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Gratuitos

Negócio de gente grande
Circulação auditada e investimentos em novos títulos e praças dão mais fôlego ao segmento

Por ANA CRISTINA DA CONCEIÇÃO

Em meio às incertezas que rondam a 
mídia impressa, os jornais gratuitos vi-

raram negócio de gente grande. Em abril 
deste ano, o Instituto Verificador de Circu-
lação (IVC) estava auditando nove títulos 

do gênero distribuídos nas grandes cida-
des brasileiras. Com circulação certifica-
da (e em alguns casos superior à de títulos 
pagos tradicionais), os gratuitos avançam 
em direção a outras praças, lançam pro-

dutos e oferecem soluções criativas para 
seus anunciantes, com base em um mo-
delo que combina conveniência, siste-
ma de distribuição e qualidade editorial. 

O investimento na plataforma impres-

sa ocorre em várias direções. Com 490 mil 
exemplares distribuídos (60% a mais que 
os 306 mil do Super Notícia, maior circu-
lação paga de 2012), o Metro comemorou 
um crescimento de 44% no faturamento 

JL: um gratuito  
para assinantes

A assinatura gratuita é o 
diferencial do Jornal de Londrina, que 
entrega 22 mil exemplares na casa 
dos leitores. Do total de assinantes, 
84% são da classe AB e 57% têm 
curso superior completo, assegura 
o diretor executivo, Julio Sampaio. 
A pessoa solicita o recebimento e 
renova anualmente a assinatura. 
Preenchidos alguns quesitos, como 
perfil e área de distribuição, ela 
é atendida, passando a receber 
diariamente o jornal.

O título foi o primeiro gratuito 
diário a se filiar ao IVC e à Associação 
Nacional de Jornais (ANJ), segundo 
Sampaio. “Ser auditado pelo IVC foi 
fundamental para o crescimento 
da receita publicitária, que vem 
ocorrendo ano a ano, com índices 
sempre na casa dos dois dígitos”, 
afirma, ao apontar que, em 2012, esse 
aumento foi de 12%.

Entre 5% e 10% dos exemplares 
são vendidos nas bancas de 
Londrina, mas esta circulação não 
é computada. “É como se fosse 
um bônus para o anunciante, que 
tem a sua audiência ligeiramente 
expandida”, explica o executivo. 
Além da publicidade, a receita com 
classificados e internet viabiliza a 
edição do jornal. “Na web, o número 
de unique visitors diários cresceu 
43% em 2012 e já se aproxima 
do impresso, em torno de 60 mil 
leitores”, comemora. 
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Metro News, um milhão de exemplares todo mês 
Mais tradicional dos jornais gratuitos de São Paulo, 

o Metro News é distribuído desde 1974 nas estações 
do metrô. Andrea Thomeu, diretora presidente da 
Empresa Jornalística Folha Metropolitana, salienta 
que o jornal vai mais longe, muito além das estações 
do metrô. “O Metro News está em inúmeras situações 
do leitor, nos trens e nos arredores. O jornal circula 
nos escritórios e casas deste público.”

A circulação diária de 150 mil exemplares é 
auditada pela BDO. Mensalmente, o Metro News sai 
com a megatiragem de um milhão de exemplares, 
oportunidade para bons negócios com os anunciantes. 
“É de grande importância a auditoria dos jornais 
gratuitos”, observa Andrea. A editora também publica 

a Folha Metropolitana, com 60 mil exemplares diários 
e conteúdo voltado para Guarulhos e a região do Alto 
Tietê, que abrange mais dez municípios paulistas.

A circulação dos dois títulos gratuitos manteve-se 
estável em 2012, mas há planos de ampliar a tiragem 
acompanhando a expansão das novas linhas do Metrô 
de São Paulo e o crescimento do mercado.

