
De encher os olhos
Duráveis, portáteis, com acabamento impecável e com a cara
do leitor. O que mais um anunciante poderia querer?

A característica mais propa-
lada do meio revista é a por-
tabilidade. A praticidade de

levar um exemplar para onde qui-
ser é uma grande vantagem sobre
as mídias eletrônicas. Diante do
impresso jornal, as revistas têm a
seu favor a qualidade gráfica e a
durabilidade de no mínimo uma
semana, sendo que algumas du-
ram por gerações, Além da pereni-
dade, diversidade e segmentação,
que são atrativos cada vez mais
utilizados pelos profissionais das
áreas comercial e de marketing
desse meio para conquistar anun-
ciantes. "Revista é a primeira mídia
de qualquer segmento", afirma o
presidente da Associação Nacio-
nal de Editores de Revistas (Aner),
Carlos Alzugaray. Ele destaca a
qualidade técnica do acabamento
dos produtos que tornam essas pu-
blicações atraentes visualmente
para o leitor e afirma que o público
ainda sente muito prazer em ver
boas imagens bem impressas.

De acordo com Alzugaray, re-
vista é o meio que mais cria anun-
ciantes no mercado publicitário.
"Para as empresas que investem
em propaganda, essa mídia é a que
mais entrega possibilidade de re-
call para marcas. É o meio que
mais constrói, posiciona e reposici-
ona marcas", acredita o presidente
da Aner. Ele diz que o mercado

Caldini: em algumas revistas, anúncios são
como um serviço prestado ao leitor

reconhece isso e também que re-
vista é o meio que mais forma opi-
nião e lança tendências, transferin-
do, inclusive, a credibilidade do
título para as peças publicitárias.
"A via inversa também ocorre por-
que o fato de marcas conceituadas
anunciarem em determinados títu-
los agrega valor e ressalta a credi-
bilidade da publicação", afirma
Alzugaray, que é diretor executivo
da Editora Três. Além disso, o meio
tem conseguido provar sua eficá-
cia aos anunciantes do segmento
de varejo - que antes restringiam
seus investimentos em mídia im-
pressa quase que exclusivamente
em jornais -, mostrando que é um

bom vendedor de produtos. Tanto
que as Casas Bahia, por exemplo,
têm veiculado intensamente suas
ações em revistas.

VIVA A DIFERENÇA

Diretor de marketing corpora-
tivo publicitário da Editora Abril,
Alexandre Caldini destaca que en-
tre os principais quesitos do meio
revista está o cuidado dispensado
pelas editoras à elaboração de seus
produtos. "Isso porque leitura de
revista exige qualidade de aten-
ção e predisposição", avalia.
Segundo o executivo, em revis-
tas muito especializadas, anúnci-
os são como um serviço presta-
do ao leitor. Ele conta que o
tempo de leitura de uma edição
de revista é de em média duas
horas e seis minutos, distribuídas
por quatro dias. Isso mostra que
a exposição ocorre mais vezes,
enquanto em rádio, TV e cinema,
a exposição é de uma vez.

Caldini salienta ainda o fato
de revista não ter horário no-
bre,porque quem decide o mo-
mento da exposição é o leitor e
geralmente esse horário é de
tranqüilidade, o que propicia
dispersão zero. "Ninguém pega
uma revista para ler quando
está muito nervoso, aborreci-
do ou irritado, A leitura de uma
revista demanda sossego e aten-

ção", diz.
Ângelo de Sá

Júnior, diretor
comercial e de
marketing da
Editora Globo,
afirma que o gran-
de diferencial do
meio revista é que
a mensagem pu-
blicitária tem re-
lação ativa com o
meio, interage
com o editorial e
também com o
leitor. "O anún-
cio em ambiente

editorial adequado desperta o lei-
tor, diferente do que ocorre na
mídia eletrônica-TV aberta, paga
e rádio", diz.

