
O NEGÓCIO É VENDER
Para incrementar circulação vale tudo.

Campanhas vão de boas capas a produtos agregados.
Consumo começa a dar sinais de recuperação

Tuga Martins

As semanais de informação
continuam puxando a circulação
de revistas do País para cima. Veja,
líder isolada, registrou 1.107.317
exemplares em junho de 2003,
teve seu pico em abril de 2004,
com 1.130.704, e pequeno declí-
nio até maio com 1.122.012. A
edição que mais vendeu entre agos-
to de 2003 e julho de 2004 foi a da
retrospectiva, com 1,15 milhão de

vendas em banca. A circulação
em junho de 2003 foi de 229.392
exemplares, elevada para 379.354
em agosto. Em maio de 2004,
com Juliana Paes na capa, ocor-
reu uma explosão de vendas:
685.958 exemplares.

Nova Escola incrementou as
assinaturas em 88% e nas bancas
as vendas cresceram 12%. As osci-
lações do título são pequenas. Em
junho de 2003 registrou circula-
ção de 413.993 exemplares, e em

ações isoladas em pontos-de-
venda o grupo conta ainda com a
promoção corporativa Abril Ban-
ca Mais Sonhos. As publicações
one shot também são estratégicas,
já que a segmentação cada vez
mais se consolida no mercado.

O executivo diz que as pes-
quisas são grandes aliadas no de-
senvolvimento de ações de incre-
mento de circulação. Além de
comprar estudos de Ibope e Ip-
sos-Marplan, a Abril encomenda

2004, com 415.244. O diretor da
Unidade Mercado Leitor, Leonar-
do Teshima, diz que no período
de julho de 2003 a maio de 2004
o segmento de revistas de infor-
mação geral se manteve estável,
no patamar de l ,9 milhão de exem-
plares pagos por semana, bem
como a circulação paga de Época
(420 mil exemplares) e seu mar-
ket share, uma fatia de 22%, con-
solidando sua posição de segunda
colocada. "É uma preocupação

como São Paulo 450 anos, Mães,
Pais e Educação.

Registre-se ainda o lançamen-
to de Época Negócios há cerca
de dois meses. "A cada exemplar
de Época somou-se a Época
Negócios, uma revista dentro da
revista que traz os bastidores do
mundo dos negócios, a opinião
de líderes vencedores, as novi-
dades das grandes corporações
e os maiores prazeres da vida,
como viagens, vinhos, charutos",
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exemplares entre assinaturas e ven-
das avulsas. "O consumo de revis-
tas começa a dar sinais de melhora
neste ano. Esperamos que o poder
de compra volte", diz o gerente de
informações de marketing do gru-
po Abril, Emerson Walter Santos.
O incremento na circulação de
Veja no período foi de 82% em
assinatura e 18% em banca.

Além de Veja, Superinteres-
sante, Nova Escola, Claudia e Play-
boy têm circulação significativa
para a Abril. De acordo com San-
tos, Superinteressante registrou
aumento de 71% na carteira de
assinantes e de 29% em vendas
avulsas. Em junho de 2003 circu-
lou 405.51 7 exemplares, teve boa
elevação em novembro de 2003,
chegando a 450.153 - com Hitler
na capa —, e registrou a maior
baixa em maio deste ano, com
372.961. A Playboy ampliou em
33% as assinaturas e em 67% as

maio deste ano chegou a 430.870.
A performance de Claudia aponta
368.023 exemplares em junho de
2003, pico de 417.483 em janeiro
de 2004, com Mariana Ximenes
na capa, e quedas gradativas nos
meses seguintes até chegar à mar-
ca de 349.525 em maio. O incre-
mento do título foi de 72% em
assinaturas e de 28% em banca.
De acordo com Santos, além das

trabalhos exclusivos como o Mu-
lheres da Classe C, feito pelo Ibo-
pe em 2003. Um novo estudo
será lançado no MaxiMídia 2004.
É aguardar para conferir.

Líder da Editora Globo em cir-
culação, a revista Época teve per-
formance equilibrada: 424.109
exemplares em junho de 2003,
pico de 433.532 em fevereiro de
2004 e leve declínio em maio de

natural de Época a opção pela mo-
dernidade, a busca de renovação
constante a fim de torná-la um
produto mais completo e influen-
te", diz. De acordo com o diretor,
esse movimento levou ao lança-
mento de diversos produtos agre-
gados. Circularam com Época vá-
rias edições especiais: nacionais,
como Tecnologia, Homem e Olim-
píadas, ou especiais regionais, tais

diz Teshima. Segundo ele, a ini-
ciativa foi um importante passo
no sentido de privilegiar a quali-
ficação do público de Época e de
tornar a publicação — reconheci-
da como a mais moderna — ain-
da mais completa. Em relação a
bancas, destacaram-se em resul-
tado de vendas três categorias de
assunto: política, com o escân-
dalo Waldomiro Diniz, religião e

Fonte: IVC
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saúde e bem-estar, sendo que
esta última esteve mais nas ca-
pas de Época, bem como o tema
comportamento.

