
Tiro certo a custo alto 
 
Mídias destacam variedades e benefícios do meio, mas apontam obstáculos 
 
Nos últimos anos,o meio revista conseguiu trabalhar marcas, o que para o presidente do Grupo de 
Mídia de São Paulo, Paulo Stephan, é muito bom, Agora esse benefício também se estende para 
as oportunidades voltadas ao varejo. "O meio traz muita credibilidade e é utilizado especialmente 
por produtos mais etilizados, bem como o varejo desses produtos, Percebo uma facilidade grande 
em trabalhar as revistas porque existe segurança sobre o resultado", avalia. 
 
Somada a isso, a qualidade editorial e de impressão ajuda a reduzir os receios quanto à 
veiculação de publicidade. Ou seja, os anunciantes acreditam que suas peças publicitárias 
chegarão aos consumidores em formato atraente, "O meio tem se desenvolvido muito em 
tecnologia de impressão, tipos de papel que apresentam diferentes texturas, temperatura, cheiro 
e luminosidade", diz Stephan. Ele destaca, no entanto, que apesar de haver uma grande 
variedade de opções de títulos, o custo para se anunciar no meio revista ainda é obstáculo em 
certos casos.  
 
Para o diretor de mídia da Fischer América, Cláudio Venâncio, primeiramente é preciso considerar 
que as revistas acabam de sair de um ano complicado, com menos recursos, e que as dificuldades 
ajudaram a ampliar a criatividade do meio. "Revistas que conseguiram se manter em circulação 
tiveram vitória", avalia. Venâncio acha que o meio atende melhor às necessidades do mercado 
anunciante porque tem se mostrado pró-ativo, tem seguido o caminho do"feito sob medida". 
Outra vantagem da revista é sua capacidade de explicitar com clareza todos os atributos que uma 
marca quer passar por meio da comunicação. "A variedade de títulos é enorme Dá para visualizar 
essa diversidade visitando grandes bancas. Então é possível falar com públicos específicos sem 
dispersão", diz. Afora a diversidade de títulos, as possibilidades tecnológicas extrapolam a 
imaginação, e os custos—embora altos—aos poucos vão se ajustando à realidade.  
 
Ninguém contesta o fato de os veículos impressos terem amargado instabilidade nos últimos anos. 
Mas o que o diretor de mídia da Young & Rubicam, Cláudio Barres, observa é que o anunciante 
está muito mais criterioso e cauteloso nos investimentos porque tudo o que ele põe em 
propaganda ele quer de volta em resultados. "A TV paga cresceu por causa dessa condição 
instantânea", acredita Barres. Ele considera que as revistas conseguiram se manter porque o 
mercado sabe que se traia de um meio nobre.  
 
Para Barres, a segmentação de títulos para as classes B e C abriu possibilidades para anunciantes 
não tradicionais do meio revista. "O melhor da segmentação é que ela tem se dado em diversas 
direções e tem valorizado atitudes, posturas. Ela enquadra o leitor em escala de valor e não na 
condição do poder aquisitivo", diz. 
 
Perigos da Diversidade 
 
Luiz Carlos Pereira, diretor de midia da Lew,Lara, afirma que se surpreende com a quantidade de 
títulos em circulação contra o volume de verbas que gira no universo publicitário brasileiro. "O 
mercado de mídia é maior que o mercado anunciante e isso fica evidente quando se fala de 
revistas", diz. Segundo ele, se for tirado o foco das grandes editoras e voltá-lo para o mercado de 
pequenos editores, percebe-se uma infinidade de títulos para todos os públicos. "Não entendo 
como sobrevivem", exclama. 
 
Pereira avalia que esse excesso de publicações causa insegurança porque quando se investe em 
um título segmentado, não se sabe exatamente o fôlego que ele tem. "Por outro lado, é saudável 
que se segmente, porque são criadas oportunidades para novos anunciantes e até para o 
desenvolvimento de agências de menor porte", avalia. Mas isso é só uma gota no montante de 
verbas publicitárias. De acordo com Pereira, até mesmo as editoras tradicionais se sentem 



compelidas a disputar as grandes verbas e isso acaba gerando distorção. "Precisa haver 
segmentação de público e não de verbas", diz. 
 
Vitrines imprescindíveis 
 
No Congresso Ibero Americano de Editores de Revistas, realizado em fevereiro no México, 
Marcello Serpa, sócio-diretor de criação da AlmapBBDO, fez uma palestra mostrando como as 
revistas são importantes para a publicidade. Ele afirmou que essas publicações são ferramentas 
vitais para a venda de publicidade e que toda agenda tem obrigatoriamente de criar peças para 
revistas. Disse ainda que, quando se quer atingir um público determinado, o impacto da 
publicidade no meio revista é muito grande para se chegar a esse objetivo. Ou seja, a melhor 
segmentação se dá pelo meio revista. "Nada pode ser tão segmentado como revista", afirmou. 
 
Washington Olivetto, presidente da W/Brasil, considera que Serpa está absolutamente certo e que 
o comentário sobre segmentação é totalmente pertinente."Posso ainda acrescentar que, além de 
todas as possibilidades e benefícios que podem gerar para os anunciantes, as revistas são 
também importantíssimas para as agendas, que têm nelas a sua mais duradoura vitrine",avalia. A 
possibilidade de segmentação, a durabilidade da mensagem e a capa-cidade de detalhamento 
visual do produto anunciado são três das mais destacadas características desse meio. 
De acordo com Olivetto, a segmentação combate e grande parte das vezes elimina a dispersão, o 
que é ótimo. Ele atesta que segmentações da segmentação têm se destacado e que títulos 
voltados para a qualidade de vida (saúde, boa for ma, gastronomia, estética etc) vêm crescendo, 
e muito, em todos os países. O mesmo tem acontecido com títulos voltados para as compras — 
atrelados a cartões de crédito—, que representam um fenômeno relativamente recente, mas 
extremamente bem-sucedido em mercados como o norte-americano. 
 
Papel, impressão, facas, brindes, dobras são apontados por Olivetto com o muito relevantes, 
acrescentando-se a isso a possibilidade de personalização da mensagem, que têm se mostrado 
bastante eficiente. Os pontos em comum com outros meios, segundo ele, não são muitos, já que 
a internet, que teoricamente conta com elementos vi-suais similares aos das revistas, tem, devido 
às suas audiências reduzidas, um parentesco maior com o rádio. "O mouse acaba sendo uma 
espécie de dial. Muda-se de site como se muda de emissora. Isso não é um defeito do rádio ou da 
web, é apenas uma característica e faz parte do fascínio de ambos os veículos. Mas, para quem 
pretende perenidade, as revistas são, sem dúvida, mais adequadas", afirma. 
 
Olivetto defende que todos os veículos são bons e fundamentais e cada um se adapta mais ou 
menos a determinadas necessidades mercadológicas. "Os bons profissionais de mídia têm 
consciência disso e enxergam as qualidades das revistas e suas possibilidades da mesma maneira 
que enxergam as qualidades e as possibilidades dos outros veículos", comenta. 
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