Pesquisa da Research Internati-
onal mostra que nove em cada dez
leitores lêem revista em casa. Des-
ses, 64% fazem isso na intimidade
de seus quartos e 58% na poltrona
da sala. "Revista é amiga dos leito-
res, especialmente no segmento
feminino", afirma Caldini. Ele acha
que quando o leitor abre uma revis-
ta, faz apenas isso, ou seja, mergu-
lha no conteúdo, fazendo com que
o anunciante se beneficie desse
ambiente editorial.

A diretora corporativa de pu-

blicidade da Abril. Thaís Chede
Soares, defende a idéia de que no
meio revista as coisas estão docu-
mentadas, podendo ser lidas e re-
lidas e é neste ambiente editorial
escolhido pelo leitor/consumidor
que alguns anúncios estão inseri-
dos. "Além disso, há o fato de a
leitura acontecer em um clima
especial, de ser individual, porque
o leitor escolhe o que, quando,
como e onde quer ler", diz Thaís.
Dessa maneira, é travado um rela-

José Bassit

Satoru Takaesu

Alzugaray: revista é a primeira mídia
de qualquer segmento anunciante

cionamento bastante próximo
com atenção exclusiva, ou seja,
em tese, não dá para ler revista e
fazer outra coisa ao mesmo tem-
po. "Quando um anunciante bus-
ca a atenção do consumidor, ele a
encontra no meio revista", afirma
a diretora.

É aí que entram as benesses da
segmentação, pois quanto mais o
anúncio estiver afinado com o
ambiente editorial, melhor o re-
sultado. De acordo com Thaís, a
Abril dispõe de diversas pesqui-
sas sobre hábitos de leitura e tra-
balha essas informações no mer-
cado anunciante.

Para a diretora de publicidade
Satoru Takaesu

Sá Jr.: em revista, a mensagem
publicitária interage com o editorial
e também com leitor
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da Editora Peixes, Cidinha Cabral, ciona, lê e relê uma revista quan-
o meio revista tem penetração nos tas vezes quiser. O anúncio tem
melhores perfis de público, pois mais exposição, a mensagem maior
quanto mais qualificado o consu- permanência e o anunciante fala

com quem interessa, sem dis-
persão de comunicação", afir-
ma Cidinha.

Para ela, em revista conquis-
ta-se o consumidor pela emo-
ção, o que pode acontecer por
meio de uma boa foto, muitas
cores, um bom texto, anúncios
com formatos diferenciados,
dobras, perfumados, texturiza-
dos, embalagens/brindes que
podem saltar das páginas. "As
revistas têm cada vez mais re-
cursos para surpreender o lei-
tor. Além disso, a própria revista
pode ganhar novos formatos e/
ou papel diferenciado para va-
lorizar mais as imagens e as ma-
térias", diz.

Segundo a profissional da
Peixes, mais de 80% dos leito-

Thaís: quando um anunciante busca
a atenção do consumidor, ele
encontra no meio revista

midor, mais ele lê revistas, e quem
pode comprar revistas pode com-
prar produtos/serviços. "O leitor
de revistas pode parar e ler um
anúncio, refletir sobre ele e tirar
suas próprias con-
clusões. Ele esco-
lhe o momento
mais adequado
para ler as matéri-
as de seu interesse
e prestar atenção
nos produtos anun-
ciados", diz. A exe-
cutiva também des-
taca a portabilida-
de, já que a revista
vai com o leitor
para qualquer lu-
gar, e a perenidade.
"O anúncio não
acaba em 30 segun-
dos. O leitor cole-

res/assinantes de revistas têm
seus exemplares lidos por mais
quatro pessoas. E eles guardam
suas revistas por dois anos. Por-
tanto, o valor agregado que ela
possui, pela quantidade de infor-

Divulgação

mações que traz e pela longevida-
de, faz da revista um bem de con-
sumo durável aos olhos dos leito-
res. Se a revista permanece, os
anúncios permanecem.

Cidinha salienta que revista é
parte integrante da vida social
dos leitores, influencia na forma-
ção pessoal e profissional, atuan-
do como conselheira e fonte de
informação. Vira assunto, e um

anúncio também pode virar as-
sunto se conseguir despertar o
interesse do leitor. Os leitores
confiam nas revistas e essa credi-
bilidade ajuda a construir concei-
tos e marcas.

