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Na última década a circulação de
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re em muitos países, especialmente nos
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siv
a

ex
clu

Para Ricardo Pedreira, diretor executivo da ANJ, a tendência de elevação na
circulação dos jornais apontada pelo IVC,
de 3,5%, é importante mas não con-

POPULARES EM ASCENSÃO

figura sozinha a pujança do setor. D e v e
números dos regionais com auditoria
independente e os de jornais com perio-

inegável que a geração de conteúdo,
core business das empresas jornalísticas
independe do meio em que será con-

classe C, mas também o lançamento de

sumida pelo mercado.

produtos específicos para quem tem

"Os jovens talvez prefiram consumir a

menos poder aquisitivo mas precisa e se

informação digital mas em algum mo-
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dores, tablets e outros gadgets, defi-

mil títulos de diferentes periodicidades.
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Ou seja, muito além da estimativa de
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nibalizar os títulos tradicionais das mes-

veitando o meio em sua versão mais

mais do que oito milhões de jornais em

mas empresas.
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quatro milhões de exemplares diários
auditados, podemos supor que há muito
circulação no Brasil, afirma o executivo.

popular. É o caso da Marisa, que explora
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em dez anos cresceu sem prejudicar a
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veículo é eficiente e me dá possibilidade
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nos para o tamanho do mercado brasi-

tencial imenso de crescimento, con-

Em Minas Gerais, o Tempo lançou o
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Considerando os indicadores de pa-

Fonte: CENP em Revista, São Paulo, ano 8, n. 30, p.36 , mar. 2012.

