$ 
1, estão crescendo vertiginosa-
mente. Em 2006, foram eles os 
responsáveis pela expansão de 
6,2% entre os jornais fi liados ao 
Instituto Verifi cador de Circula-
ção (IVC). A participação desse 
tipo de publicação no bolo total 
também aumentou signifi cativa-
mente no ano passado.

Em 2005, apenas sete jornais 
desse segmento (não reconheci-
do ofi cialmente pelo IVC) eram 
fi liados à entidade. Entre eles 
predominavam títulos como 
Extra, O Dia, Agora São Paulo e 
Diário Gaúcho, todos represen-
tantes de uma geração anterior, 
criados ou reformulados na vira-
da da década. No relatório do ano 
passado já aparecem 12 jornais 
de perfi l popular. O mineiro Su-
perNotícia, editado pela Sempre, 
é o maior fenômeno registrado. 
Vendido a R$ 0,25, ele passou 
por uma mudança editorial e 
pulou do 42o lugar no ranking 
geral do IVC, com média de 16,1 
mil edições, para o 8o posto, com 
média de 135,2 mil exemplares 
diários. Os Diários Associados 
contra-atacaram e lançaram o 
Aqui, com o mesmo perfi l, para 
recuperar terreno.

O mercado de jornais do Rio 
de Janeiro também está agitadís-
simo, com movimentos sucessi-

vos dos grupos O Dia e Infoglobo 
em busca de leitores das classes 
C e D. O pivô da inquietação é o 
tablóide Meia Hora, criado por 
O Dia em setembro de 2005. 
Vendida a R$ 0,50, a publicação 
foi um sucesso instantâneo. No 
ano passado, manteve circulação 
média de 129,9 mil exemplares 
diários — a tiragem, na verdade, 
chega aos 250 mil durante a se-
mana, e cai para o patamar dos 
100 mil aos fi ns de semana.

A Infoglobo passou recibo do 
sucesso e lançou, na seqüência, 
o Expresso da Informação — um 
tablóide quase idêntico ao Meia 
Hora, também com preço de R$ 
0,50. Entretanto, com circulação 
média de 38,9 mil exemplares por 
dia em 2006, está longe de alcan-
çar o concorrente. Ao mesmo 
tempo, tanto o Extra quanto O 
Dia sofreram quedas na circula-
ção, o que abriu uma guerra de 
preços no mercado local.

O Dia baixou seu preço de R$ 
1,50 para R$ 1, com o intuito de 
retomar fôlego e voltar a crescer. 
“No dia seguinte, o Extra passou 
a ser vendido a R$ 0,90”, diz Má-
rio Reis, diretor de marketing do 
Grupo O Dia. Ele descarta novas 
reduções de preço. “Não vamos 
entrar nessa guerra, já foi um 
esforço grande chegar a R$ 1.” 
A Infoglobo não respondeu ao 
pedido de entrevista até a noite 
da quinta-feira, 15.

Outra história de sucesso é 

a do Diário Gaúcho, lançado há 
seis anos em Porto Alegre pela 
RBS (que também edita o Zero 
Hora). No ano passado, o jor-
nal atingiu circulação média de 
152,1 mil exemplares. Vendido 
a R$ 0,60, ele serviu de modelo 
para a criação, em setembro, do 
A Hora de Santa Catarina, em 
Florianópolis. Um sinal de que a 
concorrência benefi cia antes de 
tudo o consumidor é o preço da 
publicação catarinense: R$ 0,25 
— mesmo valor do Notícias do 
Dia, mantido pela RedeSC. Em 
Porto Alegre não há um concor-
rente direto para o Diário Gaúcho. 
O diretor comercial de jornais 
da RBS, Felipe Goron, diz que o 
desafi o maior é convencer o mer-
cado anunciante do potencial da 
publicação. “Melhorou muito, hoje 
o produto é respeitado. Mas muita 
gente ainda tem preconceito, con-
funde um produto popular com 
algo popularesco”, afi rma.
De fato, a era do “espreme-sai-
sangue” ficou no passado. O 
Notícias Populares, fechado no 
início de 2001 pela Folha da Ma-
nhã — que também edita a Folha 
de S. Paulo —, talvez tenha sido 
o último representante dessa 
tradição apelativa. Hoje, os 
jornais populares passam longe 
do sensacionalismo. Em geral, 
possuem visual atraente, cardá-
pio de notícias variado e textos 
curtos e informativos. E o que é 
melhor: dão dinheiro.       (JPN)

