
Circulacão do meio jornal avança 

por Claudia Penteado* 

O ÍÅÉÏ Jornal teve crescimento 
 médio de 2,3% de circulação 

no Brasil durante o primeiro se-
mestre de 2012. A constatação é 
do IVC (Instituto Verificador de 
Circulação). A alta foi impulsio-
nada, em boa parte, pelo aumento 
nas vendas das publicações com 
preço de capa entre R$ 1 e R$ 2, 
que avançou 2,8%. Veículos com 
custo por exemplar acima de R$ 2 
tiveram alta de 2,3% e o grupo de 
jornais vendidos por até R$ 0,99 
teve elevação média de 1,8%. A 
média diária de circulação brasi-
leira no período foi de 4.543.755 
exemplares, novo recorde histó-
rico para a auditoria da entidade. 

Nos últimos 12 meses, as dis-
tribuições por venda avulsa e por 
assinaturas tiveram praticamente 
a mesma evolução: 2,7% e 2,6%, 
respectivamente. A comparação 

de julho de 2011 a junho de 2012 
com o mesmo período anterior 
aponta ascensão de 5,1% para os 
títulos comercializados por até R$ 
0,99 e de 2,5% no grupo dos jor-
nais que custam entre R$ 1 e R$ 2. 
Os veículos que custam mais de 
R$ 2 subiram, em média, 0,8%. 
Considerando esses índices, o 
crescimento médio do meio foi 
de 2,7%. O levantamento engloba 
toda a circulação paga auditada 
pelo instituto. 

"O crescimento dos títulos po-
pulares é resultado do bom tra-
balho feito por esses jornais e do 
movimento de mobilidade econô-
mica e social que observamos há 
anos. É algo extremamente saudá-
vel, pois percebemos a formação 
de novos leitores", analisa Alexan-
dre Buarque, diretor comercial de 
mercado leitor do Grupo Estado. 

Para ele, o crescimento no IVC 
demonstra a vitalidade do meio 
jornal que, mesmo com as trans-
formações no mundo digital, per-

manece elemento fundamental 
no dia a dia das pessoas. No caso 
do Estadão, manter a vitalidade 
representa investir, por exemplo, 
na melhoria do produto impresso, 
em campanhas de comunicação, 
em CRM para fidelizar e conquis-
tar novos leitores e aperfeiçoar 
canais de vendas. As assinaturas 
continuam correspondendo por 
90% do total das vendas, segun-
do Buarque, mas ele afirma que 
as assinaturas digitais também 
cresceram de forma expressiva. 
"A venda avulsa também cresce 
como resultado de esforços no 
trabalho de campo e relaciona-
mento com as bancas", comenta. 

TENDÊNCIA 
Ricardo Gandour, diretor de con-
teúdo de O Estado de S. Paulo, diz 
que o crescimento da circulação é 
uma tendência e que os jornais se 
alternam no crescimento - ora os 
populares crescem mais, ora os de 
preço de capa mais elevado e que 

isso aponta para um fator: o jor 
nal é o meio pelo qual as pessoas 
melhoram de vida. "É um elemen-
to de status, as pessoas querem 
aprimorar seus conhecimentos e 
o jornalismo é uma moeda social. 
Todos os meios vêm crescendo e 
acredito que há espaço e publici-
dade para todos", diz Gandour. 

Para Sérgio D'Ávila, editor 
executivo da Folha de S. Paulo, 
o crescimento da circulação de-
monstra a perenidade do jornal 
como curador do excesso das in-
formações que circulam. "São 4,5 
milhões de exemplares impressos 
vendidos por dia no Brasil. Se 
considerarmos que apenas meta-
de dos jornais é auditada, pode-
mos calcular que há cerca de 9 
milhões de exemplares vendidos 
diariamente, o que, se conside-
rarmos os cálculos do Ibope, são 
54 pontos de audiência, ou seja, 
somos campeões de audiência". 
Murilo Bussab, diretor executi-
vo de circulação e marketing do 

Grupo Folha, diz que em termos 
de crescimento da circulação é 
nítido que os produtos populares 
têm um desempenho acima da 
média. No mercado "premium", 
a situação que se observa é de 
estabilidade. A Folha, por exem-
plo, fechou a circulação média do 
primeiro semestre de 2012 exata-
mente igual à média de 2011 (297 
mil exemplares/dia). Os concor-
rentes no segmento apresentam 
resultados similares. "No nosso 
caso, o jornal Agora apresenta 
crescimento constante de circula-
ção nos últimos oito anos (média/ 
ano). A adequação perfeita do pro-
duto ao seu público-alvo somado 
à ascensão de um grande contin-
gente de pessoas à classe média 
são os grandes alavancadores do 
desempenho. O Agora, no entan-
to, possui características diferen-
tes de outros jornais populares 
que fazem sucesso pelo Brasil. Ele 
não está baseado em promoções 
para alavancar vendas, o preço é 

significativamente superior e seu 
conteúdo é muito focado em ser-
viços. Temos hoje em São Paulo 
um produto que é maior do que a 
soma dos seus dois concorrentes 
diretos (Diário de S. Paulo e Jor-
nal da Tarde)". 

O jornal Zero Hora, do Grupo 
RBS, manteve estabilidade na cir-
culação no primeiro semestre des-
te ano porque vem apresentando 
um índice alto de circulação. São 
186 mil exemplares, em média, 
por dia, no primeiro semestre. 
"Estamos num patamar alto de 
circulação para o Rio Grande do 
Sul e com um preço de assinatu 
ra "Premium", pois optamos pela 
rentabilidade", comenta Marcelo 
Rech, diretor geral de jornais RS 
do Grupo RBS. "186 mil exempla-
res no Rio Grande do Sul repre-
senta, proporcionalmente, como 
se fosse uma circulação de 700 
mil exemplares no estado de São 
Paulo", compara. 
*Colaborou Ana Paula Jung 
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Text Box
Fonte: Propmark, São Paulo, 30 jul. 2012, p. 25.




