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Chega ao Brasil a mais nova integrante do portfólio de publicações que são distribuídas 
gratuitamente. Trata-se de uma revista canadense, a Vice Magazine (lê-se "vaice"), que ficou 
famosa na Europa e nos Estados Unidos por sua irreverência. A edição de número zero foi 
lançada na terça-feira.  
 
A Vice começa com uma tiragem de 20 mil exemplares, que serão distribuídos gratuitamente 
em pontos considerados estratégicos, escolhidos de acordo com o público-alvo da revista 
jovens que nasceram no mundo conectado e que não querem pagar pelo conteúdo, de acordo 
com Tony Cebrian, editor da revista no país.  
 
A Vice é publicada em 22 países, nos quais tem 6 milhões de leitores. A meta da companhia é 
chegar a 30 mercados até o fim de 2010. No Brasil, a revista será produzida pela editora 
Finaflor, que também é responsável pela Simples publicação bimestral que passou a ser 
distribuída gratuitamente no ano passado. 
 
Nos últimos anos, surgiram no mundo todo diversos jornais e revistas com distribuição 
gratuita, baseados na receita proveniente da publicidade para bancar a estrutura. Porém, esse 
modelo foi colocado à prova quando a crise econômica estourou, no ano passado. 
 
O caso do grupo Metro International, que edita jornais gratuitos em diversos países, é exemplo 
disso. Em janeiro, a empresa anunciou a suspensão da publicação em seu segundo maior 
mercado, a Espanha. Com isso, o jornal deixou de circular em sete cidades.  
 
Em maio, o Metro vendeu suas operações nos Estados Unidos para a Seabay Media Holdings, 
de acordo com informações divulgadas no portal da companhia. No Brasil, o Metro é controlado 
pelo grupo Bandeirantes, que tem 70% de participação, enquanto os 30% restantes ficam com 
o grupo Metro International, com sede na Suécia. Procurado pelo Valor, o Metro não respondeu 
aos pedidos de entrevista até o fechamento desta edição.  
 
"Acredito que eles estão adequando suas operações por conta da crise, eles devem acertar o 
tamanho", diz Claudio Zorzett, diretor comercial do Destak, maior concorrente do Metro no 
Brasil.  
 
O Destak, de origem portuguesa, passa por um processo de crescimento no Brasil, diz Zorzett, 
e a expectativa é atingir 1 milhão de leitores até o fim deste ano. Atualmente são cerca de 700 
mil. Zorzett afirma que existe espaço no país para que veículos como o Destak se consolidem. 
"Não viemos roubar espaço dos jornais, viemos agregar", diz.  
 
De acordo com Cristina Barbosa, sócia da editora Finaflor, está acontecendo uma mudança 
cultural no dia a dia do brasileiro. "As pessoas estão percebendo que o conteúdo gratuito pode 
ser tão bom quanto o pago", afirma. Zorzett, do Destak, concorda que antes os brasileiros 
recebiam o conteúdo gratuito com certa rejeição, pois a ideia de um jornal ou revista grátis 
estava vinculada a conteúdo malfeito. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 4 jun. 2009, Empresas & Negócios, p. B3. 


