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6 especial jornal

Os jornais populares saíram na frente de 
novo. Na pole position da circulação 

dos impressos em 2011, continuam ace-
lerando e comemoram resultados. Impul-
sionados pela expansão da nova classe C, 
os títulos com preço de capa até R$ 0,99 
tiveram crescimento de 10,3% na circula-
ção em 2011, maior que os 7,1% de 2010 e 
os 5,4% de 2009. Das dez maiores circula-
ções do ano passado (veja tabelas na pág. 
10), cinco eram títulos populares, com fo-

Capa

Os campeões 
da banca
Títulos populares se multiplicam pelo País e vitaminam a circulação do meio jornal

Por AnA CristinA dA ConCeição

co total na venda avulsa e empolgando ou-
tras classes além da C. Por causa do de-
sempenho dos populares, o meio jornal 
fechou o ano com crescimento médio de 
3,5%, segundo o Instituto Verificador de 
Circulação (IVC). Os títulos intermediá-
rios, com preço de capa entre R$ 1 e R$ 
2, tiveram variação de 0,3% e os jornais 
com preço acima de R$ 2 cresceram 1,6%. 

“Nos últimos cinco ou seis anos, os po-
pulares se comportaram acima da média 

do mercado. Essa expansão está ligada 
ao crescimento do poder aquisitivo das 
classes mais populares na última década 
e a uma linguagem mais adequada a esse 
público. Enquanto isso, os intermediá rios 
(entre R$ 1 e R$ 2) estão se estabilizando 
e os de mais de R$ 2 estão se recuperando 
desde 2010”, lembra o presidente executi-
vo do IVC, Pedro Martins Silva. 

A expansão dos populares está apoiada 
em uma combinação de fatores que inclui 

preço de capa, aumento do poder aqui-
sitivo da classe C, fotos e títulos gigantes, 
linguagem simples e direta, prestação de 
serviço e muita promoção. E os anuncian-
tes hoje já não são exclusivamente do va-
rejo, telefonia e veículos. “Mais recente-
mente, com a ascensão da classe C, che-
garam também bancos, mercado imobi-
liário e marcas. Quase já não há distinção 
do mix de anunciantes de um quality pa-
per”, revela Mario Rigon, diretor de mer-
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cado da Infoglobo, que edita os popula-
res Extra e Expresso.

Os títulos com preço de capa até R$ 
0,99 apostam essencialmente na venda 
em banca — segundo o IVC, o volume 
de vendas avulsas de todo o meio jornal 
teve aumento de 4,6%, enquanto as as-
sinaturas cresceram 2,4%. Mas alguns 
campeões de banca também são ven-
didos nas ruas pelos jornaleiros ambu-
lantes. É o caso do mineiro Super Notí-
cia, o título de maior circulação no País 
em 2010 e 2011, e do Extra, quinta po-
sição no ranking nacional do IVC. Com 
média de venda de 300 mil exemplares 
diários, o Super Notícia, publicado pe-
la Sempre Editora, comemora também 
o melhor faturamento desde a sua cria-
ção há dez anos, segundo o diretor exe-
cutivo Heron Guimarães.

Quinto colocado, o Extra, da Infoglo-

O desempenho dos populares em 2011
Média diária de exemplares
Título Preço (R$) 2010 2011 Variação (%)
SuperNotícia (MG) 0,25 295.701 300.237 1,5