Segundo Andrea Thomeu, o desempenho 
publicitário foi bom no último ano. “Captamos novos 
e diferenciados clientes, devido a uma comunicação 
visual com novo logotipo e diagramação mais limpa 
e atraente, que facilita a leitura”, conta a dirigente. A 
iniciativa foi divulgada por campanha publicitária na 
TV, rádio e redes sociais. Andrea Thomeu: auditoria é importante para títulos gratuitos

O Destak é um gratuito com 
circulação superior à dos grandes 
jornais pagos. A publicação está 
presente em seis praças, com 385 
mil exemplares, dos quais 155 mil são 
distribuídos em São Paulo. As demais 
são Rio de Janeiro, Campinas, ABC, 
Brasília e Recife. Segundo o diretor 
de publicidade, Edson Cordeiro, no 
último ano, o faturamento evoluiu 
“positivamente”, o que comprova 

a eficácia dos gratuitos. “Essa 
eficácia contribuiu para o reforço 
das campanhas dos anunciantes 
mais importantes. Além disso, houve 
captação de novos clientes”, observa.

Em 2012, o Destak passou 
a disponibilizar o conteúdo na 
internet, em tablets e smartphones. 
O site, além de reproduzir as 
edições impressas, traz conteúdos 
diferenciados para o leitor. Mas a 
chave do sucesso continua sendo o 
jornal entregue no local certo e no 
momento certo da manhã, assegura 
Cordeiro. “A importância das edições 
online é residual”, reconhece.

Outra iniciativa tomada no ano 
passado foi o lançamento de uma 
nova unidade de negócios, a Destak 
Eventos, que organiza eventos sob 
medida para anunciantes. A operação 
criou, entre outros, a 1ª Corrida de 
Natal da cidade de São Paulo e o 
Festival de Cinema Infantil, com 
exibição de filmes da Disney nos 
cinemas Kinoplex dos shoppings Vila 
Olímpia, em São Paulo, e Tijuca, no Rio.

Destak: na hora certa 
e no local certo
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Metro: focado no  
tempo do leitor

Presente em nove praças (São Paulo, 
Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, 
Porto Alegre, Curitiba, Campinas, Santos 
e ABC paulista), o Metro totaliza uma 
circulação diária de 490 mil exemplares, 
distribuídos de segunda a sexta-feira 
em um total de 600 pontos, entre 
cruzamentos de trânsito, edifícios 
comerciais e universidades. Aos 
sábados, circula nas praças paulistas o 
recém-lançado Metro Plus, focado em 
entretenimento e agenda cultural. 

“Não disputamos R$ 2 ou R$ 3 
do leitor. Disputamos os 20 ou 30 
minutos que ele tem para se informar e 
oferecemos um produto com qualidade 
editorial.” Assim o diretor-presidente 
do Metro Brasil e do Primeiramão, 
Cláudio Bianchini, explica a fórmula 
de sucesso dos gratuitos. O Metro é 
resultado de uma associação entre o 
Grupo Bandeirantes de Comunicação e a 
empresa sueca Metro Internacional, que 
edita o título em 21 países.

O faturamento da operação brasileira 
cresceu 44% em 2012, garante 
Bianchini. Os principais anunciantes 
são os setores de varejo, serviços, 
autos e telecomunicações, que 
respondem por 66% da receita. Para 
esse resultado também contribuiu o 
início das operações em Brasília (40 
mil exemplares), que passou a vender 

publicidade para o mercado local e 
outras praças onde o Metro já atuava, 
conquistando novos clientes.

Assim como o Metro, o Primeiramão 
faz parte do Grupo Bandeirantes de 
Comunicação em associação com a 
Metro Internacional. Por conta dessa 
parceria, foi descontinuado o antigo 
título gratuito Primeiramão Notícia. 
Referência há mais de três décadas 
entre os jornais de classificados, a grife 
tem seis títulos segmentados com 
circulação paga, nove edições semanais 
e tiragem total de 140 mil exemplares.

