
Mais leitores, menos verba 
Divulgação de circulação recorde dos jornais entusiasma o setor, mas share publicitário cai pela metade na década 

Por RODRIGO MANZANO rmanzano@grupomm.com.br 

Entre 2001 e 2011, os jornais acrescen-
taram pouco mais de um milhão de 

exemplares na média diária de circula-
ção, saltando de 3,4 milhões de exem-
plares para 4,4 milhões, de acordo com o 
Instituto Verificador de Circulação (IVC). 
O crescimento acumulado na circulação 
paga nos dez anos é de 28,3%. A déca-
da, no entanto, não foi generosa quan-
to ao desempenho publicitário. Embora 
o faturamento bruto tenha dobrado (de 
R$ 1,23 bi para R$ 2,66 bi/ano) — fenô-
meno que acompanha o crescimento do 
bolo publicitário brasileiro —, o share do 
jornal caiu pela metade nos últimos dez 
anos, retraindo de 21,19%, em 2001, pa-
ra 12,09%, no ano passado, segundo da-
dos do Projeto Inter-Meios. 

O mercado leitor — impuls ionado 
pr incipalmente pela ascensão de um 
novo grupo leitor, com o crescimento 
da classe C e pelo conseqüente lança-
mento de novos títulos — tem sido co-
memorado pelo setor. No ano passado, 
os jornais testemunharam um novo au-
mento, desta vez de 3,5%. Os dados são 
positivos em todos os perfis editoriais: 
os chamados jornais populares, que têm 
preço de capa de até R$ 0,99, subiram 
10,3%. A circulação dos quality papers 
cresceu 1,6% e os jornais intermediários, 
cujo preço varia entre R$ 1 e 2, manti-
veram-se estáveis, com leve aumento 
de 0,3% na circulação. A performance 
dos populares estimulou a venda avulsa, 
que aumentou 4,6% entre 2010 e 2011 
(contra 2,4% das assinaturas). 

Para Pedro Martins Silva, presiden-
te executivo do IVC, o crescimento dos 
jornais populares "não é um fenôme-
no novo" e "tem a ver claramente com 
o poder aquisitivo do brasileiro e com 
os veículos disponíveis para esse perfil" 
Das dez maiores circulações média/dia 
em 2011, cinco são de jornais com perfil 
popular, inclusive o primeiro colocado, 
o Super Notícia. A dependência que se 
estabeleceu em relação aos jornais po-
pulares não preocupa o setor. De acor-
do com Ricardo Pereira, diretor execu-
tivo da Associação Nacional de Jornais 
(ANJ), essa ideia, hoje, já foi superada. 

Em primeiro 
Hélio Guimarães, diretor executivo 

da Sempre, editora do Super Notícia, 
ressalta que o diferencial não é apenas 
oferecer um conteúdo que interesse pa-
ra o público mais popular, mas investir 
em distribuição. "Conseguimos chegar 
aonde nenhum outro jornal vai, e quem 
chega primeiro bebe água limpa" expli-
ca Guimarães. Para este ano, ele prevê 
algumas dificuldades, mas mantém o 
otimismo. "As perspectivas de aumen-
to no valor dos insumos e nos custos de 
maneira geral nos deixam apreensivos. 
Mas 2012 é quando completamos dez 
anos de Super Notícia e nossa expecta-
tiva é manter a liderança no mercado e 

trabalhar com o aumento de receita no 
segmento popular" detalha. 

O diretor presidente do Grupo Estado 
Silvio Genesini afirma não ter se surpre-
endido com a taxa de crescimento dos jor-
nais. "Esperávamos essa margem de gran-
deza, que o mercado de jornais tivesse um 
crescimento positivo, o que nos difere do 
cenário internacional" afirma Genesini. A 
meta do Estadão era estar acima da mé-
dia do mercado. Cresceu 7,5% e ocupa o 
quarto lugar no ranking, com circulação 

média diária de 254.214. Na avaliação do 
executivo, o Brasil deve enfrentar o desa-
fio da penetração do meio jornal, já que 
esse indicador ainda é muito baixo no Pa-
ís. "Se contabilizarmos a circulação diá-
ria de quatro milhões do IVC, e de outros 
que estão fora do instituto, pelo tamanho 
da população, temos ainda um mercado 
pouco saturado" explica. Para Genesini, 
isso representa uma oportunidade e ex-
plica o nosso crescimento, diferentemen-
te dos países europeus. 

O Grupo RBS, que detém oito títulos 
impressos na região Sul do País — Ze-
ro Hora, Diário Gaúcho, Pioneiro e Di-
ário de Santa Maria, no Rio Grande do 
Sul, e Diário Catarinense, Hora de San-
ta Catarina, A Notícia e Jornal de San-
ta Catarina, em Santa Catarina —, viu 
seus jornais, na média, crescerem aci-
ma dos indicadores nacionais. Entre os 
dez mais bem posicionados, tem dois 
títulos (ZH e Diário Gaúcho, um quali-
ty paper e um popular, respectivamen-
te). Para Felipe Goron, diretor-geral de 
Mercado Nacional do grupo, a consoli-
dação dos meios digitais, a pulveriza-
ção da oferta de conteúdo na web e as 
redes sociais tiveram um efeito na mí-
dia impressa, mas ao mesmo tempo os 
jornais conseguiram perseguir essa no-
va audiência e ocupar um espaço im-
portante no mundo virtual. "Não pen-
samos mais na nossa audiência como 
dividida entre impresso e digital, mas 
em uma audiência única que está em 
busca da nossa marca de qualidade de 
informação" afirma Goron. 

Mercado carioca 
Essa não diferenciação também é fei-

ta por Mario Rigon, diretor de mercado 
da Infoglobo, que edita O Globo (terceira 
colocação) e Extra (quinta). Segundo ele, 
a indústria já não concebe mais o jornal 
como um produto impresso e os portais 
como veículos digitais. "Além de um meio 
não excluir o outro, eles colaboram para 
a fidelização dos leitores e para o consu-
mo de informação" afirma. Rigon acredita 
que, de 2012 em diante, o Rio de Janeiro 
atravessará um momento muito particu-
lar e positivo. A chegada de novas agên-
cias de publicidade e a abertura de ope-
rações de jornais e sites na cidade aque-
cerão o setor no local, que tende a cres-
cer, fomentado, principalmente, pela Co-
pa do Mundo e Olimpíada. 

Entre os dez títulos com maior circu-
lação, destaca-se o aumento de 67,9% do 
jornal Daqui, da Organização Jaime Câ-
mara (OJC), que circula na Grande Goiâ-
nia. Dois fatores explicam o crescimento: 
a capilaridade em pontos de venda nada 
convencionais como salões de beleza, lan 
houses, distribuidoras de bebidas e loca-
doras de vídeos e as promoções atreladas 
ao resgate de prêmios. O jornal foi o veí-
culo que, disparado, mais expandiu a cir-
culação. O Daqui é um jornal popular (R$ 
0,50/exemplar), com circulação média de 
151 mil exemplares. "Proporcionalmen-
te, na comparação com grandes centros 
como Rio e Belo Horizonte, temos mais 
penetração, já que a Grande Goiânia tem 
1,7 milhão de habitantes e, em março, no 
pico de crescimento, chegamos a 171 mil 
exemplares diários", afirma a gerente do 
mercado leitor dos jornais Daqui e O Po-
pular, Adriana Lima. 

Colaboraram Sérgio Damasceno, 

Bárbara Sacchitiello e Nathalie Ursini 
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Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 33, n. 1494, p. 35, 30 jan. 2012.