O diretor nacional de publici-
dade da Editora Três, Raphael jes-
souroun, afirma que o que existe
de mais atraente do meio revista
para o mercado anunciante é a
qualificação do público. "É a única
mídia que consegue explicar a efi-
ciência de produtos e serviços de
maneira mais detalhada, mais inti-
mista", defende. Desde o início
deste ano a Editora Três tem aber-
to espaço para ações do varejo, e a
última realizada para a Renault
teve resultado surpreendente.

Cada um dos 380 mil assinan-
tes de IstoÉ recebeu encarte de
oito páginas com produtos da
montadora em promoção. Além
de personalizar o saco plástico
que envolve a publicação, a Re-
nault colocou uma chave em
cada exemplar, sendo que o lei-
tor que fosse a uma concessio-
nária e conseguisse abrir e ligar

um determinado carro em exposi-
ção,ganharia o veículo. Intitulada
"De portas abertas", a campanha
desenvolvida pela Lowe contará
com um total de seis ações ao lon-
go deste ano.

De acordo com jessouroun, a
campanha é totalmente diferente

Cidinha: leitor pode parar e ler um anúncio, refletir
sobre ele e tirar suas próprias conclusões
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Jessouroun: o maior atrativo do meio
revista é a qualificação do público

de tudo que já foi proposto para o
setor de varejo automotivo, pois
levou o leitor ao ponto-de-venda
sem cupons ou sorteios. No entan-
to, para viabilizar a idéia, teve de
contar com a eficiência e tecnolo-
gia da gráfica, pois as chaves foram
coladas uma a uma nos exempla-
res da revista.

O diretor de publicidade da
unidade jovem da Editora Abril,
Eduardo Leite, afirma que os dife-
renciais do meio revista em rela-
ção às outras mídias são basica-
mente três: a quantidade de pro-
dutos de prestígio por segmento, a
concentração exigida pela leitura

José Bassit

e o fato da revista ser
facilmente carregada.

Sobre a quantida-
de e produtos, ele diz
que mais do que a TV,
rádio e internet, as re-
vistas oferecem ao
anunciante uma vari-
edade infinitamente
maior de marcas esta-
belecidas no merca-
do, quando é preciso
falar com um segmen-
to bem específico, "A
unidade jovem apre-
senta publicações di-
recionadas a crianças
e jovens de três a 18
anos como Brinque
com Disney, Recreio,
Witch, Capricho, Guia

do Estudante, Almanaque Abril e
Playboy. Nenhum canal de TV ofe-
rece tantos produtos para segmen-
tos tão específicos", diz. Já a inter-
net apresenta essa variedade, mas
nenhum site isolado goza ainda de
tanto prestígio e os anunciantes
sabem disso.

Contudo, o maior diferencial
da revista em relação a outras
mídias está relaci-
onado à sua pró-
pria natureza, ao
ato de ler. "O con-
sumidor, quando
lê, torna-se muito
mais receptivo a

Não existe rota
prévia para a

segmentação do
setor de revistas

absorver informações — inclusi-
ve as oriundas de anúncios—pois
se encontra em um nível de con-
centração muito elevado", diz
Leite. Além disso, crianças e jo-
vens têm uma relação mais apai-
xonada com suas coisas. O fato
de o leitor pagar pela revista cria
um tipo de relação muito estreita
entre o consumidor e a publica-
ção. "Nenhum telespectador diz:
'Esse programa de TV é meu.'",
afirma o diretor.