Nesse grupo, o único gratuito é o 
Primeiramão Plus, lançado em abril 
deste ano e, como o Metro Plus, também 
focado em cultura e entretenimento. 
Com tiragem de cem mil exemplares, 
é distribuído às sextas-feiras nas 
estações da Companhia Paulista de Trens 
Metropolitanos visando o público B e C.

Agora o Grupo Bandeirantes trabalha 
na sinergia das operações comercial e 
editorial do Metro e do Primeiramão. 
Uma das providências nesse sentido foi 
a fusão das operações do Primeiramão 
São Paulo e ABC e a prevista mudança 
da sede do Metro para o prédio do 
Primeiramão. Está em preparação ainda 
o lançamento conjunto dos novos sites 
do Primeiramão e do Metro ainda no 
primeiro semestre de 2013.

em 2012, ano em que também estreou sua 
edição em Brasília. 

O criativo Destak, com tiragem total de 
385 mil exemplares em seis praças, che-
gou ao Nordeste com o lançamento da 
edição de Recife. Há um ano no merca-
do com quatro títulos semanais em cir-
culação (cem mil exemplares cada um), 
a Mundo Prime também comemora re-
sultados e planeja lançar mais três publi-
cações neste ano.

No segmento há jornais fora do figuri-
no tradicional de distribuição nos princi-
pais cruzamentos das grandes cidades. O 
Jornal de Londrina, publicado pelo Gru-
po Paranaense de Comunicação (GRP-
Com), é um gratuito entregue na casa do 
assinante. E a rede de jornais Bem Estar, 
cujo conteúdo é focado em qualidade de 
vida, chega a mais de 15 praças em parce-
ria com pequenos editores locais, aos quais 
fornece assessoria técnica para manter o 
negócio no azul.

Distribuição verificada
Com base no que já é feito em outros 

países, em 2012 o IVC lançou uma meto-
dologia específica para medir a circulação 
de gratuitos. Os primeiros a ser auditados 
foram as edições paulistanas de Metro e 
Destak. “A auditoria do IVC dá muito mais 
segurança ao mercado, que passa a usar a 
mesma régua para fazer seus planejamen-
tos de mídia”, pondera o diretor presidente 
do Metro Brasil, Cláudio Bianchini.

Desde o lançamento em 2006, o Des-
tak era auditado pela BDO. “Mas a audito-
ria do IVC foi um passo fundamental para 
reforçar a credibilidade, pois é o instituto 
que o mercado reconhece como oficial”, 
considera o diretor de publicidade, Edson 
Cordeiro. O relatório do IVC está disponí-
vel na home do Destak.

“Essa é uma categoria que vínhamos es-
tudando há algum tempo. É uma deman-
da do mercado publicitário”, lembra o pre-
sidente executivo do IVC, Pedro Martins 
Silva, referindo-se às 270 agências de pu-
blicidade associadas ao instituto. Como é 
o primeiro ano de verificação, ainda não 
há base de comparação para se fazer um 
balanço sobre a evolução da circulação. 
“Mas observamos um movimento de es-
tabilidade, com números constantes”, re-
lata o presidente do IVC.

Depois do Metro e do Destak, em no-
vembro de 2012 aderiram à auditoria do 
instituto os recém-chegados Prime Con-
sumo e Prime Saber, publicados pela edi-
tora Mundo Prime. Em dezembro, o Metro 
de Brasília também passou a ser auditado 
pelo IVC. Em abril deste ano, foi a vez do 
Prime Esportes e as edições do Metro e do 
Destak no Rio de Janeiro. O gratuito Jornal 
de Londrina já é filiado ao IVC desde 2008.

A metodologia desenvolvida pelo ins-
tituto é diferente daquela utilizada com 
os jornais vendidos em banca ou para as-
sinantes. “Nas publicações pagas, vamos 
atrás de recibos de impressão, vendas, no-
tas, para verificar o que foi efetivamente 
pago. É diferente de medir a tiragem, que 
é o que sai da máquina e não tem valor pa-
ra o mercado publicitário”, explica o presi-
dente executivo do IVC.

