
Receita e público 
 
Em 2003, mais de dois terços dos gêneros de revistas tiveram aumento nas receitas publicitárias  
 
Com penetração de mais de 50% e investimentos publicitários acumulados em R$2,28 bilhões em 
2003, o meio revista se expressa em números bem menos preocupantes que os apresentados em 
2002, quando dois terços dos gêneros de publicações tiveram queda de investimentos. Em 2003, 
menos de um terço dos gêneros de revistas registra queda nas receitas publicitárias. Os títulos de 
interesse geral são disparados os que mais recebem recursos, somando R$ l,19 bilhão no ano 
passado, 13,87% a mais que em 2002. 
 
As revistas femininas vêm em segundo lugar, com R$ 371,8 milhões, consolidando aumento de 
15,03% em 2003 em relação ao ano anterior. Embora com base discreta de apenas R$ 5 milhões 
em investimentos, o segmento de foto, ótica e som leve incremento de mais de 50% nas receitas 
publicitárias quando são comparados os dois períodos, enquanto informática,TI e 
telecomunicações registraram queda de 16,21%, ocupando a quinta posição do ranking do Ibope, 
com R$ 70,8 milhões. 
 
Os títulos que mais receberam recursos da propaganda foram Veja, da Abril, com R$ 329,7 
milhões, seguida por Caras, da Editora Caras, com R$ 201,9 milhões, Época, da Globo, com R$ 
124 milhões, e IstoÉ, da Três, e Veja São Paulo, também da Abril, empatadas com cerca de R$ 
105 milhões. 
 
Outro empate técnico verificado é quanto à penetração de títulos semanais e mensais de 35,04% 
e 34,02%, respectivamente. Entre as publicações,mais uma vez Veja ocu-pa a primeira posição 
com 17,4%, sendo que desse percentual, 54% são mulheres e 59% da dasseAB. Caras tem índice 
de 8,84%, com 70% de público feminino e 50%da classeAB.  
 
Estudo do Target Index Group, do Ibope Monitor, dispõe a afinidade de leitores e leitoras com 
diversos títulos do mercado de acordo com a faixa etária. Entre mocinhas de 12 a 20 anos, 
Todateen é a primeira colocada. Chiques é a preferida entre mulheres de 20 a 25 anos; Bons 
Fluidos nas de 25 a 35 anos; Dieta já no público feminino que vai de 35 a 45 anos; Casa Claudia 
lidera entre mulheres de 45 a 55 anos;e National Geographic tem a maior penetração nas de 55 
anos para cima. Entre os homens, dos 12 aos 20 a revista Carro desponta na liderança; de 20 a 
25 anos a líder é Superinteressante; de 25 a 35 anos a maior penetração é da Quem; de 35 a 45 
anos a liderança está com Casa Claudia; de 45 a 55 anos a líder é Arquitetura e Construção; e 
com mais de 55 anos destaca-se Seleções. 
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