Mesmo com o avanço da tecno-
logia, ainda não inventaram um
meio de comunicação mais fácil de
ser carregado do que a revista. Na
praia, nas férias, e em locais sem
energia elétrica, essa mídia despon-
ta como o melhor e, às vezes, único
elo entre o mercado publicitário e
o consumidor.

mm O CAMINHO É ESTE
A segmentação é uma tendên-

cia mundial. Com o novo cenário
econômico e a globalização, as
pessoas têm cada vez menos tem-
po e naturalmente se tornam seg-
mentadas. Ou seja, buscam o foco
de seus interesses, seja por neces-

sidade profissional,
pessoal ou de lazer.
Não existe rota pré-
via para a segmen-
tação do setor de
revistas. A expan-
são focada ocorre

Divulgação

Leite: na praia, nas férias, e em locais sem energia, revista é o
único elo entre o mercado publicitário e o consumidor

em todas as direções e não mais
apenas na classificação sócioeco-
nômica. A tendência é partir para
cortes comportamentais e as edi-
toras estão preparadas para res-
ponder ao mercado sobre perfis
psicográficos de seus leitores. Os
gêneros e títulos crescem em nú-
mero para todo o lado, estimula-
dos por movimentos da socieda-
de. Um mesmo assunto serve de
estímulo para várias editorias: a
preocupação com a qualidade de
vida, por exemplo, tem gerado
filhotes com esse tipo de aborda-
gem em categorias tão diferentes
como decoração, saúde, interesse
geral e até em economia. De qual-
quer forma, o gênero feminino é o
que mais tem se segmentado.

Mesmo antes disso virar ten-
dência, a Trip Editora apostou na
segmentação quando lançou a re-
vista Trip, em 1986. Mais recente-
mente, afunilou ainda mais o pú-
blico com a TPM (Trip Para Mu-
lheres). Segundo seu publisher,
Paulo Lima, a idéia brotou de
maneira empírica. "Tínhamos a
sensação de que havia pessoas di-
ferentes que compartilhavam coi-
sas em comum. Então, neste cená-
rio,reunir assuntos evalores fazia
sentido. E faz até hoje", afirma. A
editora, aliás, tem se especializa-
do em custom publishing. "A Trip
descobriu vocação para este tipo
de trabalho. Ou seja, publicação
para públicos que têm o mesmo
estilo de vida, a mesma escala e
valores", diz. De acordo com Lima,
revistas customizadas são utiliza-
das por empresas que percebem
que existe uma comunidade em
torno da marca. Ele defende que
escala de valores nada tem a ver
com idade e nem com assuntos.

O publisher con-
ta que 2003 foi um
dos melhores anos
da Trip Editora e que
a revista Trip bateu o
próprio recorde de
inserções publicitá-
rias. A explicação,
ele diz que é simples:
"Como o mercado
publicitário passou
por sofisticação e as
verbas foram redu-
zidas, começou a
haver investimentos
mais focados em ca-

De acordo com Lima, quanto mais
as empresas tiverem de apurar seus
investimentos publicitários, mais
privilegiada será a segmentação.

Sempre que um determinado
produto quer obter melhores re-
sultados precisa identificar e aces-
sar públicos com características
que de fato interessem a ele. As-
sim, o meio revista é uma das mí-
dias que melhor oferece segmen-
tação, seja demográfica, de gêne-
ro, etária ou por assunto. "É um
potencial valioso na medida em
que identifica melhor o público e
consegue mais eficiência e renta-
bilidade", diz a diretora da Editora
Abril, Thais Chede Soares. Para
decidir qual nicho demanda seg-

Ousadia
atraente

Tradicionalmente vista como

ousada, a Trip Editora esbanja re-

cursos diferenciados para os anun-

ciantes que podem ser comprova-

dos pelas facas utilizadas na capa

de TPM ou na fita que amarrou um

anúncio da Daslu Magazine. Pa-

péis especiais e quinta cor têm

incentivado a criatividade, mas o

bom relacionamento com o par-

que gráfico facilita o acesso às

inovações. "Temos um ótimo tra-

balho com a Burti e também com a

Oceano", diz o publisher da Trip,

Paulo Lima. Ele completa:" Nossos

trabalhos demandam muita reser-

va de verniz e outras tecnologias.

A Trip já mudou de formato duas

ou três vezes, a Gol era de bolso e

agora é revista padrão".