Diário Gaúcho (RS) 0,60 150.744 167.112 10,9

Daqui (GO) 0,50 90.343 151.704 67,9

Meia Hora (RJ) 0,50 157.654 149.384 -5,2

Dez Minutos (AM) 0,25 83.210 96.298 15,7

Expresso (RJ) 0,50 84.285 94.223 11,8

Aqui DF 0,50 32.041 39.649 23,7

Aqui PE 0,50 24.713 38.246 54,8

Aqui MG 0,25 41.539 36.637 -11,8

Hora de Santa Catarina 0,50 30.525 31.599 3,5

Notícia Agora (ES) 0,50 31.391 29.838 -4,9

Aqui MA 0,50 36.067 26.403 -26,8

Notícia Já (SP) 0,60 29.712 24.030 -19,1

Gazeta de Piracicaba (SP) 0,75 15.877 21.326 34,3

Mais Informação por Menos (SP) 0,50 9.939 20.677 108

Massa (BA) 0,50 20.480

Diário de Santa Maria (RS) 0,75 18.505 19.301 4,3

Na Hora H (DF) 0,25 9.637 15.229 58

Jornal Já Paraíba 0,25 13.696 14.785 8

Bom Dia (SP) 0,75 18.397 13.558 -26,3

marca.br (RJ) 0,50 10.439 12.552 20,2

Gazeta de Limeira (SP) 0,90 10.678 10.676 0,0

O São Gonçalo (RJ) 0,90 7.320 8.005 9,4
Fonte: IVC

bo, manteve a circulação estável em 2011, 
com aumento de 0,14% e média diária de 
238 mil exemplares. De acordo com o di-
retor de jornais populares da Infoglobo, 
Bruno Thys, o destaque foi o desempenho 
publicitário, que cresceu em torno de 15% 
— acima da média de mercado de 3,8%, 
calculada pelo Projeto Inter-Meios (veja 
na seção Indicadores, à pág. 38). Em ter-
mos de circulação, quem se destacou foi 
outro popular do grupo, o Expresso, com 
média diária de 94 mil exemplares, que 
cresceu 11,8% segundo o IVC. 

O executivo da Infoglobo atribui o de-
sempenho do Extra ao crescimento da 
circulação no Rio (distribuída em sete 
mil pontos) e nas classes B e C, além de 
novidades como o suplemento feminino 
Toda Extra e uma edição para a Baixada 
Fluminense. No final de abril, o jornal 
estreou novo projeto gráfico, marcando 

seus 14 anos de circulação. “O Extra re-
aparece com uma nova embalagem, fei-
ta a partir de um conceito editorial que 
abre mais espaço à repercussão do que 
ao fato”, descreve Thys.

No mapeamento de quem é esse lei-
tor, o Extra identifica a educação como 
uma das principais demandas da nova 
classe média por causa do acesso a me-
lhores oportunidades de trabalho. “Em 
geral, além de maior qualificação, esse 
leitor busca, naturalmente, estar mais 
informado. É um leitor cada vez mais 
exigente”, avalia Octávio Guedes, editor-
-chefe do Extra.

 
100% venda avulsa

Sétimo jornal de maior circulação em 
2011 e segundo maior entre os popula-
res auditados pelo IVC, o Diário Gaúcho, 
do Grupo RBS, tinha o objetivo de atingir 
circulação média diária de 157 mil exem-
plares no ano passado. “Superamos bem 
a meta da área comercial e a circulação fi-
cou entre 170 mil e 173 mil exemplares”, 
comemora o gerente executivo e editor- 
chefe, Alexandre Bach. 

Como outros populares, o Diário Gaú-
cho se define como “100% venda avulsa”, 
sem planos de ter uma política de assina-
tura. “Esse é um universo que você des-
brava. O jornal te expõe na banca. Além 
disso, quanto custaria montar uma es-
trutura para assinatura de um jornal que 
circula muito na periferia?”, questiona 
Bach.  Além disso, argumenta, o jornal de 
assinante não circula. “Ele sai da gráfica 

e vai direto para o 
prédio do leitor. Já 
o de banca, a pes-
soa compra, lê, dei-
xa no táxi, o taxista 
lê, deixa no banco 
da praça, vem ou-
tra pessoa e pega o 
jornal”, filosofa. 

“Foco total na 
venda avulsa, sem 
assinatura”, confir-
ma Antonio Carlos 
Leite, diretor de 
conteúdo do capi-
xaba Notícia Ago-
ra, da Rede Gaze-
ta. O jornal circula 

em 75 cidades com média diária de 29 
mil exemplares e manteve a 11a posição 
no ranking dos populares auditados pe-
lo IVC em 2011. 

Em abril, o jornal discutia mudanças 
para acentuar o perfil popular e ao mes-
mo tempo equilibrar custos e retorno fi-
nanceiro reduzindo o número de páginas 
(que eram 24 durante a semana e 32 no 
final de semana). “A limitação das pági-
nas trouxe outra dinâmica: deixar o jornal 
mais popular, pegar a classe C mais bai-
xa”, revela o diretor de conteúdo.  

O Aqui-MG, dos Diários Associados 
(nona maior circulação entre os popu-
lares), manteve no ano passado média 
de 40 mil exemplares diários e 362 mil 
leitores, segundo o gerente de circula-
ção, Rafael Correa. “O desempenho fi-
cou conforme o projetado para o ano de 
2011, tanto na circulação como na publi-
cidade”, acrescenta. Entre os planos para 
impulsionar a circulação (que caiu 11,8%, 
segundo o IVC), o jornal planeja ampliar 
o parque gráfico este ano.