No caso dos gratuitos, o órgão verifica 
se os pontos de distribuição indicados pe-
los editores foram instalados, se o jornal 
foi oferecido naqueles pontos e a quanti-
dade distribuída. “É uma verificação in lo-
co. Vamos a todos os pontos ao longo do 
mês. Em média, cada um é verificado a 
cada três ou quatro dias”, descreve Pedro 
Silva. Como consequência, o custo da au-
ditoria é mais alto que o da circulação pa-
ga. “Mas temos tido bastante sucesso em 
oferecer uma auditoria eficiente e bara-
ta de jornais e revistas dentro e fora dos 
grandes centros, disponibilizando ferra-
mentas com crescente nível de detalha-
mento e funcionalidade”, afirma.

O associado consegue verificar em de-
talhes, no site do IVC, a quantidade de 
exemplares distribuídos em cada ponto. 
“Hoje é importante dar a certeza de que o 
número está correto para que se possa fa-
zer o planejamento e uma campanha efe-
tiva de comunicação”, analisa o dirigente 
da entidade.

Soluções criativas
A distribuição dos jornais em pontos es-

tratégicos de grande movimento de pes-
soas ou veículos permite que os gratuitos 
sejam bem mais que plataformas impres-
sas de anúncios. “Somos jornal impresso, 
mídia de ativação e mídia promocional de 

A proposta 
empreendedora  
do Bem Estar

No Sul, o mensal gratuito Bem 
Estar, voltado para as classes A, B e 
C e focado em temas como qualidade 
de vida, saúde integral e crescimento 
pessoal, expande sua circulação por 
meio de parcerias com editores locais 
e chega a cinco Estados: Rio Grande do 
Sul, Santa Catarina, São Paulo, Minas 
Gerais e Distrito Federal.  

Uma central de produção de 
conteúdo e imagens alimenta o Bem 
Estar de Porto Alegre e mais 14 edições 
regionais comandadas por editores/
empreendedores locais. Segundo o 
editor do Bem Estar de Porto Alegre, 
Max Bof, a circulação soma 186 mil 
exemplares. Desse total, 39 mil se 
referem às três novas edições que 
passaram a circular em 2012.

Mediante um investimento mensal, 
os editores parceiros recebem metade 
do jornal diagramado e com fotos, 
pronto para inserção de notícias e 
anúncios locais na parte inferior das 
páginas. Esses parceiros também 
recebem treinamento e assessoria para 
implantação e continuidade do título e 
elaboração de anúncios.

“O parceiro é responsável pela 
redação local, comercial, distribuição 
e administração do seu negócio. Tudo 
o que faturar é dele”, explica Bof. 
Com base no desempenho da edição 
de Porto Alegre, ele estima que o 
faturamento da rede como um todo 
cresça à base de 20% ao ano.

A cada ano entram na rede de três a 
quatro novos parceiros. Em 2013 está 
previsto o lançamento do Bem Estar em 
Curitiba (PR), Itapetininga (SP), Santa 
Maria (RS) e no Litoral Sul de Santa 
Catarina. Em abril, a editora estava em 
contato com outros dez interessados.

Não há auditoria de circulação; 
a tiragem dos parceiros é checada 
pela Central Bem Estar, que exige o 
envio de nota fiscal comprovando a 
tiragem impressa em cada edição. 
Segundo o editor, antes do lançamento 
em uma nova praça são necessários 
quatro meses de planejamento e 
ações. “Apesar de, em média, os 
novos parceiros atingirem o ponto de 
equilíbrio na terceira ou quarta edição, 
houve casos em que o lucro foi atingido 
já na primeira, mostrando que o know-
how realmente traz resultados mais 
rápidos”, afirma.