Divulgação

nais mais certeiros".
Lima: quanto mais as empresas tiverem de apurar seus
investimentos, mais privilegiada será a segmentação
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Distribuição
otimizada

Uma das tecnologias que
mais tem fascinado editoras e
anunciantes é a customização da
distribuição. No ano passado,
por exemplo, a Editora Abril pu-
blicou anúncio do Itaú persona-
lizado para assinantes de cada
bairro de São Paulo. Também os
encartes regionais em Veja têm
sido boa opção para o mercado
varejista. "Este tipo de material
permite a chegada de novos
anunciantes, inclusive os inte-
ressados em cobrir um único
bairro de São Paulo", diz Thaís
Chede Soares, da Abril.

mentação, a Abril aprimora o rela-
cionamento com os leitores e iden-
lifica os interesses deles, "Tudo
isso é possível se a gente souber
bastante", aponta Thaís.

Apropria Veja foi segmentada
em edições especiais. O mesmo
tem acontecido com as demais
revistas semanais de informação,
como IstoÉ, da Editora Três, e
Época, da Editora Globo. É aí que
a segmentação permeia a expan-
são das marcas. Ou seja, produ-

tos diferentes trazem a chancela
de marcas famosas com o mesmo
padrão de qualidade que reve-
lam ao público a credibilidade do
produto. Um bom exemplo disso
é o da Superínteressante, em que
a segmentação rendeu títulos no-
vos de linha, como Mundo Estra-
nho, que mantém o selo da marca
Super, e Vida Simples, que tem
vida independente.

Opinião quase unânime no
mercado, as revistas femininas são
as que mais têm ampliado o leque
de segmentação. Os assuntos que
respondem aos anseios desse pú-
blico incluem decoração, saúde,
estética, fitness, carreira, esote-
rismo, qualidade de vida, entre
outros. Alguns profissionais do
mercado arriscam que a propor-
ção em relação aos títulos volta-
dos para o universo masculino é
três vezes maior.

Ângelo de Sá Júnior, da Globo,
diz que a segmentação no Brasil
ainda é modesta, mas já desperta
novos nichos anunciantes, em es-
pecial pequenos e médios que não
têm tradição em mídia. Na Globo
são também as publicações femi-
ninas que mais permitem expan-
dir o leque de filhotes. Criativa
sempre oferece anexos em for-
mato de gibi sobre cabelos, ma-
quiagem e outros assuntos que

Satoru Takaesu

Stephan: existe demanda reprimida de segmentação no mercado de revistas

Valentini: MTV vai cercar seu target pelas mídias
TV, revista, internet e telefone celular

orbitam em torno do título. Cres-
cer e Casa&Jardim são outras pu-
blicações que oferecem oportuni-
dades para anunciantes específi-
cos. O desmembramento de
Casa&Jardim se dá em especiais
sobre piscinas, cozinhas, banhei-
ros, quartos, salas, pisos, texturas
e outros tópicos que integram o
universo de arquitetura e decora-
ção. Época também já estreou na
oportunidade da segmentação
com a Época Mulher. "A idéia é
expandir as marcas consagradas a
exemplo do que acontece no exte-
rior, onde já existem VogueTeen,
ElleTeen e Marie Claire Maison",
afirma Sá Júnior.

Com cinco anos de atividade,
a Peixes é reconhecida como uma
das maiores editoras de títulos
segmentados do País e está ante-
nada na movimentação e evolu-
ção do mercado para ampliar seu
portfólio sempre que encontra
oportunidade de gerar bons ne-
gócios. A editora atua em diver-
sos segmentos: surf, com Fluir;
gastronomia, com Gula; turismo,
com Próxima Viagem; cinema,
vídeo e DVD com Set; curso de
inglês com Speak-Up; cultura e
ecoturismo com Terra; e decora-
ção, com Viver Bem (decoração);
além de Relais, publicação de
turismo e estilo de vida voltada
para a classe A que foi lançada
recentemente.

