
Jornais crescem 3,5% em relação ao ano de 2010; índice foi superior ao do ano anterior, cujo aumento foi de 2,3% em relação a 2009
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Jornais crescem 3,5% em 2011
p or  Da n ie l  Mi la n i  D o to l i

Sai ano, entra ano, e o meio 
jornal continua resistindo às 

“previsões futurísticas” sobre seu 
declínio, devido ao crescimento 
dos meios digitiais. Em 2011, nova-
mente o meio apresentou um cres-
cimento em sua circulação – no 
caso, de 3,5% em relação a 2010, 
segundo dados do IVC (Instituto 

-
gão responsável pela auditoria de 
jornais e revistas no país. Foi um 
aumento superior ao ano anterior, 
cujo crescimento foi de 2,3% em 
relação a 2009.

Segundo a entidade, o fenôme-
no foi impulsionado pelo cresci-
mento das vendas das publicações 
com preço de capa inferior a um 
real, com 10,3%. O segundo maior 
crescimento foram dos jornais do 
segmento quality paper, que pos-
suem o custo mais elevado do mer-
cado, superior a dois reais. Esses 
tiveram vendas 1,6% maiores do 

-

os jornais do “setor intermediá- 
rio”, com preço de capa entre um e 
dois reais. Se considerada a equa-
ção vendas avulsas x assinatura, o 
primeiro cresceu 4,6%, enquanto a 
base de assinantes dos diários su-
biu 2,4%. A média diária de circu-
lação brasileira no ano passado foi 
superior a 4,43 milhões de exem-
plares, um número recorde. 

O levantamento engloba toda a 
circulação paga auditada pelo IVC 
– inclusive as assinaturas digitais, 
que estão levando aos leitores o 
jornal na íntegra aos computado-
res e tablets. Uma medida cada vez 
mais madura no mercado brasilei-
ro e mais um motivo que faz com 
que os jornais tenham um hori-

Para Pedro Martins Silva, pre-
sidente executivo do IVC, esses 
números são bem positivos para o 
meio jornal, principalmente se for 
levado em conta o atual panorama 
mundial, onde está em declínio. 
“O aumento do poder aquisitivo 
da classe média brasileira tem 

segmento, especialmente os po-
pulares, com preço de capa de até 
0,99 centavos. São veículos que se 
adequaram a essa audiência, com 
fatos e análises voltados aos inte-
resses dos novos leitores”, explica, 
lembrando que esses jornais tive-
ram um forte impulso entre 2005 
e 2008, por conta do lançamento 
de diversos títulos. “Em 2009, por 
conta da crise mundial, houve uma 
desacelaração, com uma retomada 
nos dois últimos anos. Fatos como 
promoções agregadas aos veículos 
e vendas em locais de grande aglo-
meração de pessoas, como metrôs, 
rodoviárias e estações de trens, 
também ajudam nas vendas”.

Em relação aos jornais do seg-
mento quality paper, o executivo 
considera surpreendente o cresci-
mento de 1,6%, também baseado 
no panorama global, e no fato de-
les serem destinados ao público de 
renda mais alta, que possui acesso 
à banda larga e tem o hábito de se 
informar diariamente pela inter-
net. “O Brasil, nesse caso, está indo 
na contramão do resto do mundo. 
Primeiro porque há também, mes-
mo que não muito grande, uma 
mobilidade social, de pessoas que 
passam a ter poder para adqui-
rir produtos mais elevados. Mas 
também graças aos editores desse 
segmento, que têm feito investi-
mentos para conquistar novos as-
sinantes, com call centers cada vez 

digital”, ressalta Silva. Vale lem-
brar que o crescimento da base 
de assinantes dos jornais em 2011 
é saudável para os veículos dessa 
faixa de preço, cujas vendas por as-
sinatura representam mais de 80% 
do total.

Já quanto à faixa dos jornais 
entre um e dois reais, que se man-
teve praticamente estável, Silva 
diz que ela é composta por jornais 
tradicionais, mas fora dos grandes 
centros urbanos. “São os princi-
pais jornais de cidades fortes do 
interior brasileiro”.

Quanto ao futuro, o executivo 
diz que é difícil fazer previsões. 
“Com certeza a expansão da ban-
da larga, e com aparelhos como 
tablets e smartphones mais po-
pulares, teremos impactos nesse 

lembrando que, por outro lado, os 
jornais ainda possuem um grande 
potencial de crescimento. “Antes 
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por longos períodos. Agora temos 
bancas virtuais, onde é possível se 
comprar um exemplar diário para 
um tablet. Isso é uma evolução, e 
que ainda tem muito a se expan-
dir”, acredita Silva.

Outro segmento que está em 
expansão no país é o dos jornais 

-
ses, irá ganhar um sistema de au-
ditoria do IVC, uma demanda do 

meio, que já é uma realidade em 
países europeus, por exemplo. 

