
Revistarias atraem os clientes das bancas 
Stella Maya  

Depois de verem o faturamento de seus estabelecimentos caírem em até 40% nos 2 últimos anos, 
os donos das mais de 1.200 bancas situadas na região do ABC paulista decidiram voltar no tempo. 
De acordo com Marco Antonio Ferreira Plata, presidente do Sindicato dos Proprietários de Bancas 
de Jornal e Revistas e de Revistarias do ABCDMRR , que reúne Santo André, São Bernardo do 
Campo, São Caetano do Sul, Diadema, Mauá e Rio Grande da Serra, os produtos de conveniência, 
que chegaram a representar 30% da receita destes estabelecimentos, devem ser reduzidos 10% 
do faturamento das mesmas até o final do ano. “Atualmente, 80% das bancas da região são 
pequenas e vendem apenas o básico, como jornais, revistas e cigarro. Elas estão voltando ao 
tradicional, porque o investimento em conveniências não tem apresentado resultados 
significativos para os proprietários”, afirma Plata, que tem banca há 15 anos.  

Para atender à necessidade do consumidor, as regiões contam com 50 revistarias que 
proporcionam mais conforto, com locais para leitura, cafés e até papelaria. “A tendência do País é 
que o número das revistarias cresça, enquanto a quantidade de bancas deve cair ainda mais. O 
jornaleiro não acompanhou a evolução do consumidor, que hoje procura livros e gosta de ser 
servido”, acredita. Em 1 ano e meio, o sindicato registrou o fechamento de 92 bancas contra a 
abertura de apenas 35.  

Na capital paulista, a situação não está diferente. Por causa de uma legislação rígida, os 
proprietários de bancas estão migrando para o comércio das revistarias, que já somam 900 lojas 
em São Paulo.  

Para tentar solucionar a crise, os jornaleiros optaram por oferecer mais mercadorias aos seus 
clientes, mas com a falta de espaço e a legislação que impede o comércio de comestíveis com 
mais de 30 gramas de peso, as bancas tendem a voltar à sua proposta original de vender jornais 
e revistas. A venda de produtos de conveniência poderia impedir essa migração dos clientes das 
bancas para as revistarias, mas sem a liberação da venda de comestíveis acima de 30 gramas, a 
disputa parece desleal. É o que afirma Valdir Amado, proprietário da Banca Portal , situada no 
Portal do Morumbi, que atende a mais de 300 pessoas por dia. Fundador da Associação dos 
Proprietários de Bancas de Jornal e Revistas e de Revistarias do Estado de São Paulo (Aproban), 
Amado ressalta que sem a liberação do comércio de produtos como sorvetes, refrigerantes e 
outros itens de alimentos industrializados que ultrapassem a esse limite de peso, as revistarias se 
tornam mais atraentes aos consumidores.  

Arnin Jung, vice-presidente do Sindicato dos Vendedores de Jornais e Revistas de São Paulo , 
explica que a última licitação para a montagem de uma banca foi dada em 1996. “Por falta de 
espaço, a Prefeitura não tem mais permitido a instalação de novas bancas. Desde 96, São Paulo 
conta com cerca de 5.000 estabelecimentos”, afirma. Nos últimos 18 meses, segundo Jung, este 
número tem diminuído devido à fiscalização da Prefeitura, que impede o funcionamento das 
bancas que não estiverem regularizadas de acordo com as normas do setor. “Por isso, muitos 
profissionais do ramo optam por montar lojas alternativas, como revistarias ou bancas dentro de 
shopping”, acrescenta Jung.  

As vendas de jornais e revistas em outros pontos de varejo, como caixas de supermercados, e por 
assinaturas também atingem a categoria. Para Porphírio da Silva Mello Filho, presidente da 
Aproban, o problema não é só dos proprietários de bancas, como também dos funcionários deles 
e dos mais de 2.000 médios e pequenos editores da capital paulista que contam com o serviço. 
“São cerca de 18 mil empregos diretos ameaçados pela diminuição de fluxo na bancas só em São 
Paulo. No País, o serviço gera 100 mil postos de trabalho”, afirma Arnin (Sindicato dos 
Vendedores de Jornais e Revistas). Segundo Bruno Tortorello, consultor de negócios da Aproban, 



a categoria sofre grande mudança no hábito dos consumidores que dão preferência ao conforto e 
segurança das revistarias.  
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