
Palavra de quem investe no meio 
 
Fato de ser mídia sem dispersão estimula a escolha do meio revista para investimentos 
publicitários 
 
Não há dúvidas de que, quanto mais informações uma editora tiver sobre seus leitores, maior o 
poder de fogo junto ao mercado anunciante. O gerente de marketing corporativo da Procter& 
Gamble Brasil, Ricardo Monteiro, aponta dois grandes diferenciais que tornam o meio revista 
definitivamente sedutor: a segmentação demográfica e a psicográfica. "Através dessas 
ferramentas, o me io colhe dados que permitem avaliar o vínculo do leitor com determinadas 
marcas", analisa Monteiro. 
 
Mas o que motiva mesmo a aplicação de recursos é que a revista é uma mídia sem dispersão, o 
que faz com que ela apresente custo e retorno efetivos. "As empresas antes  
faziam planos de mídia e hoje fazem planos de comunicação, que se estendem do ponto-de-venda 
aos canais de massa", diz o executivo da P&G, Para ele, revista ainda é uma mídia elitista, que 
atinge mais efetivamente as classes A, B e C+. "Baseamos essa concepção no fato de que apenas 
26% da população tem capacidade de ler e interpretar textos corretamente", diz o gerente. Além 
disso, ele considera que a maioria dos leitores de revistas está concentrada no eixo Rio-São Pau-
lo.As marcas que a Procter& Gamble coloca comumente no meio são Pampers, Hipoglós, Pantene, 
Linha Vick e o absorvente Always.  
 
Gerente de marketing da Intel para a América Latina, Carlos Luzzi concorda que as revistas têm a 
vantagem de encontrar o leitor em um momento mais tranqüilo, em que ele pode absorver 
melhor e com mais calma o seu conteúdo, incluindo os anúncios publicitários. Além disso, ele 
destaca que a mensagem veiculada no meio tem mais durabilidade, vale por mais tempo se  
comparada ao tempo útil de uma veiculação no rádio, na televisão ou mesmo em jornais diários. 
 
Também para Luzzi, a característica básica que atrai a Intel para o meio revista é a segmentação. 
Em função do conteúdo especializado, ela atinge um público igualmente específico. "Em 
tecnologia, há dezenas de títulos com foco, segmentação e perfis de leitores diferentes: desde os 
mais técnicos, os dirigidos a testes de produtos, até os relativos ao canal de distribuição, os 
especializados em software ou hardware, em soluções corporativas ou voltados ao usuário final", 
conta, ao afirmar que isso seria a segmentação da segmentação. 
 
Segundo o gerente, muitas das características das revistas já são incorporadas por outros meios. 
A segmentação é perseguida por canais de TV por assinatura e pela internet. "Até mesmo os 
cadernos semanais dos jornais buscam dar um caráter mais durável ao seu conteúdo", diz Luzzi. 
 
De acordo com o executivo da Intel, a definição do plano de mídia é a última etapa do processo 
de divulgação de uma campanha publicitária. Antes vem a análise do tamanho e das 
características do mercado e das oportunidades, a definição do perfil e das preferências dos 
consumidores, análises do potencial de cada região geográfica, para que seja, então, estabelecido 
um retrato do possível consumidor. A seguir, vem a etapa da definição das mensagens que se 
deseja transmitir, do conteúdo da campanha, e só depois disso é que são decididas as mídias 
mais adequadas para alcançar o impacto desejado na comunicação. "É desse casamento, entre o 
objetivo e o veículo adequado, que decorre o sucesso de uma campanha", diz. 
 
Uma Questão de Diferenciação 
O gerente de marketing da companhia aérea Tam, Rodrigo Lima, afirma que o meio revista lhe 
traz alguns diferenciais importantes, como a qualidade da impressão, que não pode ser 
comparada ao jornal. "O mercado editorial brasileiro também oferece muita variedade em títulos e 
publicações, dando assim a oportunidade de se atingir públicos cada vez mais segmentados. Um 
exemplo interessante é a regionalização: podemos anunciar para um tipo especifico de público em 
determinada região", salienta. 