Quarta posição entre os populares e 
décimo no ranking geral do IVC, o Meia 
Hora, título da Ejesa (que edita também o 
Brasil Econômico) no Rio de Janeiro, co-
memora resultados. “O desempenho pu-
blicitário foi positivo, com destaque para 
os classificados, que cresceram 10% em 
relação a 2011”, conta o editor de produ-
ção, Humberto Tziolas. 

Os exemplares são vendidos em bancas 
e na Supervia (serviço de trens urbanos 
da região metropolitana) a R$ 0,70 duran-
te a semana e a R$ 1,40 aos domingos. “O 
objetivo é que o consumidor leia o jornal 
em meia hora, como o próprio nome diz, 
no trajeto de casa para o trabalho”, explica 
o editor. Com 65% dos clientes na classe 
C, o Meia Hora também atrai as classes 
B e D. “Ele tem muitos leitores jovens e 
acaba, muitas vezes, sendo o primei-

Heron Guimarães, da Sempre Editora: melhor 
faturamento do SuperNotícia em dez anos

Antonio Carlos Leite, da Rede Gazeta: mudanças no 
Notícia Agora para acentuar o perfil popular da publicação
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Adquirido no final de 2011 pelo 
Grupo Paranaense de Comunicação 
(GRPCOM), a Tribuna, diário curitibano 
com mais de 50 anos, passa por um 
processo de reposicionamento para se 
aproximar ainda mais da classe C. 

“A Tribuna tinha circulação média 
de 12 mil exemplares durante a semana 
e 15 mil às segundas-feiras. Essa 
circulação vinha caindo, com reflexos 
no faturamento comercial”, conta 
o diretor do jornal, Luciano Justino. 
Com o novo posicionamento lançado 
pela campanha “Só o que interessa”, o 
título comemora aumento de 30% na 
circulação diária. 

Uma das principais mudanças foi 
o preço, reduzido de R$ 1,50 para R$ 
0,75. O jornal continua dando ênfase 
ao noticiário policial e ao esporte, além 
de ter ampliado a cobertura sobre 
economia popular e temas de interesse 
da comunidade. Outra novidade são as 

Capa diferente para 
vender no semáforo

ro jornal deste público. Muitos universi-
tários leem o Meia Hora”, garante Tziolas.

Sucesso fora do eixo
Os populares também empolgam fo-

ra do Sudeste e da região Sul. Oitavo no 
ranking do IVC, o popular goiano Daqui 
foi destaque nacional em 2011 com au-
mento de 68% na circulação e média de 
152 mil exemplares diários. “Esse desem-
penho deve-se à forte divulgação do pro-
duto, aumento de capilaridade e manu-
tenção das estratégias adotadas”, explica o 
diretor de jornalismo da Organização Jai-
me Câmara, Luiz Fernando Rocha Lima.

Segundo o executivo, o faturamento 
publicitário cresceu 59% em 2011 sobre 
uma base que já era muito forte. “O cres-
cimento desde 2009 está acima de 40%”, 
salienta o diretor. Para 2012, o plano é 
continuar o trabalho de fortalecimento 
da marca, “mantendo o compromisso 
de levar informação de forma simples e 
resumida a um custo reduzido (R$ 0,50) 
e com brindes que agreguem ainda mais 
valor ao produto”, completa Lima.

Vendido a R$ 0,25, o Dez Minutos, que 
circula em Manaus, teve aumento de 15,7% 
na circulação média diária, que ficou em 96 
mil exemplares em 2011, segundo o IVC. 

Não auditado pelo instituto, o concorrente 
Manaus Hoje, da Rede Calderaro de Comu-
nicação, declara aumento de 23,3% na cir-
culação no ano passado, segundo o diretor 
industrial e de circulação, Herval Folhade-
la. “E o desempenho publicitário está cres-
cendo”, afirma o diretor. Às segundas-fei-
ras, dia mais forte do jornal, a tiragem che-
ga a 60 mil exemplares, vendidos a R$ 0,50. 