Outra experiência bem suce-
dida em segmentação voltada ao
público classe A pode ser obser-
vada na Carta Editorial, que pro-
duz Vogue. Hoje a editora faz
publicações independentes sob a
chancela Vogue, como Casa Vo-
gue, Vogue Noivas, Vogue Ho-
mem, Vogue RG e Vogue Jóias,
entre outras publicações. Todos
esses títulos impressionam não
apenas pela qualidade gráfica e
editorial mas principalmente
pelo volume de inserções publi-
citárias que apresentam.

NA MESMA TRILHA
Para o diretor de mídia da Ta-

lem e presidente do Grupo de Mí-
dia de São Paulo, Paulo Stephan,

Arquivo M&M

jornal e TV por assina-
tura procuram acom-
panhar as descobertas
do meio revista em seg-
mentação. Mesmo
com papel de qualida-
de inferior e uma dinâ-
mica de publicação di-
ferente das revistas, os
jornais aplicam cada
vez mais técnicas de im-
pressão diferenciadas e
já trabalham com ca-
dernos específicos para
diversos nichos de inte-
resse. A TV paga trilha
não só por meio de ca-
nais específicos, mas
com programas extre-
mamente focados em
públicos distintos. Em-
bora a segmentação co-
loque a TV paga como
concorrente de revis-
tas, muitas das caracte-

rísticas da mídia impressa são in-
transferíveis. "TV por assinatura
não é tão focada assim, pois ainda
está no primeiro patamar da seg-
mentação", diz Sá Júnior. Mas ele
aponta que a experiência de ofere-
cer ao público conteúdo adequa-
do tem sido mui-
to bem trabalha-
da pela MTV.

Se por um
lado o canal
MTV aproveita
os melhores tra-
ços do meio revista, por outro faz
uso do valor de sua marca tam-
bém no meio revista. Em circula-
ção há três anos, a Revista da
MTV é ainda mais focada que o
próprio canal. A publicação des-
tina-se a público entre 17 e 24
anos e traz conteúdo que inclui
comportamento, moda, música e
tendências. De acordo com o di-
retor de publicidade da MTV Bra-
sil, Guilherme Valentim, a idéia é
cercar o target por todas as mídi-
as: TV, revista, site na Internet e
telefone celular. "Várias opera-
doras de telefonia móvel carre-
gam o conteúdo da MTV, que traz
notícias, programação e agora vi-
deoclipes", diz. Ring tones seleci-
onados também constam das pos-
sibilidades no celular.

A extensão da marca chega ain-
da ao Guia MTV, que oferece alista
oficial completa de lançamentos

Revista é o meio
que melhor oferece

segmentação
ao mercado

de CDs e DVDs de músicas no País.
O guia acompanha a revista em
todas as edições e funciona como
brinde editorial. Mas as possibili-
dades de anexar samplings não pa-
ram por aí. A revista já distribuiu de
ímã de geladeira a cartão postal.
"Utilizamos samplings desde que
seja viável", diz Valentim.

A Revista da MTV, ao contrá-
rio do que se pode pensar, não é
uma versão impressa do canal.
"O vínculo é menor do que se
imagina", afirma o diretor. Mas
no caso do concurso garota Tim,
todos os veículos com a marca
MTV trabalharam de forma sin-
tonizada nesta ação. Coberturas
e interatividade moldam o paco-
te do evento. A revista não tem do
que reclamar. Com cada exem-
plar lido por 22 pessoas, segundo
dados do Ipsos-Marplan, e com
média de 60 anunciantes por edi-
ção, o título usa e abusa das ino-
vações tecnológicas para seduzir
o mercado anunciante.

A MELHOR SEGMENTAÇÃO
Paulo Stephan observa que o

meio revista é o que melhor ofe-
rece segmentação ao mercado.

Muitos produtos
têm impacto tão
favorável que dei-
xam de ser edições
especiais e passam
a ser de l inha.
"Atingem públicos

mais específicos e atendem a ne-
cessidades de determinados pro-
dutos", acredita. Segundo ele, exis-
te demanda reprimida de segmen-
tação, em especial para os públi-
cos C e D.