lado a lado em algumas esta-
ções. A recíproca é verdadeira. 
O gerente comercial do jornal, 
Mario Mello Jr., também não 
leva o Destak em conta. “Não 
teve muito refl exo, não”, diz, 
sobre a procura por sua publi-
cação. “O metrô de Nova York 
possui quatro ou cinco jornais. 
Estávamos sozinhos, era natural 
a chegada de concorrentes. E 
nós focamos as classes C e D, 
ao contrário do Destak.”

Segundo ele, há espaço para 
todo mundo, incluindo o Metro. 
“São 2,7 milhões de pessoas cir-
culando no metrô paulistano por 
dia. A demanda é alta”, diz. Por 
isso, a empresa que edita o jornal 
— o Grupo Thomeu, que fi ca em 
Guarulhos, na Grande São Paulo 
— está planejando elevar de 120 
mil para 150 mil a tiragem (que 
não é auditada). O faturamento 
não foi revelado, mas Mello res-
salta que a empresa cresceu 40% 
nos últimos dois anos.

Mesmo sem contar com a 
comprovação da tiragem, o Me-
trô News tem em sua carteira de 
patrocinadores clientes como as 
Casas Bahia, a operadora Claro, 
empresas de plano de saúde e 
agências de turismo. “No início 
do ano, todas as faculdades 

Impresso mostra 
força nos EUA

particulares fazem propaganda 
aqui”, revela Mello Jr. “Os anun-
ciantes percebem a eficiência 
do jornal.”

Conservadorismo
Fora de São Paulo, as expe-

riências com jornais gratuitos 
são menos alvissareiras. O Olá, 
lançado em Curitiba em dezem-

bro de 2005, teve a circulação 
suspensa no início do mês. “Va-
mos retornar em abril”, garante 
o sócio da Olá Comunicação, 
Roberto Pinto da Silva Jr. “Es-
tamos buscando investidores.” 
O título circulava duas vezes por 
semana, com tiragem de 35 mil 
exemplares (não auditada). Silva 
Jr. diz que o conservadorismo do 
mercado anunciante atrapalhou 
o desenvolvimento da iniciativa. 
“As agências podiam ser mais 
agressivas. E a falta do carimbo 
do IVC atrapalha. A entidade 
precisa se modernizar.”

Ainda no Paraná existe o 
Jornal de Londrina, da Rede 
Paranaense de Comunicação 
(RPC). Ele é entregue de porta 
em porta, gratuitamente, desde 
maio do ano passado. Sai com 
30 mil cópias diárias, auditadas 
pela PricewaterhouseCoopers. 
Segundo Federico Di Franco, 
diretor da unidade de jornais do 
grupo, não há planos de estender 
a iniciativa para outras cidades. 
“Londrina foi uma oportunidade. 
A tiragem estava muito baixa, foi 

uma boa alternativa para atingir-
mos as classes A e B com consis-
tência”, diz. “Em São Paulo esse 
modelo pode fazer sentido, mas 
não acredito que seja possível 
mantê-lo em outras praças.” Di 
Franco diz que, desde então, a 
receita do Jornal de Londrina 
dobrou — mas os custos também 
subiram bastante.

A Rede Anhangüera de Co-
municação (RAC), de Campi-
nas, mantém duas experiências 
semelhantes no interior de São 
Paulo. Os jornais Gazeta de 
Ribeirão Preto e Gazeta de Pi-
racicaba circulam há cerca de 
dois anos e meio com tiragem 
de 30 mil exemplares cada. 
Assim como a RPC, a RAC não 
considera o gratuito um modelo 
fechado, aplicável a todas as pra-
ças. Em Campinas, por exemplo, 
onde controla os dois principais 
jornais, a empresa está prestes 
a lançar um popular, a R$ 0,50. 
Criar outros gratuitos, por en-
quanto, está fora de cogitação, 
de acordo com o diretor editorial 
Nelson Homem de Mello.
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Fonte: Meio & Mensagem, ano 28, n. 1250, p. 42-43, 19 mar. 2007.