O Manaus Hoje é dirigido ao trabalha-
dor, mas das classes C e D. “As zonas nor-
te e leste, onde estão os bairros mais po-
pulosos e mais pobres de Manaus, é on-
de registramos os melhores números de 
venda, principalmente nos terminais de 
ônibus”, garante Folhadela. “Metade da 
venda diária do MH acontece nos termi-
nais de ônibus, entre 5h e 8h da manhã.” 

Sinergia
As empresas jornalísticas têm se posi-

cionado cada vez mais como marcas de 
conteúdo com atuação multiplataforma e 
esse movimento se repete na relação entre 
os títulos populares e os quality papers da 
mesma empresa, com as devidas adequa-
ções de linguagem e tratamento gráfico. 

No caso do Aqui MG e Estado de Mi-
nas, a sinergia editorial é forte nos as-
suntos esportivos e polícia. “Para essas 

Tribuna versão banca e semáforo: letras maiores para atrair os motoristas

editorias, alguns colunistas e chargistas 
produzem conteúdo para os dois jornais”, 
conta o gerente comercial dos Diários 
Associados em Minas Gerais, Marcelo 
Mota. Essa integração também aconte-
ce com programas esportivos da TV Al-
terosa, emissora dos Diários Associados, 
e na área comercial.

“No lançamento, o Aqui dependeu mui-
to do Estado de Minas em termos de es-
forço da equipe comercial. Foi uma forma 
efetiva de construir uma receita rápida lo-
go no lançamento. Com a consolidação, 
buscamos o aumento do ticket do anun-
ciante e deixamos aos poucos de cons-
truir os pacotes comerciais casados com 
o Estado de Minas, que tinham descontos 
mais agressivos”, explica Marcelo Mota.

O SuperNotícia exercita a sinergia edi-
torial e comercial com O Tempo. “Não 
existe um repórter para o SuperNotícia 
e outro para O Tempo. Todos trabalham 
para a Sempre Editora. O que existe são 
equipes de editores específicas para cada 
jornal”, explica Heron Guimarães.

O Notícia Agora compartilha produ-
ção com A Gazeta, o principal jornal do 
grupo capixaba. “O material de esportes, 
cidades, política e economia é compar-
tilhado inclusive na produção. Para eco-

Alexandre Bach, da RBS: sem plano para venda 
de assinaturas do Diário Gaúcho

Luis Fernando Rocha Lima, da OJC: faturamento do Daqui foi quase 60% maior em 2011

capas diferenciadas para os exemplares 
vendidos nos semáforos, com títulos 
maiores, textos menores, menos 

chamadas e mais contrastes de cores 
para chamar a atenção do motorista 
parado no trânsito.

De pipoqueira a 
barra de ouro

É batata. Panelas, churrasqueiras, 
pipoqueiras, copos e talheres sempre 
fazem sucesso no variado cardápio 
de promoções lançadas pelos 
populares para turbinar a circulação. 
Mas também entram na festa dos 
sorteios e da troca de selos outros 
produtos como livros, miniaturas e 
até barras de ouro. 

O SuperNotícia vive oferecendo 
promoções ao público leitor. Em abril, 
lançou a coleção Clássicos do Brasil 
II, de miniaturas de carros nacionais 
que marcaram a vida do brasileiro nos 
anos 1960, 1970 e 1980. “Além disso, 
estamos com a promoção de dez anos 
do jornal, que envolve sorteios de 
carro, barras de ouro e eletrônicos”, 
acrescenta o diretor executivo, Heron 
Guimarães.

Bruno Thys, diretor de jornais 
populares da Infoglobo, observa que 
as promoções já são esperadas pelos 
leitores do Extra. “Como destaque, 
lançamos a coleção exclusiva Copos 
do Rio, que vendeu mais de um 
milhão de copos. Também foram 
bem-sucedidas outras promoções 
já tradicionais, como a coleção de 
miniaturas de carros nacionais, livros 
e smartphones.”

“Claro que temos de ter algum 
tipo de estratégia e relacionamento 
com o leitor para acertar na 
promoção. Mas às vezes a gente leva 
um susto com o bom desempenho 
de alguns produtos”, brinca Antonio 
Carlos Leite, diretor de conteúdo 
do Notícia Agora. O jornal, que 
atualmente sorteia barras de ouro, 
foi surpreendido com o sucesso da 
promoção de uma pipoqueira. 

O Manaus Hoje também aposta 
nas promoções. Em janeiro, sorteou 
dez kits escolares para meninos 
e meninas com cadernos, lápis, 
borracha e lancheira, conta o editor 
executivo, Diamantino Júnior. 

