
Novo formato melhora as vendas do JB nas bancas 
   
Às vésperas de completar dois meses de seu novo formado - berliner - o Jornal do Brasil 
(Editora JB) já colhe os bons resultados da mudança. Segundo o diretor-geral do JB, Paulo 
Fraga, quando vendido no modelo standard, a média de exemplares comercializados 
diariamente em banca era de 15 mil.  
 
"Ainda não temos os números do Instituto Verificador de Circulação (IVC) de maio, mas já 
fizemos uma estimativa do aumento das vendas desde 16 de abril, quando começou a ser 
comercializado o formato berliner nas bancas. Assim, hoje, o número de 15 mil exemplares 
por dia, pode ser multiplicado por quatro", detalha Fraga.  
 
Ainda de acordo com o executivo, antes de o novo formato ser lançado, uma ampla pesquisa 
qualitativa mostrou que a mudança seria positiva. "Estamos finalizando uma nova sondagem, 
desta vez quantitativa, para sinalizar possíveis correções de rumo, que podem ser tanto na 
proposta editorial, como nos cadernos. Nosso objetivo é que o processo de mudança tenha 
uma linha de crescimento gradual. Além do preço atraente, de R$ 0,75, quando o standard 
custa R$ 2, continuamos a oferecer um bom conteúdo, e além de atingir as classes A e B, 
estamos conquistando novos públicos."  
 
A empresa, que não divulga o valor do investimento com a mudança - que segundo Fraga, foi 
concentrado no marketing - espera completar todo o processo dentro de seis meses a um ano.  
 
Segundo Fraga, o movimento de mudança do JB, pioneiro em inovações, vem sendo 
acompanhado pelo mercado e alguns grupos já investem em parques gráficos que permitem a 
impressão berliner, formato esse que já é usado por jornais tradicionais como o Le Monde 
(França) e The Guardian (Inglaterra).  
 
Para o diretor do núcleo de mercado anunciante da Associação Nacional de Jornais (ANJ), 
Geraldo Leite, há uma certa tendência do mercado internacional de trabalhar com formatos 
reduzidos - onde o berliner é um dos mais usuais.  
 
"Isso, é claro, funciona para mercados onde o formato standard é o predominante. Não sendo 
novidade nos mercados do Sul do Brasil - o Zero Hora, no Rio Grande do Sul, por exemplo. 
Considero uma tendência ainda em formação, pois existem títulos no exterior que substituíram 
o tradicional (standard), como também há títulos que criaram um outro formato alternativo 
menor (em geral, berliner) e que aparecem nas mesmas bancas ou pontos-de-venda nos dois 
formatos: standard e menor."  
 
Leite diz ainda que só o tempo dirá qual a melhor alternativa e se essa mudança é mesmo 
benéfica para o mercado de jornais. "Pode ser um atrativo para uma faixa de leitores que não 
estava satisfeita com os formatos anteriores", completa o diretor da ANJ. O mercado 
publicitário parece ter aprovado o novo formato do JB. Este é o caso de Sérgio Amado, do 
Grupo Ogilvy Brasil. "Gostei muito. É moderno."  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 12 jun. 2006, Comunicação, p. C-6. 
 


