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Tablóides gratuitos são a mais nova arma de grandes jornais americanos para tentar atrair para o 
seu público leitor, os jovens que normalmente se informam apenas pela TV ou internet. Na 
primeira semana de agosto, o Washington Post, um dos maiores jornais dos EUA, lançou o 
Express, tablóide colorido de 24 páginas, visando atingir leitores de 18 a 34 anos. Os 125 mil 
exemplares diários estão sendo distribuídos nas estações de metrô e universidades da capital 
americana. A forma de distribuição é parecida com a de tablóides gratuitos criados em cidades 
européias como Londres e Paris, onde o uso de transporte coletivo é muito maior do que nos 
Estados Unidos. Outras experiências já existem em cidades americanas como Boston.  

A justificativa do "Post" para lançar o título gratuito é a queda de circulação do título principal e a 
dificuldade de renovar o público leitor, atraindo jovens. Nos primeiros seis meses de 2003, o 
Washington Post perdeu 1,9% da circulação em relação ao mesmo período do ano passado. Aos 
domingos, o Post circula com 1,05 milhão de exemplares e durante a semana, 745 mil ao dia.  

O Express não está sozinho. Vai competir com alguns tablóides gratuitos regionais e com o jornal 
semanal Washington City Paper, distribuído gratuitamente em cafés e restaurantes da região 
metropolitana de Washington. A estratégia do Express, entretanto, é diferente da do City Paper. 
Feito principalmente com material de agências de notícias, o Express traz reportagens sobre os 
principais assuntos do dia numa versão resumida e circula de segunda a sexta.  

Apesar de trazer as notícias internacionais e nacionais de maior relevância, o Express procurará 
ter significativo volume de reportagens de entretenimento e consumo, visando o leitor jovem. 
Com baixo custo de produção, a expectativa é de que o jornal se mantenha com anúncios. Nas 
primeiras edições, o tablóide de 24 páginas tinha 6 páginas de publicidade.  

O Washington City Paper, tablóide semanal criado em 1981, tem tiragem de 92 mil exemplares e 
é uma publicação mais voltada para análises e textos sobre política, artes e temas urbanos, além 
de roteiros culturais. É sustentado por anúncios de empresas e classificados. Embora sua 
distribuição concentre-se nos exemplares gratuitos, o jornal vende assinaturas e seu conteúdo 
pode ser lido na internet, também gratuitamente.  

No dia do lançamento do Express, o grupo que edita o Washington City Paper imprimiu uma 
paródia chamada "Expresso", onde satirizava a estratégia de atingir um público sem hábito de 
leitura. O Express competirá mais diretamente com alguns tablóides regionais (com edições 
diferentes para cada região da cidade de Washington) distribuídos pelo grupo Journal Newspapers 
Inc.  
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