Já o Meia Hora relançou 
recentemente a promoção Top 
Cozinha Maravilha “devido ao 
enorme sucesso”, informa o editor 
de produção, Humberto Tziolas. 
Rebatizada como “Troque o velho 
agora”, a promoção oferece potes 
e tigelas em inox, xícaras de café, 
talheres, assadeiras etc. em troca 
de selos e um valor entre R$ 13,90 e 
R$ 18,90. No mesmo formato junte e 
pague, o Aqui-MG fez a promoção de 
churrasqueiras e jogo de panelas.
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Entre os jornais populares não existe 
um comportamento único com rela-

ção à presença online. Alguns adotam a 
estratégia de ignorar francamente essa 
plataforma e outros a utilizam como ala-
vancadora de circulação, caso do Diário 
Gaúcho, de Porto Alegre, que em maio 
está relançando sua página na internet. 
“Nos dois anos de funcionamento do si-
te, vimos como o nosso público se movi-
menta no mundo online e agora vamos 
nos adequar”, conta o editor-chefe e ge-
rente executivo, Alexandre Bach, lem-
brando que a versão digital e a impressa 
se complementam e que ambas fortale-
cem a marca Diário Gaúcho.

O mineiro SuperNotícia está presente 
no portal do jornal O Tempo. “A platafor-
ma digital não atrapalha nossas estraté-
gias de venda. Pensamos, sim, em refor-
çar a presença do SuperNotícia em outras 
plataformas. Isso deve ocorrer a partir de 
junho”, promete o diretor executivo, He-
ron Guimarães.

Os jornais da Infoglobo também ope-
ram nas duas vias. “São produtos distin-
tos e ao mesmo tempo, complementa-
res. A equipe é a mesma, mas a produ-
ção é específica para cada meio”, descre-
ve o diretor de jornais populares Bruno 
Thys, lembrando que o site do Extra tem 
metas de receita própria, independente-
mente do jornal.

Já o Meia Hora, editado pela Ejesa, con-
versa com outros públicos no Facebook e 
no Twitter. “Nas redes sociais nós somos 
muito mais B e A e nas bancas, mais C”, 
revela o editor de conteúdo Humberto 

Tziolas. Contribuiu para tanto o lança-
mento, em 2011, de um aplicativo que 
permite que o internauta crie suas pró-
prias capas no Facebook. “Foi um suces-
so”, lembra o editor. No site, porém, o Meia 
Hora publica apenas as principais maté-
rias e não faz atualização em tempo real.

A Tribuna, do Grupo Paranaense de Co-
municação, também lançou um aplicati-
vo para o Facebook para colocar no ar, de 
segunda a sexta-feira, uma versão atuali-
zada do jornal às 11h30 e outra às 17h30. 
O Aqui-MG, por sua vez, é um dos canais 
de conteúdo do Portal Uai. “Não há como 
realizar uma aferição cruzada, mas acre-
ditamos que o conteúdo online contribua 
para ampliar o recall da marca”, observa 
o gerente de circulação, Rafael Correa.

Em vez da internet, o Daqui, de Goi-
ás, promove a interatividade com seus 
leitores por meio da Rádio Daqui AM e 
do portal de voz da Rádio Daqui. “Den-
tro deste portal os ouvintes pedem suas 
músicas, participam de promoções, dei-
xam seus recados ou reclamações, se in-
formam sobre o horóscopo e programação 
de cinema”, explica Luiz Fernando Rocha 
Lima, diretor de jornalismo da Organiza-
ção Jaime Câmara.

Assim como o Manaus Hoje, o popu-
lar Notícia Agora (ES) não tem presença 
digital. “É uma opção. Nosso leitor não 
entra na internet para se informar e sim 
para se comunicar, se divertir e fazer tra-
balhos escolares. Também achamos que, 
como negócio, não seria bom colocar o 
conteúdo na internet”, explica o diretor de 
conteúdo, Antonio Carlos Leite.

Digital: uns mais, outros menos
Presença na internet ainda é questão em aberto

Aruana Brianezi, da Rede Calderaro: metade da 
venda do Manaus Hoje é nos terminais de ônibus

nomia e cidades há um corredor de ida e 
volta. Esporte tem o mesmo editor, pois o 
tema rasga as diferenças sociais”, explica 
Leite, diretor de conteúdo.

