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A economia estabilizada e o 
aumento no poder aquisitivo da 
população têm injetado ânimo nas 
editoras brasileiras de jornais. Na 
contramão de outros mercados, 
como o norte-americano, o setor 
vem acumulando sucessivas al-
tas na circulação total. Segundo 
dados do Instituto Verifi cador de 
Circulação, no primeiro semestre 
deste ano o crescimento médio foi 
de 8%, o que signifi ca um ganho 
de 311 mil exemplares por dia. 
Não é pouco: apenas a Folha de 
S. Paulo e o Extra têm circula-
ções superiores a este número. 
Mesmo se desconsiderados os 
nove títulos novos fi liados ao IVC 
— que não aparecem no primeiro 
semestre de 2007, embora tenha 
sido auditados em 2008 —, o ga-
nho médio foi de 6,9%, ou 268 mil 
exemplares por dia. No grupo dos 
30 maiores títulos do País, res-
ponsáveis por 83% da circulação 
total, houve avanço ainda maior: 
8,8% (ver tabela com o desem-
penho de cada um deles).

“A boa noticia é que o mercado 

Jornais ganham leitores e anunciantes
Altas de 8% na circulação e de 22% no faturamento publicitário comprovam boa fase
Alexandre Zaghi Lemos

Circulação média diária (janeiro a junho)
Título 2008 2007 Var. (%)
Folha de S. Paulo 317.350 299.761 5,87
Extra 315.246 315.964 -0,23
Super Notícia 301.362 179.981 67,44
O Globo 281.823 275.141 2,43
O Estado de S. Paulo 257.810 238.570 8,06
Meia Hora 222.863 197.716 12,72
Zero Hora 177.950 175.630 1,32
Diário Gaúcho 166.745 151.017 10,41
Correio do Povo 153.916 155.708 -1,15
Lance! 122.503 115.723 5,86
O Dia 106.877 116.129 -7,97
Jornal do Brasil 95.890 100.769 -4,84
Agora São Paulo 84.257 82.496 2,13
Estado de Minas 75.804 73.650 2,92
Gazeta Mercantil 69.742 70.825 -1,53
Diário de S.Paulo 68.174 74.447 -8,43
A Tribuna 61.114 58.853 3,84
Expresso da Informação 59.173 46.541 27,14
Jornal da Tarde 58.687 51.657 13,61
Valor Econômico 53.719 50.686 5,98
Correio Braziliense 52.975 54.828 -3,38
Aqui MG 52.689 23.092 128,17
Jornal do Commercio 46.507 38.836 19,75
Daqui 45.687 28.945 57,84
Diário de Pernambuco 43.943 36.423 20,65
Gazeta do Povo 43.743 46.729 -6,39
Diário do Nordeste 42.891 40.950 4,74
Diário Catarinense 42.756 42.280 1,12
Jornal NH 38.468 33.618 14,43
A Tarde 38.038 39.596 -3,93

Total dos 30 maiores 3.498.702 3.216.561 8,77
Fonte: Instituto Verifi cador de Circulação (IVC). Média por edição; circulação paga.

Faturamento publicitário (em R$) — janeiro a maio

2008 2007 Var. (%)

Origem do faturamento

Direto 331.464.621,30 273.866.391,09 21,03

Via agência 1.030.457.297,82 842.226.029,52 22,35

Tipo de veiculação

Coluna larga 908.358.015,07 726.170.427,21 25,09

Classifi cados 453.563.904,05 389.921.993,40 16,32

Total 1.361.921.919,12 1.116.092.420,61 22,03
Fonte: Projeto Inter-Meios

de jornais vem se recuperando des-
de 2004. No caso dos de interesse 
geral, que têm circulação ancorada 
em assinaturas, podemos oferecer 
uma audiência garantida, sem 
muitas oscilações. Além disso, hoje 
dependemos menos das vendas 
avulsas que no passado”, ressalta 
Antonio Manuel Teixeira Mendes, 
diretor superintendente  do Grupo 
Folha, que publica a Folha de S. 
Paulo, líder do ranking nacional. 
No ano passado, a circulação dos 
jornais brasileiros cresceu 11,2%, 
contra 3,6% da média mundial. 
Os dados colhidos pelo IVC no 
primeiro semestre mostram que 
as assinaturas representam 53% da 
circulação total. “Os jornais foram 
benefi ciados pela melhora geral 
na renda dos brasileiros. Com isso, 
em vez de comprar eventualmente 
nas bancas, muitos resolvem fazer 
assinaturas.  Além disso, como 
estão faturando mais com publi-
cidade, as editoras podem investir 
na busca de novos assinantes e em 
sua fi delização”, afi rma Antônio 
Hércules Jr., diretor de marketing e 

mercado leitor do Grupo Estado.
“Houve um esforço dos jornais 

para recuperar o espaço perdido 
nos últimos anos”, acrescenta 
Afonso Cunha, diretor executivo 
do Grupo Lance.