PUBLICIDADE
Falando  em publicidade, o pre-
sidente do conselho diretor do 
IVC e diretor nacional de mídia 
da DPZ, Flavio Rezende, diz que, 
além da melhora do poder de com-
pra das classes mais baixas – que 
também buscam por informação 
–, os jornais populares também 
melhoraram seu conteúdo. “Os 
veículos trazem coisas exclusivas, 
são boas fontes de entretenimento 
e informação, falam das novidades 
da aposentadoria, da novela, de 
bem-estar, de futebol. Tornaram- 
se mais agradáveis e acessíveis. 

força uma concorrência entre os 
populares, faz com que os jornais 
voltados para as classes acima 
trabalhem de forma a não perder 
espaço, permitem planejamentos 
mais inclusivos em termos de po-
pulação e tornam a propaganda 

Segundo o executivo, para en-
tender esse crescimento também 
é possível tentar compreender os 
fenômenos que acontecem na mí-
dia. “Muita gente ainda trabalha os 
cenários como se eles fossem estáti-
cos, e se esquecem de aspectos cul-
turais dos países e também do po-
der de compra das populações. As 
ondas tidas como certas no exterior 
não necessariamente se repetem 
no Brasil na mesma velocidade e 
proporção. O que quero dizer é que 
acredito que ainda há muito espaço 
para o papel no país, pela sua di-
versidade cultural, pelo surgimento 
dos gratuitos, pelo esforço que se 
tem feito em termos de marketing 
para ampliar vendas e assinaturas, 

-
to não anula a progressão geométri-
ca que se dá nas edições eletrônicas 
e nos meios virtuais, “que continua- 
rão crescendo muito”. 

Com opinião semelhante, Luiz 
Ritton, vp de mídia da Lew’Lara\
TBWA, acredita que o Brasil ain-
da deve passar por vários cami-
nhos inversos quando comparado 
ao mundo. “Nosso crescimento 
econômico está possibilitando  a 
entrada de novas pessoas todos 
os dias em meios que antes eram 
mais restritos. E a melhora na con-

dição de vida das pessoas também 
amplia seu poder por novas buscas 
de informação e entretenimento. O 
jornal simplesmente também vive 

mais barato que seja, ainda assim 
devemos relevar que estas pessoas 
consideram este valor em seu or-
çamento e, quando passam a com-
prar, é porque estão colocando a 
informação como um item de con-

Para o publicitário, do ponto 
de vista de mídia isso apenas cria 

e anunciantes consigam estabele-
cer contato com esse público, que 
antes era quase totalmente domi-
nado pelo rádio e pela TV. “Lem-
brando que não podemos con-
fundir algo popular com falta de 
qualidade”.

ESTADÃO
Jornal que mais cresceu entre 
aqueles do segmento quality pa-
per, com 7,5% de aumento na 
circulação (ver tabela com os 10 

Estado de S.Paulo comemora al-
gumas conquistas em 2011 que 
permitiram chegar a esse número. 
Entre elas, criação e atualização 

das versões do jornal em tablet, 
lançamento da rádio Estadão 
ESPN, criação da plataforma Esta-
dão PME, evolução dos números 
e inserção de novos conteúdos no 
portal Estadão.com.br.

Silvio Genesini, diretor-presi-
dente do Grupo Estado, diz que 
2011 foi o ano da consolidação da 
convergência entre os meios im-
presso e digital dentro do grupo. 
“O jornal não é mais ‘monomeio’, é 
multimeio. E ter suas plataformas 
em todos esses meios disponíveis 
reforça também para o leitor a von-
tade de ler o jornal em sua versão 
impressa tradicional. Fora isso, o 
produto perde sua limitação geo-

-

O executivo, porém, ressalta 

mas sim do meio como um todo. 
“Mais do que a conquista pessoal, 
em primeiro lugar estamos con-
tentes porque os jornais cresceram 
em todos os seus segmentos. E esse 
aumento da circulação comprova a 

-
cado publicitário vai olhar para o 
meio de uma maneira positiva, até 
pela entrada dos leitores que estão 
migrando da classe C para a B”.
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MÉDIA DE CIRCULAÇÃO DIÁRIA

2011 JORNAL 2010 2011 VARIAÇÃO

1 Super Notícia (MG) 295.701 300.237 1,5%

2 Folha de S.Paulo (SP) 294.498 297.238 0,9%

3 O Globo (RJ) 262.434 264.052 0,6%

4 O Estado de S.Paulo (SP) 236.370 254.214 7,5%

5 Extra (RJ) 238.236 238.578 0,1%

6 Zero Hora (RS) 184.663 187.988 1,8%

7 Diário Gaúcho (RS) 150.744 167.112 10,9%

8 Daqui (GO) 90.343 151.704 67,9%

9 Correio do Povo (RS) 157.408 151.514 -3,7%

10 Meia Hora (RJ) 157.654 149.384 -5,2%
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Text Box
Fonte: Propmark, São Paulo, 30 jan. 2012, p. 9.