O Diário Gaúcho compartilha com 
Zero Hora o mesmo prédio, a área co-
mercial e a gráfica. No plano editorial, 
o jornal popular produz mais polícia e 
TV (“estão mais no meu perfil”, lembra 
o editor-chefe), enquanto Zero Hora fo-
ca mais educação e saúde.

A sinergia entre o popular Manaus Ho-
je e A Crítica acontece somente na parte 
editorial. “A redação do Manaus Hoje fi-

ca dentro da redação de A Crítica”, expli-
ca a diretora de redação, Aruana Briane-
zi. São 14 profissionais responsáveis por 
produzir o “filé” do Manaus Hoje, utili-
zando como “acompanhamentos” fotos 
e textos do portal e de A Crítica. 

O Meia Hora já compartilhava conteú-
dos com outras publicações do grupo 
Ejesa. Este ano, a empresa reestruturou 
a área comercial adotando o cross me-
dia (venda de anúncios no off-line e no 
online). “Além disso, os executivos pas-
saram a vender todos os produtos Ejesa 
— Brasil Econômico, Marca Brasil, Meia 
Hora, O Dia e revista Já É”, conta Humber-
to Tziolas. “Com isso, ganhamos maior 
dinamismo e otimizamos nosso tempo.”
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10 especial jornal

Circulação dos maiores jornais diários
Média de exemplares vendidos

Título 2011 2010 Variação (%)

SuperNotícia (MG) 300.237 295.701 1,5

Folha de S.Paulo 297.238 294.498 0,9

O Globo (RJ) 264.052 262.435 0,6

O Estado de S.Paulo 254.214 236.369 7,5

Extra (RJ) 238.578 238.236 0,1

Zero Hora (RS) 187.987 184.663 1,8

Diário Gaúcho (RS) 167.112 150.744 10,8

Daqui (GO) 151.704 90.342 67,9

Correio do Povo (RS) 151.514 157.409 -3,7

Meia Hora (RJ) 149.237 157.654 -5,3

Aqui (consolidado) 131.698 125.676 4,8

Dez Minutos (AM) 96.298 83.210 15,7

Agora São Paulo 96.024 92.863 3,4

Expresso (RJ) 94.223 84.285 11,8

Lance 86.003 94.683 -9,2

Estado de Minas 81.306 78.281 3,9

A Tribuna (ES) 63.659 63.716 0

Valor Econômico (SP) 58.920 54.627 7,8

Correio* (BA) 58.110 34.681 67,5

O Dia (RJ) 57.970 60.057 -3,5

O crescimento médio de 3,5% da circu-
lação dos jornais no Brasil em 2011 

foi impulsionado pelos populares, mas 
há boas notícias para os outros segmen-
tos. Os títulos intermediários, com preço 
de capa entre R$ 1 a R$ 2, interromperam 
o comportamento de queda (redução de 
1,7% em 2009 e 1,1% em 2010) e se man-
tiveram estáveis em 2011 (variação posi-
tiva de 0,3%). 

Enquanto isso, a circulação dos jornais 
acima de R$ 2 aumentou 1,6%, menor que 
os 2,7% de 2010, mas bem longe da queda 
de 6% registrada em 2009. O crescimento 
de 1,6% pode parecer modesto na com-
paração com os populares, mas não de-
ve ser desprezado.

“O crescimento dos jornais tradicio-
nais é bom, considerando que fora do 
Brasil, em países como Estados Unidos, 
Europa e Japão, a circulação vem caindo 
por causa da internet”, lembra o presiden-
te do IVC, Pedro Martins Silva. Observa-
ção semelhante é feita pela presidente da 
Associação Nacional de Jornais, Judith 
Brito, lembrando que os populares têm 
mais espaço para crescer que os jornais 
tradicionais (veja entrevista à página 12). 

O presidente do IVC lembra que, em 
2009, os editores adotaram uma postura 
empresarial mais conservadora diante da 
crise econômica global e investiram me-

nos. “Os jornais acima de R$ 2 dependem 
em mais de 90% da assinatura. Se você não 
investe em campanhas, a tendência na-
tural da carteira de assinantes é reduzir”, 
aponta Em 2010, voltaram as campanhas 
e os resultados começaram a melhorar.

Outro ponto importante a considerar 
no comportamento da circulação é o au-
mento da audiência das edições digitais, 
dinamizada pela chegada dos tablets —
um dispositivo “com resolução adequa-
da para ler notícia”. 