A performance no período de
IstoÉ, da Editora Três, apresen-
tou poucas oscilações. Em junho
de 2003 registrou circulação de
363.009 exemplares, com pico
de 366.782 em novembro eleve
queda até maio deste ano, quan-
do vendeu 359.946. O diretor de
operações, Gregório França, afir-
ma que nas vendas avulsas o títu-
lo campeão da Três sofreu o im-
pacto da redução do poder aqui-
sitivo do consumidor. "Com me-
nos dinheiro o leitor opta pela
compra de apenas uma semanal
de informação e, neste caso, a
líder leva vantagem", pondera.
Para incrementar as vendas em
bancas a IstoÉ lançou a promo-
ção Festival de Cinema Brasileiro
no primeiro final de semana de
setembro. Durante 20 semanas a
compra da revista permite a aqui-
sição de produto agregado, no
caso um DVD com as melhores
produções nacionais dos últimos
dois anos. Embora as vendas avul-
sas signifiquem apenas 20% da
circulação de IstoÉ, a atenção é
maior porque é onde ocorrem as
oscilações, já que as assinaturas
são estáveis. "A média de vendas

Fonte: IVC - Médias mensais - ranking referente ao mês de maio de 2004

avulsas em 2003 estava entre 10
mil e 11 mil exemplares por se-
mana. Neste ano já ampliamos
para 17 mil, o que significa cresci-
mento de mais de 50%." Para se

ter idéia do incremento, o melhor
mês de 2003, segundo o diretor
de operações, foi outubro, com
venda de mais de 50 mil exem-
plares em bancas.

Celebridades
Caras continua liderando no

segmento de celebridades. Em ju-
nho de 2003 circulou com
258.399 exemplares, com pico

em janeiro de 2004 de 269.495 e
leve declínio até maio com
250.153. A concorrente Quem,
da Editora Globo, registrou
108.307 em junho de 2003, de-
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caiu para 85.747 em agosto - sua
pior performance — e teve recupe-
ração até maio de 2004, com
100.138. Contigo, da Abril, regis-
trou números bem próximos de
Quem. Em junho do ano passado
circulou 123.463 exemplares,
teve melhores vendas em abril de
2004, com 145.818, e leve queda
para 133.824 no mês seguinte.

O diretor-superintendente de
Caras, Edgardo Martólio, afirma
que enquanto o mercado geral

avulso caiu 3% entre agosto de
2003 e julho de 2004, a circulação
de Caras cresceu no mesmo índi-
ce. "O mercado de celebridades é
só de Caras. Os demais títulos
constituem um mercadinho que
eu não sei bem definir, porque é
muito confuso. Eles e mantiveram
porque apareceu um novo título,
Flash, que compensou a queda
dos outros", dispara. Segundo
Martólio, Caras tem apostado em
várias ações para expandir a circu-

Martólio: aposta em ações
diferenciadas para expandir
circulação de Caras

lação. Dentre elas está o lança-
mento da coleção Caras Zen, que
encartou na revista 16 CDs e 16
livros durante 32 semanas.

Martólio admite que de agosto
de 2003 a julho de 2004 as capas
do período tiveram pouca varieda-
de e influenciaram pouco na circu-
lação. "Alcançamos o recorde com
a edição de nossa festa dos l0 anos,
que foi consagrada por todos como
a festa da década", afirma. De acor-
do com ele, a edição gerou uma

expectativa muito grande, demons-
trada nas bancas. Já em assinaturas
Caras limpou a carteira eliminan-
do os inadimplentes, visando a ação
que irá lançar neste mês destinada
exclusivamente aos assinantes da
região metropolitana de São Paulo.
Trata-se da RSVP, revista mensal
de 280 páginas, em média, cujo
conteúdo traz o que as cidades têm
de mais glamouroso e sofisticado.
"Mais um ano em que superamos
os números do mercado. Estamos
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acima de nosso business plan.
Vale esclarecer que em publici-
dade temos percentuais ainda
bem melhores que os de circula-
ção", comemora.

No caso de Quem, foram privi-
legiados os investimentos em rela-
ção ao conteúdo, com a contrata-
ção de Joyce Pascowitch e equipe,
ao formato, com o aumento do
tamanho do produto, e ainda à
ampliação do número de páginas
impressas por edição. De acordo
com Teshima, esse movimento re-
sultou em um crescimento de 4%
na circulação, sendo 13% em ban-
cas, comparando-se o segundo se-
mestre de 2003 com o período de
janeiro a maio de 2004." É preciso
considerar que esses dados se re-
ferem a um período de intenso
investimento em comunicação e
promoções por parte dos concor-
rentes", salienta o diretor.

