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Flávio Pestana deixa a presidência do diário por causa de baixa circulação e prejuízos 
sucessivos; Nicolino Spina assume o cargo. Depois de três anos à frente do diário Valor 
Econômico, Flávio Pestana deixa o cargo de diretor-presidente e dá lugar para Nicolino 
Spina, ex-diretor de revistas masculinas da Editora Abril. O rito de substituição foi 
sumário. Spina foi procurado pela primeira vez por representantes do jornal há cerca 
de dez dias e confirmado no posto ontem. Pestana fica no Valor até amanhã.  
 
Problemas comerciais causaram sua saída do comando do diário - baixa circulação, 
reduzida receita publicitária e prejuízos sucessivos, basicamente. Em entrevista ao site 
Meio & Mensagem Online, Pestana disse que preferiu deixar o cargo por causa da falta 
de sintonia entre os membros do conselho do jornal - representantes das Organizações 
Globo e do Grupo Folha - sobre o destino da empresa. Em um memorando que circulou 
na redação do diário ontem foi informado, de forma sucinta, que o executivo "decidiu 
desligar-se da companhia para se dedicar a novos projetos".  
 
Os acionistas do jornal tentam, neste momento, vender 30% de sua participação com 
o objetivo de recuperar parte dos investimentos feitos nos últimos anos e capitalizar a 
empresa. O CS First Boston é o responsável pela operação. Nos últimos dois exercícios, 
o Valor teve prejuízos de R$ 34,6 milhões e R$ 43,4 milhões. Os resultados de 2002 
ainda não foram divulgados, mas a expectativa do mercado é de um novo prejuízo, em 
função dos altos custos de produção do jornal, do baixo preço do seu espaço 
publicitário e das dificuldades gerais do setor de comunicação no último ano.  
 
Missão difícil  
 
O Valor fez alguns cortes de pessoal, correspondentes a 20% de sua folha, para 
reduzir custos e fez um acordo com os funcionários para adiar o pagamento do 
reajuste salarial dos jornalistas, negociado em dezembro. Seus acionistas têm 
apostado na capacidade do jornal de se autofinanciar a curto prazo. Mas a saída de 
Pestana confirma que a missão é difícil.  
 
Spina falou com a Gazeta Mercantil ontem, mas preferiu não dar maiores informações 
sobre seus objetivos no novo cargo e as expectativas dos controladores do jornal. 
Disse que conhecerá melhor a situação do Valor depois de assumir seu posto. Nos 
últimos dois anos, Spina, que é engenheiro com pós-graduação em administração de 
empresas, trabalhou na Taximania, empresa dedicada à produção de campanhas 
publicitárias que usam os táxis como mídia. A Taximania conta com a parceria do 
gestor de fundos TMG.  
 
Pestana assumiu o Valor com metas ambiciosas. O jornal começou a circular no dia 2 
de maio de 2000. Segundo declarações à imprensa dadas quatro meses depois, 
Pestana esperava alcançar uma circulação paga de 55 mil exemplares já no primeiro 
ano de vida do jornal e a liderança do segmento de jornais econômicos em três anos. 
Não foi o que aconteceu.  
 
A tiragem do Valor, segundo informações do mercado, é de 34 mil exemplares - 22 mil 
em São Paulo e 12 mil no Rio. O diário, até hoje, não tem seus dados auditados pelo 
Instituto Verificador de Circulação (IVC), órgão que fiscaliza a quantidade de jornais 
colocados em circulação e orienta o mercado publicitário. Poucos meses depois do 



lançamento do Valo r, Pestana dizia que a tiragem do jornal chegava a 130 mil 
exemplares, a maior parte destinados à "degustação", ou seja, distribuídos 
gratuitamente. Essa prática foi deixada de lado por causa dos seus altos custos. 
Tiragem, a princípio, é custo. A receita do negócio jornalístico vem da circulação paga 
e da publicidade.  
 
Pestana transformou o Valor em uma experiência radical de marketing anabolizado. Ao 
longo de sua existência, o diário nunca abandonou a prática de distribuir brindes, 
alguns de alto preço, para seus novos assinantes. O ex-diretor-presidente do Valor foi 
diretor de circulação da Folha de S.Paulo em meados dos anos 90, no período em que 
o jornal atingiu tiragens superiores a um milhão de exemplares, puxadas pela 
distribuição de fascículos. E levou a experiência para o diário econômico. O problema é 
o esgotamento da fórmula e a falta de fidelidade de leitores que consomem o produto 
editorial impulsionados apenas pelo desejo de algum outro bem de consumo. As 
promoções têm efeito imediato, mas depois se esvaziam. Muitos leitores compram o 
brinde; não o jornal - e não renovam a assinatura no ano seguinte.  
 
"As promoções causam deformações nos números de venda por atraírem um público 
que não é o consumidor do veículo", afirma o diretor executivo de mídia da McCann-
Erickson, Angelo Franzão Neto. "Por isso que não se considera, na negociação do 
espaço publicitário, essa fase de circulação inflada". Na década passada, no auge do 
marketing anabolizado, as perdas na circulação paga posteriores ao período de 
promoção mostraram que o ganho de leitores, a longo prazo, era pequeno.  
 
Aumento de participação  
 
"Esse tipo de estratégia de marketing é defensável", afirma Ricardo Gandur, diretor do 
Diário de S.Paulo. O Diário de S.Paulo pertence às Organizações Globo. "Pode ser uma 
alternativa viável quando o objetivo é aumentar a participação de mercado. Nesse 
caso, pode até valer a pena perder rentabilidade". O caso do Valor se enquadra nessa 
idéia. A distribuição gratuita do jornal e a oferta de brindes para os novos assinantes 
tiveram sempre o objetivo de ampliar a participação do diário no mercado de jornais 
econômicos, dominado pela Gazeta Mercantil. Os resultados, porém, ficaram abaixo da 
expectativa.  
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