


Oferece oportunidades na mídia impressa, 
ações de ativação, sampling e projetos 
especiais desenvolvidos de acordo com a 
necessidade de comunicação. 
 

O Metro foi criado em 1995 em Estocolmo, na Suécia. Chegou ao Brasil em 2007 e já é o 
maior jornal do país. Sempre entregue gratuitamente  nas mãos do seu consumidor. 

Com uma única autorização se pode atingir os leitores de toda a rede 
Metro. E, em cada cidade, há a possibilidade de um anúncio diferente, de 
uma ação dirigida ou de uma promoção localizada.  

No Brasil, só o jornal Metro tem a força da 
cobertura nacional com sotaque regional.  

A MAIOR REDE DE JORNAIS DO BRASIL. 
E DO MUNDO 



483 mil exemplares  
de 2º a 6º feira 

9 EDIÇÕES DIÁRIAS NO BRASIL... 



27 países 
108 edições 
246 cidades 

Mais de 11,3 milhões de cópias com mais de 25,3 milhões de leitores por dia  

... E 108 EDIÇÕES NO MUNDO 



 
• Notícias regionais são feitas pelas equipes de cada 

edição trazem a linguagem particular de cada uma 
das cidades. 

• Notícias nacionais produzidas pelo redação do 
Metro Brasil sediada em São Paulo e enviadas 
para todas edições.  

• Notícias globais, feitas por aqui ou enviadas pela 
rede Metro Internacional, são compartilhadas 
pelos diversos núcleos de redação espalhados 
pelo mundo com dois polos, em Londres e 
Estocolmo. 

 

O formato inovador que conquistou o mundo também conquistou os brasileiros. Notícias 
objetivas e um design moderno atraem novos leitores das cidades onde o Metro chega.  

9 redações 

80 jornalistas 

19 colunistas dos mais variados segmentos 

 

 

REDAÇÃO GLOBAL, NACIONAL E REGIONAL 



Praças Promotores Distribuição 

SP 170          156.608  * 

Rio 120            99.800  * 

Brasília 65            41.898  * 

Belo Horizonte 55            40.000  
Porto Alegre 60            40.000  

Curitiba 50            30.000  

Campinas 55            30.000  
ABC 50            30.000  

Santos 20            20.000  

Total 645          488.306  

Pontualidade, simpatia, trabalho ágil e 
comprometimento diário marcam a ação dos nossos 
promotores 
 
Todos os meses os profissionais são treinados e os 
melhores são premiados em diversas categorias 

 
A única forma de 
distribuição de 
sampling em todo o 
Brasil em menos de 

3 horas  

645 promotores 

NOTÍCIAS ENTREGUES GRATUITAMENTE PARA 
OS NOSSOS LEITORES-MOTORISTAS 

*Fonte: IVC –  maio/13 
Demais :BDO 



100 mil exemplares por edição em São Paulo e ABC aos sábados 

METRO PLUS 

Um jornal escrito de maneira leve e 
abrangente em temas voltados a diversão, 
passeios infantis, mostras, Pet, Digital e 
gastronomia. Além disso o suplemento 
Motor trará conteúdo 100% voltado ao 
mercado automobilístico. 
 
São 100 mil exemplares distribuídos em 
mãos aos leitores motoristas da cidade de 
São Paulo e no ABC. A partir das 10h da 
manhã em rota especialmente desenhada 
para acompanhar o ritmo do paulistano no 
final de semana. 
 



Processo de Produção em Heatset 
 

A impressão do Metro tem alta qualidade por causa da secagem 
a quente, que além de não sujar as mãos oferece resultado e 
definição nos jornais diários e também em especiais. 
 

Certificação FSC - A Cadeira de custódia 
garante o rastreamento da matéria-prima 
desde sua extração, passando por sua 
transformação em papel, até a 
comercialização do item acabado 
  
  
 
 

Impressão em Heatset não disponível no Rio de Janeiro,  Porto Alegre e Santos. 

Tinta Renovável - Utiliza pigmentos que  
possuem parte da matéria prima renovável, 
emitindo menos componentes orgânicos 
voláteis (VOC) na atmosfera e tem menor 
tempo de biodegradação dos resíduos no meio 
ambiente. 
 
Tinta renovável não disponível Rio de Janeiro, Brasília, 
BH,  Porto Alegre e Santos. 

 
  
 
 

QUALIDADE E SUSTENTABILIDADE 



PERFIL DOS LEITORES 

1.849.000 
leitores semanais no Brasil 
Sendo 437.000 exclusivos 

1.082.000 
leitores semanais na Gde. SP 
Sendo 267.000 exclusivos 

62%

38%

Homens

Mulheres

Perfil dos Leitores Brasil: 

Sexo            Faixa etária        Classe Econômica 

Fonte Ipsos: Estudos Marplan/EGM – jan-dez/12 – Leitores de jornais (AS 10 + anos) – Audiência Líquida 2º à 6ª 

13%

56%

30%

1%

A

B

C

D



O Metro garante seus números através de auditoria em todas as praças onde circula. 
Em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília  conta com a auditoria do IVC e nas demais 
praças com a BDO RCS. 

BDO RCS Auditores Independentes, uma empresa 
brasileira de sociedade simples, é membro da BDO 
International Limited, parte da rede internacional 
BDO de firmas-membro independentes.  

 
 
O Instituto Verificador de Circulação (IVC)  
é uma entidade nacional e oficial, sem fins 
lucrativos, responsável pela auditoria de 
circulação dos principais jornais e revistas do 
Brasil, considerada a principal referência neste 
segmento. 

Números 
detalhados de 
cada ponto de 
distribuição. 

OS NÚMEROS CONFIRMAM 



CONTATO 