Publisher da Editora Europa,
Aydano Roriz acha que, como mí-
dia, de uma forma geral não há
tantas diferenças entre revistas e
os demais veículos, uma vez que
o grande público não se priva de
uma em detrimento de outra. "As
mídias se complementam, com
vantagens específicas para cada
veículo. Para o segmento de mí-
dia impressa, no caso as revistas,
a impossibilidade de uso de
controle remoto para virar suas
páginas garante uma maior exposi-
ção do produto anunciado e maior
longevidade", avalia.

Para ele, o leitor tem hoje inú-
meras ofertas de produtos e a seg-
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Roriz: grande público não se priva de um tipo de mídia em detrimento de outra
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Camossa: segmentação sempre foi a
maior área de excelência das revistas

mentação possibilita uma melhor
focagem de assuntos de seu inte-
resse e, conseqüentemente, o anun-
ciante se beneficia deste aspecto,
evitando, assim, a dispersão entre
produto, anúncio e o público con-
sumidor. Ronz acredita que os se-
tores que mais têm aberto o leque
para suas inserções publicitárias
são os de automóveis e de informá-
tica, porque levam uma ligeira van-
tagem em razão das freqüentes evo-
luções tecnológicas e necessidade
de inovação em função da concor-
rência mais acirrada.

O diretor geral de mídia da
AlmapBBDO, Paulo Camossa Jú-
nior, acredita que segmentar não
é só selecionar o público e reduzir
a dispersão da comunicação - e,
conseqüentemente, do investimen-
to. Para ele, o valor mais precioso
da segmentação vem do envolvi-
mento entre o veículo e o seu pú-
blico, do compartilhamento de
valores e posicionamentos, do ní-
vel de atenção e credibilidade que
se agrega à comunicação. "A seg-
mentação sempre foi a maior área
de excelência da revista. E meios
como a Internet e a TV a cabo
atacaram justamente esse territó-
rio, criando um congestionamen-
to de alternativas", afirma,

Camossa acredita que em um
cenário como esse, a evolução que

Evolução que a revista
vem apresentando é

necessária e
fundamental

Satoru Takaesu

a revista vem apresen-
tando é necessária e fun-
damental. "Mais do que
todos os benefícios pro-
porcionados pelo desen-
volvimento industrial do
meio, acho que é a mul-
tiplicação de gêneros e
títulos que vem tornan-
do as revistas mais atra-
entes, na medida em que
quanto mais específica
é a abordagem editorial,
mais profunda é a cone-
xão entre o titulo e o seu
leitor", diz.

Segundo o diretor da
Almap, os veículos que

têm conseguido demonstrar os
seus benefícios ao mercado com
clareza—e, dentre eles, o poder de
interferir decisivamente na vida,
nas opiniões e nas decisões do seu
público — têm obtido sucesso co-
mercial relevante. "Outro movi-
mento interessante é o das publi-
cações customizadas. Para mim, é
uma prova inequívoca do reco-
nhecimento do mercado anunci-
ante de que a revista constrói rela-
cionamentos sólidos com os seus
leitores, daí por que uma série de
companhias lançam revistas pró-
prias para estabelecer canais de
comunicação com os seus clien-
tes", aponta.

mm MANCHETE NO VÁCUO
Foi por perceber um vácuo

entre as publicações semanais de
informações e as revistas de cele-
bridades que a grife Manchete
acabou reativada nas bancas. De
acordo com o presidente da Edito-
ra Manchete, Marcos Dvoskin, a
idéia é oferecer ao público uma
revista com muitas imagens e com
responsabilidade. Ele afirma que
o que se pretende pôr em linha
nada tem a ver com a edição espe-
cial de Carnaval, lançada em feve-
reiro, ou com a que circula em
homenagem aos lO anos da morte
de Ayrton Senna.

Dvoskin demonstra certa pre-
ocupação com o grau de segmenta-
ção que está se tentando imprimir
no mercado brasileiro. Para ele, o
País ainda não está pronto para
isso. "Estamos muito distantes da
realidade dos mercados norte-
americano e europeu", avalia.

Satoru Takaesu

Dvoskin: Brasil ainda não está preparado para o grau de
segmentação que querem imprimir no mercado
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