 
Segundo Lima, jornais e outros meios têm buscado inovar em suas opções disponibilizadas aos 
anunci-antes, à procura de diferenciais próximos aos da revista. "É possível ver que alguns já 
incorporam o formato da revista. No aniversário de São Paulo, por exemplo, fizemos um anúncio 
que era uma sombra de avião em cima dos textos do jornal. Um formato diferente, aplicado em 
um meio mais convencional", conta. 
 
A diretora de marcas e promoções da Credicard, Christina Sanse-verino, acredita que, por se 
tratar de um meio impresso, portanto estático, a revista propicia uma comunicação mais 
detalhada, na qual é possível enfatizar com mais clareza benefícios e diferenciais do produto, ou 
mesmo um posicionamento institucional. Além disso, ela enaltece o fato de as revistas permitirem 
uma adequação de seu editorial às mensagens dos anúncios, além de ser um meio que apresenta 
baixa dispersão. "Mas é insuperável a capacidade do meio, principalmente de alguns títulos, de 
ampliar a cobertura devido ao núme-ro de leitores por exemplar vendido, e a portabilidade, já que 
a revista vai da praia ao dentista", diz. 
 
Segundo Christina, sem dúvida a novidade do setor é a maior flexibilidade comercial em relação 
aos diversos formatos de anúncio e possibilidades de inovações, permitindo aos anunciantes 
maior interatividade com o leitor. "Utilizamos o meio revista principalmente pela abrangência 
nacional e por nossa necessidade de formar um novo conceito de marca. Parte de nossa verba de 
propaganda sempre é destinada a este meio", afirma. 
 
De acordo com Sá Júnior, da Globo, o desenvolvimento de propostas diferenciadas com o uso das 
tecnologias oferecidas pela indústria gráfica nacional pode causar impacto grande, mas, embora o 
diferencial tecnológico seja cada vez mais requisitado pelo mercado, o sucesso comercial de um 
título ainda depende do volume de anúncios convencionais. 
 
Vantagem Perseguida 
 
O gerente nacional de marketing de varejo da General Motors do Brasil, Ricardo Ferrarem, 
defende 
 
que o meio revista é fundamental no mix de comunicação, principalmente quando se trata de 
produtos ou serviços de compra comparada, onde anunciantes podem abordar de forma mais 
ampla os detalhes que em outros meios seriam limitados pelo tempo de exibição. "Um bom 
anúncio, criativo e claro, na revista certa, pode manter o consu-mídor por vários minutos em um 
processo de leitura e observação de imagens que seria proibitivo em outros meios", considera. 
 
Segundo ele, o meio revista permite uma abordagem profunda da mensagem com excelente 
qualidade de imagens, sem contar com outras possibilidades como customização dos anúncios 
com nome, adição de encartes e outros materiais que podem ser agregados para surpreender o 
consumidor. Em relação aos outros meios, cita vantagens principalmente quanto à melhor 
segmentação dos assinantes e leitores. "Porém, temos também algumas limitações quanto à 
periodicidade, prazos de entrega de materiais e, dependendo do veículo, audi-tagem de 
circulação", pondera. 
 
Ferraroni afirma ainda que avisi-bilidade de imagens e de leitura de textos com maior qualidade 
são características das revistas que "saltam aos olhos", mas que hoje a Internet avança sobre 
esta área agregando inúmeros recursos digitais e interati-vidade não disponíveis nas revistas. 
 
