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Todas as manhãs, os vagões dos metrôs e dos ônibus de Londres, assim como de outras cidades 
do mundo, se convertem em salas de leitura de jornais, com a particularidade de que a maior 
parte dos exemplares são gratuitos, uma modalidade surgida nos últimos anos.  
 
Na Grã-Bretanha, a concorrência no cada vez mais ativo mercado da imprensa gratuita 
intensificou-se com o lançamento do "City AM", que seu editor, David Parsley, descreve "como o 
primeiro jornal de negócios distribuído gratuitamente no mundo". Embora a maioria dos que lêem 
os jornais gratuitos - distribuídos no transporte público, hospitais, armazéns - sejam jovens entre 
18 e 30 anos, seu público envolve todas as idades e convicções políticas, o que os torna muito 
atraentes para os anunciantes.  
 
Respaldado pelos investidores privados, que desembolsaram US$ 18 milhões, o jornal "City AM" 
foi lançado por dois ex-executivos da Metro International, primeiro jornal sueco gratuito e líder do 
setor. O "City AM" terá inicialmente distribuição diária de 60 mil cópias, mas a circulação poderá 
aumentar para 100 mil até o fim do ano. Distribuído na área financeira, o jornal, que usa um 
grande desdobramento de cores na capa, tem potencialmente 400 mil leitores.  
 
O matutino oferece notícias de negócios, análises, artigos de esporte, moda, críticas de 
restaurantes e retratos dos principais protagonistas do mundo de negócios londrinos, escritos por 
uma equipe de 50 jornalistas.  
 
Em uma década, desde que a Metro International lançou o primeiro jornal diário gratuito na 
Suécia, em 1995, a imprensa gratuita converteu-se em fenômeno mundial, presente em quase 
todos os países da Europa, em vários da América Latina - entre eles o Chile e a Argentina - assim 
como na Ásia, Austrália, Canadá e Estados Unidos. A Metro International, que tem escritórios em 
Londres, lançou jornais gratuitos na França, Espanha, Itália, Chile, Polônia, Grécia, República 
Checa, Hungria, Holanda, Canadá e Suíça, entre outros.  
 
A empresa privada publica 57 edições do Metro em 81 cidades de 18 países e em 17 línguas, 
informa a Metro International, citando cifras de agosto de 2005. Acrescenta que 20 milhões de 
cópias do jornal são lidas por pelo menos 40 milhões de pessoas diariamente e que 70% dos 
leitores têm menos de 45 anos.  
 
Na Grã-Bretanha, no entanto, a Associated Newspapers, que publica o jornal "Metro", tomou a 
dianteira, com uma circulação diária de 1 milhão de exemplares, segundo Adam Joseph, 
administrador da Metro. Segundo a National Readership Survey (NRS, que verifica a circulação 
dos jornais), o Metro tem na Grã-Bretanha mais leitores entre 18 a 35 anos (706 mil) que 
qualquer outro jornal britânico, salvo o "The Sun", jornal de maior circulação. Apesar de alguns 
dos jornais gratuitos terem enfrentado batalhas legais, o fenômeno da imprensa gratuita é tão 
grande que inclusive os jornais tradicionais - a maior parte dos quais enfrenta queda na circulação 
- , querem explorar esse terreno, criando seus próprios jornais gratuitos.  
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