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O Grupo Lance! - que, além do diário esportivo, conta com revista, portal e editora de livros - 
mostra que mídia impressa especializada em esporte/futebol pode dar certo no Brasil. No ano da 
Copa do Mundo e às vésperas de completar dez anos de mercado (em 2007), o diário Lance 
registra um crescimento de 35% em sua circulação (para 126 mil exemplares), além de obter um 
salto médio e anual de 50% na receita publicitária nos últimos três anos. "Reestruturamos e 
voltamos a investir", diz o presidente e editor do grupo, Walter Mattos Jr., ao referir-se, também, 
à venda de 10% da empresa ao grupo catalão Cases i Associats, em 2004.  
 
Além dos bons números comerciais, já que o Lance ainda prevê um salto de 70% no volume de 
anúncios durante este ano, a empresa de mídia deverá ter sua dívida encerrada em abril, afirma 
Mattos Jr., lembrando que o tablóide foi lançado em 1997, quando a crise na Ásia fez mudar o 
curso do câmbio. Na época, a dívida do Lance era em dólar. A receita total do grupo (contando 
publicidade, impressão, venda de livros, etc.) deverá crescer mais 25%.  
 
Lance!, fim da dívida e perto da virada 
 
Prestes a completar 10 anos, diário esportivo comemora receita maior e se prepara para a Copa.  
 
Apesar de o futebol ser o esporte preferido pelos brasileiros, do tipo paixão nacional mesmo, o 
mercado anunciante ainda tem uma certa dificuldade em se convencer do potencial dos veículos 
de mídia especializados em esporte, a exemplo do diário Lance!, editado pelo Grupo Lance! ao 
lado da revista A+, do portal Lancenet e da Lance! Editorial. No País do futebol, no entanto, este 
jogo vem mudando e a hora de virada parece estar ao lado.  
 
Dizer que futebol é atração para as classes mais baixas da população é um preconceito que ficou 
no passado, segundo as próprias agências de publicidade. E, mesmo com o histórico não tão 
positivo das publicações especializadas em esportes no Brasil (as mais famosas acabaram 
fechando ou passando por reduções), o Lance! deu certo.  
 
Depois do endividamento que resultou numa reestruturação da empresa e na venda de 10% das 
ações para o catalão Cases i Associats, o Grupo Lance! está próximo de encerrar sua dívida, o que 
deverá acontecer em abril deste ano, segundo o editor, fundador e presidente, Walter de Mattos 
Jr. Lembrando que o diário esportivo começou a circular em 1997, quando se seguiu uma série de 
crises econômicas pelo mundo, com início na Ásia. Estas fizeram sofrer as empresas com dívidas 
em dólar, caso do Lance!.  
 
Agora, na nova fase do grupo, um dos dados mais positivos é o aumento da receita publicitária. 
"Ela vem crescendo uma média de 50% ao ano, nos últimos três anos", conta Mattos Jr., que verá 
seu diário completar uma década em 2007.  
 
Para este ano, o executivo prevê um salto de 70% no volume de anúncios, mas sem contar o 
volume de publicidade que virá em decorrência do Mundial.  
 
O crescimento total da receita do Grupo Lance! (considerando as várias fontes como venda de 
livros, assinaturas, etc) deve ser 25% mais alta do que foi no ano passado. Em 2004 o 
crescimento do grupo foi de 38%, passando para 52% em 2005. Somando ao aumento da receita 
publicitária, houve ainda um acréscimo de 35% na venda média diária de seus exemplares, hoje 
na faixa dos 126 mil.  
 
O diário esportivo é publicado em três versões - para São Paulo, Rio e Belo Horizonte - e a 
circulação do título é nacional. "Adequamos qual edição mandar para que praça conforme a 



identificação das torcidas locais. Para o Nordeste, por exemplo, vai a edição do Rio, enquanto para 
o Sul segue a de São Paulo", conta o presidente.  
 
Mattos Jr. diz que a receita publicitária do Grupo Lance! poderia ser maior pelo potencial dos 
veículos. Hoje, apenas 20% do faturamento da empresa concentram-se em publicidade e 
patrocínio. A circulação da revista - encartada no jornal aos sábados e posteriormente vendida em 
separado nas bancas - e do diário respondem por 75%, enquanto que impressão (possui duas 
gráficas próprias) fica com 5% da movimentação. Em relação ao jornal, a venda em banca é o 
grande sucesso (R$ 1,25).  
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O diretor de mídia da agência Talent, Paulo Stephan, reconhece que os anunciantes têm uma 
presença de certa forma tímida não apenas na mídia esportiva, mas na especializada como um 
todo. "Vem de orçamentos reduzidos, em que as empresas precisam concentrar esforços. Mas a 
necessidade de falar cada vez mais diretamente com o público-alvo está mudando esta situação", 
diz acreditar o diretor da agência Talent.  
 
Para a Copa do Mundo, por exemplo, período em que o Grupo Lance! prepara uma série de ações, 
das quatro cotas a serem vendidas, uma já foi negociada com a gigante AmBev, com foco no 
produto Guaraná Antarctica. "Este é o momento em que as coisas estão se definindo. Esperamos 
vender tudo até o começo da Copa", menciona o presidente do Lance!, ao ressaltar que já existe 
um site especial do Lance! para as notícias do Mundial.  
 
Como em outros anos, a empresa de mídia pretende imprimir o seu diário no país-sede da Copa 
do Mundo. A grande novidade, porém, é o acordo feito com jornais esportivos de outros países 
(15 no total) para que formem um "pull" de informações durante a competição. "Temos, por 



exemplo, parceria com um jornal mexicano e vamos poder utilizar com exclusividade esta 
cobertura", conta Mattos Jr, ao completar que o Lance! é coordenador deste grupo de jornais.  
 
O presidente lembra ainda que o maior faturamento publicitário com o evento Copa do Mundo 
vem acompanhando de uma despesa que também ganha reforço no período.  
 
Sobre os leitores de Lance!, Mattos Jr. afirma que 90% são homens, sendo 60% das classes A/B e 
92% das classes A/B/C, indicando que esporte, em particular o futebol, é bastante democrático. 
"Entre os nossos leitores, 60% têm entre 15 e 29 anos, um público jovem, bastante disputado 
pelos anunciantes", volta a lembrar o executivo.  
 
"Desde que resolvemos voltar a investir, estamos colhendo bons resultados. Aumentamos o 
tamanho de nossa equipe comercial e estamos nos preocupando também com pesquisas", 
completa Mattos Jr.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 21 mar. 2006, Comunicação, p. C-6 
 
 


