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Olinda Ferrari Betti, jornaleira há seis anos na avenida Paulista, na cidade de São Paulo, até 
faz vendas de R$ 7 no cartão de crédito para não perder clientes   
 
As bancas de jornal continuam sendo um importante canal para vender revistas e jornais. No 
entanto, cresce, cada vez mais, o espaço destinado a produtos não editoriais. Em média, 
metade do comércio feito pelos jornaleiros vem de mercadorias como cigarro e cartões 
telefônicos, que ajudam a atrair o consumidor para dentro da banca.   
 
Mas não é só isso. Além de ampliar o mix, donos de bancas procuram caprichar no 
atendimento. Fazem serviço de entrega no escritório ou na casa do freguês, oferecem venda 
no débito ou no crédito e, em último caso, até aceitam fiado. "Ajudamos o cliente para não 
perder a venda", afirma Olinda Ferrari Betti, jornaleira há seis anos.   
 
Estima-se que existam cerca de 25 mil jornaleiros no país. Em São Paulo, o número gira em 
torno de 6 mil, mas apenas 3,3 mil são oficiais. O mercado de publicação de revistas cresceu 
em 2006 - alta de 3,5%, totalizando 394 milhões de exemplares vendidos em bancas, 
supermercados e outros pontos alternativos e assinaturas. Mas tal melhora foi sentida menos 
pelas bancas e mais por outros canais. Entre 2000 e 2006, a circulação de revistas nas bancas 
caiu 24%, para 194 milhões de exemplares, segundo a Associação Nacional de Editores de 
Revistas e o Instituto Verificador de Circulação.   
 
Os principais concorrentes dos jornaleiros, segundo eles próprios, são a venda no varejo, com 
destaque para supermercados, e a assinatura. No primeiro, a comercialização de revistas 
cresceu 58%, para 30 milhões de exemplares nos últimos seis anos. No segundo, as vendas 
mantiveram-se estáveis, em torno de 170 milhões de cópias.   
 
Para Olinda, ter uma banca de jornal na avenida Paulista, em São Paulo, "não é um mau 
negócio". Mas isso não significa que seja fácil. Para faturar mais, ela abriu dois outros pontos 
de venda (dentro de um prédio comercial e de uma padaria), onde divide os 30% de margem 
de lucro do preço de capa do título com o dono do endereço.   
 
Além disso, adotou a venda com dinheiro de plástico há quatro anos. Se o freguês desejar, 
vendas de R$ 7, por exemplo, são feitas no cartão de crédito. O que está na mente de Olinda é 
o seguinte: "precisamos manter as vendas altas, já que, quanto mais produto devolvemos, 
menos recebemos das editoras nas próximas vezes". Na banca de Olinda, 70% das vendas são 
de jornais e revistas.   
 
Eberson Stein, gerente de uma banca próxima a de Olinda, garante que as vendas estão em 
ascensão. Algo significativo, da ordem de 70% de alta no último biênio. Para alcançar tal 
crescimento, Stein passou a fazer entregas há um ano. Mas o grande impulsionador desse 
crescimento foram os cartões de telefone. O cartão de celular, principalmente, é um dos 
carros-chefes da banca. "Mas o problema é a pouca margem de lucro, de 6%", afirma.   
 
As editoras de revistas concordam entre si sobre a importância da banca de jornal. Na Dinap, 
braço distribuidor do grupo Abril, com mais de 70 clientes, o canal banca de jornal representa 
53% das vendas de exemplares avulsos (que exclui assinaturas).   
 
Na Editora Globo, 25% das vendas são avulsas. Segundo Regina Bucco, diretora de marketing 
e vendas avulsas da empresa, o comércio dos títulos da Globo nas bancas cresceu 10% em 
2006, em relação ao ano anterior. Porém, o comércio no varejo apresentou um crescimento de 
54%. Em 2000, a editora possuía 1 mil pontos de venda no varejo e a meta para este ano é 
chegar aos 2,7 mil.   
 
Na Duetto, banca de jornal representa 60% das vendas. Alfredo Nastari, diretor gerente da 
editora, diz que há seis anos, quando a empresa foi criada, o negócio era mais fácil. Em 2003, 
foram 70 lançamentos no mercado na área de conhecimento (títulos com temas sobre história, 



filosofia, entre outros) que venderam, cada um, em média, 27 mil exemplares. Em 2006, 
foram 210 edições e a circulação média caiu para 9 mil cópias.   
 
A quantidade de títulos é tamanha que editoras de jornais e revistas lançaram, em março de 
2006, um código de auto-regulamentação para venda avulsa, limitando, por exemplo, os 
períodos de permanência na banca e de relançamento. Mesmo assim, alguns editores dizem 
que o volume de produto dentro da banca continua alto. Segundo Aner e IVC, o número de 
títulos no mercado em 2006 totalizou 3,7 mil, quase o dobro da quantidade de títulos de 2000. 
"É tanta coisa que o jornaleiro não consegue abrir o pacote e oferecer o produto ao cliente", 
diz Nastari.   
 
Na editora Esfera BR, fundada há cinco anos e focada em temas esportivos, banca é um canal 
necessário, mas não o mais importante - responde por 15% das vendas. "A concorrência é 
enorme, são muitos os títulos", diz Felipe Ferreira Telles, sócio da editora.   
 
Mesmo com todas as dificuldades, o faturamento do mercado de revistas cresceu 50% nos 
últimos seis anos, atingindo R$ 2,6 bilhões em 2006. O crescimento foi impulsionado por 
algumas razões, entre elas o aumento das vendas no varejo e pelo aumento do preço médio 
de capa, em 70% nós últimos seis anos, para R$ 5,9.   
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