A Editora Globo também tem
apostado na publicação de proje-
tos especiais, com destaque para
o projeto Nestlé, revista customi-
zada que circulou entre junho e
julho de 2004 gratuitamente em
Época, Quem , Marie Claire, Mo-
net, Criativa, Crescer, Casa &Jar-
dim e Galileu. "Foi desenvolvida
ação específica de comunicação
com anúncios de divulgação sen-
do publicados em Época e Quem,
selo para as edições, banners e

Fonte: IVC - Médias mensais - ranking referente ao mês de maio de 2004

bandeirolas distribuídas por ban-
cas de todo o Brasil", diz Teshi-
ma. São Paulo, Rio de Janeiro,
Belo Horizonte, Brasília, Porto
Alegre, Salvador, Fortaleza e Reci-
fe contaram ainda com sacolas e

promotoras uniformizadas divul-
gando a promoção em bancas se-
lecionadas. A ação também teve
mechadising na novela Celebri-
dade e veiculação de spots publi-
citários na Rede Globo.

As demais publicações da Edi-
tora Globo também foram abraça-
das pelo movimento de aprimora-
mento editorial, como o reposicio-
namento de Pequenas Empresas e
Grandes Negócios, que passou a

focar o empreendedor. "A revista
vem apresentando crescimento
consistente a as edições especiais
têm sido fundamentais na conquis-
ta de um número cada vez maior de
leitores", pontua Teshima. A Auto-
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Satoru Takaesu

esporte apresentou crescimento de
10% em circulação avulsa, com
destaque para o aumento da sua
carteira de assinantes.

A vice-presidente e acionista
da Editora Símbolo, Regina Buc-
co, afirma que as ações voltadas
para o fomento da circulação vão
desde promoções para degusta-
ção de produtos até comerciais
em TV e cinema, além de pontos-
de-venda. O título que mais cres-
ceu em circulação de agosto de
2003 a julho de 2004 foi Uma,
com 62% de aumento em banca.
Em junho de 2003 registrou cir-
culação de 50.325 exemplares,

Fonte: IVC - Médias mensais - ranking referente ao mês de maio de 2004

com elevação até dezembro, quan-
do atingiu a marca de 82.207,
seguida de retração de vendas até
maio de 2004, chegando a 61.949.
Dieta Já teve incremento de 36%
no período, Corpo a Corpo am-

pliou em 26% e Atrevida em 22%.
"As assinaturas cresceram 6% em
média", afirma Regina. Segundo
ela, os maiores crescimentos acon-
teceram entre novembro e feve-
reiro, período de veraneio em que

aumenta o consumo de revistas
em banca, ponto forte da Símbo-
lo. "Isso não significa que as pes-
soas lêem mais no verão, mas férias
atraem mais revistas", pontua.

Regina Bucco destaca que

Uma é um case de sucesso, pois o
projeto da publicação foi muda-
do e exigiu investimento de en-
vergadura considerável. O papel
hoje é couchê de 80 gramas e a
parte editorial recebeu reforços
profissionais. Para se ter idéia do
impacto das modificações, a evo-
lução de agosto de 2003 a abril de
2004 foi de 56% de crescimento
na circulação, um salto conside-
rável percebido de uma edição
para outra. "Uma é revista para a
mulher contemporânea, mulhe-
res que estão no mercado de tra-
balho, para donas de casa que há
muito tempo também trabalham
fora", diz Regina. Segundo ela,
para se falar com essa mulher é
preciso ter linguagem atualizada,
porque se trata de uma mulher
com muitas funções.

No caso da Dieta Já, o cresci-
mento de agosto de 2003 até maio
de 2004 foi de 30%. A vice-presi-
dente admite que algumas pro-
moções interferem nas vendas,
caso de um brinde colocado na
capa de Atrevida que ampliou em
20% a venda da edição. O mesmo
foi registrado com Uma, cujo brin-
de elevou as vendas avulsas em
38%. Mas muitas vezes não é pre-
ciso agregar valor, basta uma cele-
bridade na capa e as vendas explo-
dem, como a Dieta Já com Suzana
Vieira, que vendeu 37% a mais.

Naturalmente, esse fluxogra-
ma acaba interferindo na chega-
da de recursos publicitários às
publicações. Mas Regina Bucco
avalia que o bom desempenho
das editoras do País depende mais
da democratização da mídia para
que o meio revista conquiste a
própria supremacia. "Averba aca-
ba sempre sendo dirigida para
poucas, enquanto existem várias
editoras à míngua", reclama.
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Regina: Uma foi o título da
Símbolo que mais cresceu nos
últimos 12 meses

ejesus
Anúncio