O IVC audita conjuntamente a edição 
impressa e a digital de 18 jornais. Segun-
do a entidade, no início de 2011, as edi-
ções digitais respondiam em média por 
2,7% do total da circulação da publica-
ção. Em dezembro, esse índice passou pa-
ra 6,2% e a tendência é continuar subin-
do. O impacto favorável no volume total 
já é perceptível, representando 0,7% dos 
3,5% de aumento da circulação do meio 
jornal em 2011, informa o IVC.

Nos websites auditados também houve 
crescimento (29%) nos acessos em 2011, 
impulsionado pelo avanço dos dispositivos 
móveis. Os acessos por meio desses apa-
relhos aumentaram 400% no ano passa-
do e o share de smartphones e tablets no 
total de acessos saltou de 0,6% para 2,4% 
em 2011. No primeiro trimestre de 2012, 
essa participação já chegou a 3,6%.

Quality papers em ritmo de recuperação
Circulação cresceu 1,6%; títulos intermediários se mantiveram estáveis 

Fonte: IVC

Cada editor tem a sua receita sobre co-
mo fazer uma boa publicação popular. 

“Não fazemos um jornal sensacionalista. 
Fazemos um que o mineiro gosta de ler. 
Nosso sucesso nada mais é do que bom 
jornalismo associado a entretenimen-
to”, avalia o diretor do SuperNotícia, He-
ron Guimarães. O resultado é que o títu-
lo também é o mais lido nas classes A e 
B de Minas Gerais, garante o executivo. 
“Temos um perfil de anunciantes, mas 
não um perfil de leitor. Somos lidos pelo 
funcionário da padaria e pelo empresá-
rio de uma grande construtora”, afirma.

Para Bruno Thys, diretor da Infoglobo, 
o jornal popular deve ser útil. “Um pro-
duto que fale a língua da sua audiência, 
que valorize cada centavo gasto pelo lei-
tor. Não só na compra do jornal, como na 
sua vida, no seu dia a dia”, acredita. Deve 
ser ainda um produto didático, que con-
textualize e surpreenda o leitor. “No ca-
so do Extra, há um componente a mais: o 
humor irreverente. A carga crítica do hu-
mor é muito forte”, acrescenta.

O Meia Hora vai na mesma direção. “É 
unir a clareza da informação com o bom 
humor e a irreverência típicos do Rio de 
Janeiro. E também ter a percepção dos 
momentos em que o bom humor e a ir-
reverência são dispensáveis”, sintetiza o 
editor de produção, Humberto Tziolas.

O diretor de conteúdo do Notícia Ago-
ra, Antonio Carlos Leite, entende que há 
duas fórmulas de sucesso para o popular: 
um modelo de negócio azeitado para a ti-
ragem aumentar (turbinado, por exemplo, 
pelo preço baixo e por promoções) ou o 
foco em um nicho do mercado editorial. 

“A gente tem de olhar o mundo com os 
olhos do leitor e ajudá-lo a se relacionar 
com esse mundo. O resto é consequên-
cia: tiragem, promoções”, receita Alexan-

Como fazer um jornal popular
Preço, promoções, linguagem direta e bom humor, a fórmula ideal

dre Bach, editor-chefe do Diário Gaúcho..
O Manaus Hoje segue a receita comu-

nidade/ esportes/ serviço. “Temos seis 
páginas diárias de esportes e uma equipe 
própria para fazer a ronda policial”, deta-
lha a diretora de redação, Aruana Briane-
zi. “Mas a ‘grande sacada’ é se aproximar 
do leitor também na linguagem – mais di-
reta, mais simples e até mais extrovertida 
que a dos quality papers”, ensina.

“Valorizar o tempo do leitor é ponto 
crucial nos dias atuais. O próprio forma-
to do jornal, berliner, é importante nes-
ta estratégia, por ser de fácil manuseio”, 
observa Luciano Justino, diretor da Tri-
buna, em Curitiba. 

O formato também é citado por 
 Rafael Correa, gerente de circulação do 
 Aqui-MG. “Mais fácil de manusear e de ler 
no trajeto de casa para o trabalho”, comen-
ta. “Porém, preço de capa e promoções 
são fatores-chaves de sucesso”, aponta.

Bruno Thys, da Infoglobo: produto deve valorizar cada centavo que foi gasto pelo leitor
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem Especial: Jornal, São Paulo, p. 6-10, 14 maio 2012.
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