
JB assume área comercial da 'Gazeta Mercantil'  

Contrato assinado ontem transferiu operações e vendas  

O Jornal do Brasil assumiu a área comercial da Gazeta Mercantil . Pelo contrato assinado ontem , 
o JB será o responsável pela operação, controle e faturamento das vendas da produção impressa 
e online da Gazeta. De acordo com comunicado da empresa, este é o primeiro passo na direção 
do arrendamento da marca Gazeta Mercantil.  

- Valendo-se inclusive da experiência vitoriosa aplicada no Jornal do Brasil, o empresário Nelson 
Tanure assume o controle de toda a linha comercial, como a venda de espaço publicitário, 
anúncios e seminários, trazendo para um veículo com a tradição do Jornal do Brasil outra marca 
que é referência de informação econômica qualificada, a Gazeta Mercantil - disse Reinaldo Paes 
Barreto, diretor institucional do JB.  

A Gazeta é o maior jornal de economia e negócios do país, com mais de 100 mil assinantes e 350 
mil leitores, a maioria (76%) com curso superior completo. É também o líder absoluto de 
publicidade legal do país.  

Segundo Barreto, o processo mais amplo de arrendamento da marca Gazeta Mercantil deve estar 
concluído dentro de 60 a 90 dias. Para tanto, será preciso enfrentar o passivo trabalhista do 
jornal, que levou ao arresto judicial da marca pelos empregados.  

- Vamos agregar ao Jornal do Brasil, que é um formador de opinião, a Gazeta Mercantil, veículo 
de informação econômica qualificada.  

A aproximação dos dois veículos vai possibilitar o avanço do JB no mercado de São Paulo, com a 
utilização do sistema de distribuição da Gazeta Mercantil, que hoje cobre todo o território 
nacional.  

- Entre outras vantagens, essa parceria vai aumentar a presença da nossa marca em São Paulo, 
um dos grandes objetivos da estratégia de circulação do JB para este ano - disse o diretor.  

No que se refere à Gazeta Mercantil, um dos primeiros objetivos de Nelson Tanure é recuperar a 
distribuição, garantindo a pontualidade e regularidade da entrega dos jornais aos leitores, 
eliminando interrupções geradas pelas crises que a empresa vinha enfrentando.  
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