
Ganhando músculos 
Daniele Madureira 
 
Editora Três consegue enfrentar crise sem ter que efetuar cortes e aposta em mudança de cenário 
daqui a quatro anos 
 
De duas promessas feitas em público, Domingos Alzugaray, editor e diretor responsável pelo 
Grupo de Comunicação Três, conseguiu até agora cumprir uma: vem enfrentando a crise sem 
sacrificar a folha de pagamento e sem provocar demissões em massa, conforme havia declarado, 
ainda em 1999, em entrevista à revista Imprensa. Das grandes empresas jornalísticas, apenas a 
editora Três, que publica as semanais IstoÉ, Gente e Dinheiro, ficou à margem dos cortes 
profundos que assolaram redações nos últimos três anos. O outro plano, de lançar uma semanal 
"em abril ou maio de 2003", segundo relatou a Meio & Mensagem em dezembro passado, ainda 
não saiu do papel. Não por falta de projetos: de acordo com Alzugaray existem "três ou quatro" 
revistas prontas na gaveta. Mas ele sabe não ser este o melhor momento para lançar títulos, 
tendo em vista a dificuldade do mercado em absorver os já existentes.  
 
O dono da Três também não quer saber de sócios tão cedo. "As empresas brasileiras valem 
pouco, não é o momento de vender", afirma o empresário, acreditando em um panorama 
completamente diferente para daqui a quatro anos. "Vou tentar segurar o máximo que puder", diz 
o executivo, que se orgulha de não ter dívidas em dólar - caso dos grupos Globo e Abril, por 
exemplo -, o que lhe permite certa folga na escolha de um parceiro para a Três.  
 
Segundo ele, os candidatos a sócio da empresa de comunicação "ficam babando" ao ver o balanço 
do grupo, que fechou com faturamento de R$ 232,2 milhões no ano passado, valor ligeiramente 
superior ao de 2001, que ficou em R$ 229,7 milhões. Na editora Três, só as revistas faturaram R$ 
158,7 milhões - sendo que o carro-chefe, IstoÉ, responde por 55% dos ganhos, ou R$ 87 milhões.  
 
Também no meio revista, o aumento de 15% com a venda de assinaturas no último ano 
compensou em parte a queda de 15% na receita publicitária. Já se o grupo teve lucro ou prejuízo, 
isso é "confidencial", afirma Alzugaray. Fazem parte da Três a editora, a gráfica, a editora de 
livros didáticos Nova Geração, a newsletter sobre política Brasil 21, a IstoÉ OnLine e a Edargraf, 
que presta serviços gráficos para a editora.  
 
O endividamento do grupo chega à metade do faturamento - "o que está dentro do normal", 
segundo Alzugaray - e relaciona-se, basicamente, a capital de giro. "A editora consome 1,5 milhão 
de toneladas de papel por mês e tem 120 dias para pagar", exemplifica. "Não temos dívidas 
bancárias", reafirma. Quanto às pendências trabalhistas, como o pagamento do Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), a Três fez acordo com a Caixa Econômica Federal (CEF) 
para começar a acertar os atrasados, conforme informou o Sindicato dos Jornalistas Profissionais 
do Estado de São Paulo. Hoje, a Três tem 1,5 mil funcionários, um sexto deles jornalistas.  
 
Em época de enxugamento de custos e fechamento de títulos, a editora Três contabiliza apenas o 
encerramento da Note & Anote, no início deste ano, semanal lançada em parceria com a TV 
Record. "O resultado ficou um pouco abaixo das expectativas da Record e encerramos a tiragem", 
afirma o empresário. Com o fechamento foram demitidas dez pessoas. Alzugaray diz ser 
"filosoficamente contra cortes" por acreditar que a medida mostra que a equipe foi mal montada. 
"Sempre trabalhamos de maneira enxuta, espartana mesmo", afirma.  
 
Para o segundo semestre, o empresário acredita em um período "não muito brilhante", mas um 
pouco mais aquecido que os primeiros seis meses do ano. "Este ano é de ajustes, acertos, a fim 
de prepararmos o crescimento para 2004", diz.  
 
Aos 70 anos, o argentino que se naturalizou brasileiro diz preferir parceiros investidores a 
estratégicos. "Sócio estratégico é aquele que vem querer ensinar aquilo que a gente já sabe", 



afirma Alzugaray. A Três foi sondada por um e por outro, mas ele prefere não revelar nomes 
porque os contatos foram superficiais. Quanto à concorrente Época, da editora Globo, que acaba 
de completar cinco anos e tirou da IstoÉ a tradicional segunda posição entre as semanais de 
informação, Alzugaray dá pouca importância. "Estamos vendendo mais revistas do que antes", 
diz. "Circulação comprada com brindes é pouco consistente", afirma, em um tom particularmente 
jocoso. O segundo lugar em circulação não trouxe a vice-liderança em receita publicitária, que 
ainda pertence à IstoÉ, segundo Alzugaray. Também a revista não está disposta a ficar em 
terceiro lugar em vendas. "Estamos sempre brigando.” 
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