“temos tido bastante sucesso  
em oferecer uma auditoria 
eficiente e barata de 
jornais e revistas dentro e 
fora dos grandes centros, 
disponibilizando ferramentas 
com crescente nível de 
detalhamento e funcionalidade”

Pedro Silva

Claudio Bianchini: novos sites do Primeiramão e do Metro em preparação
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rua. Permitimos contato direto com o con-
sumidor e o leitor de forma mais criativa. 
O mercado entendeu isso, o que permitiu 
fazer campanhas promocionais memorá-
veis e oferecer um mix de comunicação 
bem mais completo”, avalia Cláudio Bian-
chini, do Metro Brasil.

Entre as campanhas do jornal está a de 
um concurso de frases para o lançamento, 
no Brasil, do aplicativo iTunes, da Apple, 
em 2011. O anunciante disponibilizou para 
o Metro 20 mil músicas para distribuição 
entre os participantes. A ação foi divulga-
da em todas as edições do Metro Brasil em 
diferentes formatos e em mídias digitais.

Em parceria com a Africa, o Metro pro-
duziu a edição especial Metro Black UFC 
sobre o confronto entre Anderson Silva e 
Chael Sonnen, patrocinado pela Budwei-

Mundo Prime aposta na segmentação

A editora Mundo Prime estreou no 
mercado de gratuitos em 2012, tendo 
como estratégia investir em títulos 
segmentados. Lançou três jornais: Prime 
Autos, voltado para o automobilismo, 
Prime Saber, focado em educação, 
e Prime Consumo, que fala sobre 
lançamentos, dicas, educação financeira 
e comportamento do consumidor. 

O investimento mais recente é o Prime 
Esportes, distribuído desde março em 
28 estações de metrô e seis terminais 
de ônibus de São Paulo, além de sete 
cruzamentos em Alphaville (na região 
metropolitana). Os quatro títulos são 
semanais, com tiragem de cem mil 
exemplares cada. A Mundo Prime planeja 
lançar mais três produtos gratuitos 
até o final do ano. O número de pontos 

de distribuição varia entre 41 e 53, 
dependendo do jornal. 

Segundo o diretor-geral da Mundo 
Prime, Jefferson Ferreira, em 2012 a 
editora alcançou suas expectativas 
com apenas dois títulos. “Este ano, 
encerramos o primeiro trimestre com 
crescimento perto de 17% comparado ao 
quarto trimestre de 2012. Em 2013, com 
quatro títulos em circulação no primeiro 
semestre e mais três no segundo, 
alcançaremos os objetivos da companhia 
com crescimentos muito acima do 
mercado”, promete.

A aceitação do mercado publicitário 
tem sido imediata, garante Ferreira, 
embora os últimos lançamentos ainda 
estejam em processo de apresentação a 
agências e anunciantes.

ser em julho de 2012. O caderno trouxe in-
formações sobre o evento, considerado na 
época a “Luta do Século”, e os bastidores 
da campanha. A distribuição foi à noite, 
em locais que transmitiram o UFC 148.

Outra ação foi a distribuição de jornais 
no formato mini (Metro Mini Kids), patro-
cinada pelo Banco Itaú no Dia das Crian-
ças. A distribuição foi feita por promoto-
res caracterizados de personagens infan-
tis em locais de grande concentração de 
crianças. Junto com o jornal foram distri-
buídas máscaras infantis.

As ações de sampling também fazem 
parte das soluções oferecidas pelo Destak 
aos anunciantes. O leitor do Destak já ga-
nhou pacote de panos de limpeza umede-
cidos do limpador multiuso Veja (da Reckitt 
Benckiser) e garrafinhas de água Crystal. Jefferson Ferreira: editora planeja lançar mais três títulos em 2013

Fantasiados, promotores do Metro distribuem edição especial para crianças
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Fonte: Meio & Mensagem Especial: Jornal, São Paulo, p. 16-19, 13 maio 2013.