O segmento que mais ganha 
circulação é o de jornais po-
pulares. No pelotão de frente,  
entre os 30 maiores, são eles 
que puxam a fila dos índices 
de crescimento, em especial 
os mineiros Aqui MG (128%) e 
Super Notícia (67%), o goiano 
Daqui (58%) e o fluminense 
Expresso da Informação (27%). 
“O avanço dos jornais está forte-
mente concentrado nos títulos 
populares. Eles é que estão im-
pulsionando as vendas há algum 
tempo”, confi rma Paulo Fraga, 
diretor comercial do Grupo O 
Dia de Comunicação, do Rio de 
Janeiro. “Trata-se de uma nova 
audiência, que não era usuária do 
meio há dois ou três anos”, lem-
bra Caio Braga, superintendente 
de circulação dos Associados 
Minas, que publica o Aqui MG.

“Tivemos o lançamento de 
novos títulos  populares e o cres-
cimento daqueles que já estão no 
mercado há mais tempo. O Diário 
Gaúcho, por exemplo, tem grande 
parte do seu crescimento relacio-
nado ao aumento do poder aquisi-
tivo de seu público alvo, as classes 
C, D e E”, complementa Christiano 
Nygaard, diretor de operações dos 
jornais do Grupo RBS.

Baixa renda
Para Ronaldo Ferrante, di-

retor da Organização Jaime 
Câmara, é importante creditar 
parte do sucesso dos populares 
à adequação da proposta edi-
torial e dos preços de capas às 
necessidades do público de mais 
baixa renda. Lançado em abril 
de 2007, o popular Daqui já é o 
maior jornal de Goiás, repetindo 
o que havia acontecido  no Rio de 
Janeiro com o Extra, e em Minas 
Gerais, com o Super Notícia.

Mendes, do Grupo Folha, 
adiciona outra causa do boom 
popular: muitos títulos estão 
fazendo promoções constantes, 
baseadas em selos colecionáveis. 
“O problema desta estratégia 
é que quando se tira o produto 
da promoção, a circulação pode 
fl utuar consideravelmente de um 
mês para o outro”, alerta.

O anabolizante promocional 
acaba afetando o desempenho 
dos títulos que não aderem à 
prática e também dependem 
da venda avulsa. “O Dia tem 
sentido as questões relativas às 
promoções do mercado”, justifi ca 

Fraga, ao comentar a queda de 
7,9% sofrida pelo título.

Fermento no bolo
Os jornais brasileiros têm 

sabido aproveitar o vento a favor 
que impulsiona não só a circu-
lação, mas, principalmente, o 
faturamento publicitário. Os nú-
meros do Projeto Inter-Meios 
apontam alta de 22% de janeiro a 
maio de 2008 em relação ao mes-
mo período do exercício anterior. 
Com isso, os jornais aumentaram 
sua fatia no bolo publicitário de 
16,98% para 17,71%, acumulando 
faturamento de R$ 1,362 bilhões 
nos cinco primeiros meses deste 
ano (ver quadro).

Embora os classifi cados res-
pondam por um terço do fatura-
mento dos jornais, são os anúncios 
da chamada “coluna larga” que 
têm crescido mais. De janeiro a 
maio, a alta foi de 25%, enquanto 
o incremento na arrecadação com 
classifi cados foi de 16%.

“Os jornais estão crescendo 
acima da média do mercado, que 
foi de 17% nos cinco primeiros 
meses do ano. Hoje, a publici-
dade brasileira busca muito a 
relevância e a reputação dos 
parceiros da mídia, e nisso o 
jornal presta serviço inigualá-
vel”, sustenta Claudio Santos, 
diretor de mercado anunciante 
do Grupo Estado.

“A expectativa de cresci-
mento de 4,8% no PIB favorece 
a atratividade de investimentos 
publicitários no meio. Os jornais 
começam a colher resultados das 
mudanças contínuas das editoras, 
iniciadas em 2004 com fortes in-
vestimentos. Além disso, surtiram 
efeito as estratégias desenvolvi-
das pelos executivos dos jornais 
para atrair e reter leitores das 
classes B, C e D”, opina Marcelo 
Foletto, gerente de circulação 
do gaúcho Correio do Povo, que 
recentemente passou a ser con-
trolado pela Rede Record.
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Fonte: Meio & Mensagem, a. XXX, n. 1320, p. 38, 4 ago. 2008.




