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Ter a favor do negócio uma paixão nacional é poupar esforços para cair no gosto dos clientes. 
No caso dos jornais esportivos que no Brasil destacam aquele que é o sobrenome do País: o 
futebol, a briga no mercado editorial raramente tem um perdedor. Não é à toa que o fato de 
ser segmentado não impossibilitou um jornal esportivo de figurar entre os dez de maior 
circulação do País, ao lado daqueles que trazem notícias de diferentes áreas. 
 
O Lancel, lançado em 1997 com um formato até então pouco popular o tabloide ganhou 
espaço no mercado dos diários por justamente tratar o futebol de maneira diferenciada da dos 
tradicionais cadernos esportivos. Desde 2002, o jornal ocupa o décimo lugar no ranking de 
circulação do IVC (Instituto Verificador de Circulação), apresentando, de janeiro a junho deste 
ano, uma média de circulação de 132.587 exemplares. "Fomos motivados pela idéia de que 
leitor deveria ser convencido de comprar, além do jornal diário que vinha com o caderno de 
esportes, um segundo para ler sobre futebol", contou Afonso Cunha, diretor do Lancel. 
 
Para tanto, a equipe do jornal teve que passar pela "concentração" e incorporar a forma de 
escrever e tratar o assunto com a visão de um torcedor. O resultado dessa fórmula foi o 
aumento da circulação distribuída em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais e a criação de 
outros Veículos, incluindo site, revistas e até outro jornal: o Vencer, Vencer, Vencer. Esse 
último circula no Rio de Janeiro, com conteúdo voltado para a torcida do Flamengo a maior do 
País. O jornal foi lançado no último ano, com preço de capa de R$ 0,60. "O único problema de 
se fazer um jornal para um torcida específica é que, se o time não vai bem, o jornal também 
sofre", afirmou Cunha. 
 
Prova disso é que, por conta do atual desempenho do clube, o jornal teve queda de 4,4% na 
média de circulação no primeiro semestre do ano, se comparado com 2008 passando de 
12.782 para 12.207 exemplares (dados do IVC). 
 
SEM CRISE 
 
Mesmo com a crise econômica assombrando os veículos, o Lance! conseguiu aumentar em 
8,2% a média de circulação no primeiro semestre do ano, passando de 122.503 em 2008 para 
132.587 em 2009. Cunha explicou que isso foi possível graças à estratégia do Grupo L! de 
"promocionar" o jornal. Só neste ano, já foram três promoções, sendo que estão previstas 
mais duas até dezembro. Normalmente, o jornal tem duas por ano. 
 
O Lance! também passou por outros processos em 2009, como o que envolve o reajuste de 
seu preço de capa, que, segundo Cunha, há seis anos não é alterado. "Para justificar o 
aumento, investimos na melhoria do conteúdo editorial, com a ampliação da cobertura 
internacional. Também estamos trabalhando no aumento da circulação", detalhou, dizendo que 
a meta de crescimento para este ano é de 10%. 
 
O diretor ressaltou ainda que outra vantagem do veículo é contar com um público diferenciado. 
Cerca de 48% pertence às classes A e B, e 47% à classe C, sendo que 9.1% são homens a 
maioria com idade entre 15 e 29 anos. "Isso atrai as marcas. O anunciante não repete o leitor 
quando anuncia no Lance! e nos demais jornais de conteúdo geral. É um público praticamente 
exclusivo e direcionado", afirmou Cunha. Segundo o executivo, hoje o jornal tem entre 17% e 
22% de suas receitas com origem na publicidade, enquanto a média mundial é 35%. 
 
NA DISPUTA 
 
De olho no potencial do mercado de jornais esportivos, a Editora Abril, pela primeira vez, 
decidiu trilhar o caminho desconhecido do formato e lançou no final de 2008 o Jornal Placar, 
que traz no DNA a tradição de 39 anos da revista do Grupo Abril. Diferente do Lance!, a 
publicação é distribuída gratuitamente. "Entre as vantagens do lançamento, está a sinergia 
com nosso site, que agora tem uma atualização mais eficiente; a perspectiva de aproveitar a 
oportunidade representada pela Copa do Mundo de 2010 (o projeto já está sendo 



comercializado) e também a de 2014; e a oferta de mais alternativas de impacto para nossos 
anunciantes", explicou Marcos Emílio Gomes, diretor do núcleo Motor Esporte da Abril. 
 
Para o desafio, a Abril terceirizou a distribuição e impressão do jornal, além de estar formando 
uma estrutura específica de publicidade para o veículo. O projeto envolve 90% de cobertura de 
futebol, centrado, sobretudo, nos clubes paulistas. É um jornal regional (São Paulo), diferente 
da revista Placar, que é nacional. 
 
O jornal nasceu sendo diário, mas, em julho deste ano, passou a circular somente às segundas 
e sextas-feiras. "Desenhamos vários cenários para o jornal. Por ser gratuito e por estar 
condidonado a calendários esportivos, ele não tem necessidade de ser diário. Tudo depende da 
conjugação entre calendário esportivo, interesse dos leitores pelo assunto em cada momento e 
viabilidade comercial", afirmou Gomes. 
 
Segundo o diretor, o plano de negócios prevê atingir o "break even" em três anos. "Estamos 
rigorosamente dentro desse plano até agora. No ano passado, tínhamos 70 mil exemplares. 
Agora, são 8o mil, com auditoria da BDO Trevisan". 
 
Outro jornal que possui expressividade entre os veículos esportivos, só que no mercado 
carioca, é o Jornal dos Sports mais conhecido como o "Cor-de-Rosa" (por causa da cor da 
primeira página). O diário, com 76 anos de história, teve destaque na década de 6o, quando 
colaborou com a construção do Maracanã e com a criação do Vôlei de Praia do Rio. A 
publicação destaca, principalmente, os clubes cariocas, e é vendida em bancas com preço de 
capa de R$ 1. 
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