Opções por Pacotes 
Nos últimos tempos, a Embratel tem optado por efetuar compra de pacotes de veiculação, tanto 
em TVs aberta e paga, quanto em jornais e revistas. De acordo com o diretor de publicidade, 
imprensa e relações públicas da empresa, Wallace Borges Grec-co, quando se tem uma ação 
muito específica para um determinado local, são utilizados os meios impressos. "As revistas 



permitem segmentar de acordo com o serviço que se quer lançar ou vender para determinado 
públic o", diz. Ele argumenta que nestes casos o meio revista é mais flexível que a TV. Como 
exemplo cita um anúncio veiculado na Gula, da Editora Peixes, que apresentou excelente 
resultado junto ao público corporativo. "Um dos hob-bies que mais cresce no universo masculino é 
a gastronomia e a Gula é uma revista majoritaria-mente masculina", diz Grecco. Mas quando é 
necessário falar com mercado de massa, revistas mais abrangentes são escolhidas. 
 
 O diretor da Embratel observa que alguns títulos ficam até seis meses em consultórios, 
escritórios, salões de beleza, e são lidos por pessoas de várias classes sociais. "Eu reparo que 
uma revista que as agências quase não usam é a Seleções (Editora Reader's Digesf)", diz. Para 
ele, existe uma resistência quanto ao título que, na sua opinião, é um dos exemplos que 
perduram, tem uma das maiores circulações do País e atinge diversas classes sociais. O meio 
revista também atende às expectativas desse anunciante quando é necessário explicar produtos e 
serviços, detalhar o que se está vendendo. "Não tem como explicar o que é Vip Line (um dos 
serviços oferecidos pela Embratel) em 30 segundos", pondera. 
 
Hábitos valorizados 
Dois fatores destacam-se quando se compara as revistas com os outros meios. O primeiro deles é 
a credibilidade, já que sete em cada dez Leitores confiam no conteúdo. O outro é a condição de 
reconhecimento do consumidor com suas publicações preferidas, fato que permite uma grande 
abertura para mensagens publicitárias. Diretora de marketing corporativo de consumidor da Abril, 
Kátia Benchimol afirma que há cinco anos a editora realiza pesquisa sobre hábitos de seus 
leitores. A Abril possui maisde200 títulos em seu portfólio, entre especiais e de linha, mas a 
diretora não deixa de considerar a situação de mercado, em que a mercadoria mais escassa é o 
tempo. "As pessoas priorizam o que lêem, onde se divertem, dedicam tempo para o que é 
relevante para elas", diz. 
 
A executiva cita ainda que, de acordo com o Departamento Inter-sindical de Estatística e Estudos 
Só-do-Econômicos (Dieese), o cida-dão brasileiro de cidade grande fíca em média nove horas 
trabalhando, duas horas no trânsito, oito horas dormindo, duas horas se alimentando, e o tempo 
que sobra para estudar, ficar com a família ou lersão só três horas por dia.De acordo com 
Kátia,revistas conseguem penetrar nestes períodos disponíveis por 
que facetam assuntos relevantes para determinados segmentos. Di-ante disso, cabe a essas 
publicações priorizar conteúdos. Ou seja, este é o caminho da segmentação: apro -fundar cada vez 
mais para ter espaço e relevância na vida do consumidor.  
 
Para o gerente de marketing cor-porativo da Procter&Gamble Brasil, Ricardo Monteiro, 
normalmente, quem lê revista compra ou assina o título e vai lê-lo dedicando-lhe aten-ção 
superior. Ou seja, há uma chance maior de a pessoa entender a mensagem do anunciante, pois a 
oportunidade de ver o anúncio ten-de a aumentar desde que ele esteja bem colocado. E o anúncio 
tem de ser inserido em seções que tenham afinidade com a marca. "Propaganda de sabão em pó 
em uma revista feminina pode ser colocada numa seção de culinária,desde que a peça ofereça um 
vínculo com o conteúdo, por exemplo, se a roupa ficou suja de molho de tomate, Ariel resolve", 
diz Monteiro. 
 
Ele acredita ainda que a crescente oferta de títulos em vários segmentos é uma vantagem do 
meio. "Hoje temos revistas de esportes por modalidade e também uma flexibilização na 
regionalização. Os repartes que as editoras estão propondo são muito interessantes’’, diz. 
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