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Alexandre Zaghi Lemos

O
desdobramento das marcas das revistas para além
do papel não é propriamente uma novidade. En-
tretanto, as ações empreendidas neste campo nunca
foram tão fundamentais para as editoras brasileiras

como são agora. Eventos, licenciamentos e prêmios que
associam seus títulos às marcas de anunciantes respondem
por fatia crescente do faturamento da maioria das editoras,
ajudando-as a intensificar uma vocação natural do meio: a
segmentação.

Assim, para atingir o público ligado ao surf, a General
Motors junta-se à Editora Peixes no lançamento do modelo
Montana Fluir. Já a Trip salta para as ondas do rádio a fim de
falar com a comunidade que se interessa pelos temas abor-
dados na revista, mediante parcerias com emissoras de todo
o País. O Espaço Cultural Veja São Paulo atrai os turistas do
inverno, em Campos do Jordão, e os veranistas, na Riviera de
São Lourenço, atendendo à procura de anunciantes por
ações presenciais. Enquanto ao redor do No Capricho jun-

tam-se 15 mil jovens em
uma faculdade paulistana
num único fim de semana

- sucesso que avaliza a
segunda versão do evento
programada para novem-
bro em São Paulo e no Rio
de Janeiro. E, para maio de
2006, a Quatro Rodas dá a
partida no seu Experience,

test drive multimarcas, aber-
to ao público, a ser realizado

no Autódromo de interlagos.
E estes são só alguns exem-

Aos 22 anos de

mercado, a Fluir

empresta seu nome ao

modelo Montana, da

GM, e gera dois

filhotes: Girls e SKT

Veja promove O Melhor da Cidade

em 13 praças no vácuo do sucesso

alcançado em São Paulo,

onde a edição 2005 circulou com

recorde de 350 páginas,

sendo 200 de publicidade

"Atualmente, o merca-
do quer algo um pouco
maior que uma página de
publicidade", testemu-
nha Ângelo de Sá Júnior, diretor
comercial e de marketing da Editora Globo, que vem traba-
lhando na revalorização dos eventos que utilizam suas marcas,
como o Melhores do Agronegócio da Globo Rural e as ações
de inverno e verão da revista Quem. E num movimento inver-
so, de aproveitamento de marcas consagradas pela televisão,
depois da revista trimestal Malhação a editora prepara, para
novembro, o lançamento do Almanaque Fantástico.

Tais iniciativas respondem a um aumento na disputa
pelas verbas' e audiências segmentadas, já que as editoras
passaram a conviver nos últimos tempos com concorrentes
de peso em outros meios, sobretudo na TV por assinatura e
na internet, que também canalizam bem as demandas do
público e dos anunciantes neste particular.

"As revistas são candidatos naturais a se expandirem e
criarem comunidades em qualquer meio. Portanto, internet
e W paga não são nossos concorrentes, são nosso futuro",
corrige Jairo Leal, diretor-geral da área de interesses da
Editora Abril, enxergando uma mídia como complementar
a outra. Ele exemplifica garantindo que os conteúdos em
DVD, celular, internet, rádio e W da Abril têm despertado o
interesse do público e dos anunciantes. "Também, criamos
um relacionamento mais estreito com as grandes agências
e anunciantes, por intermédio da Central de Comercia-
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pios de como o aten-
dimento a interesses
específicos do público
voltou a ser o centro
das atenções no mer-
cado de revistas.
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se das páginas

lização, ligada à Diretoria Geral de Interesses. A mudança

permite entender melhor as estratégias de cada cliente e

colocar à sua disposição a força de nossos títulos segmen-

tados, por meio de pacotes multimarcas e multiplatafor-

mas", acrescenta Leal.

Até mesmo no caso da maior revista do Brasil, que tem

boa penetração nacional em diversas públicos, a segmenta-
ção tem sido salutar para atrair leitores e anunciantes. Além

das semanais voltadas às capitais paulista e carioca, as edi-

ções regionais especiais de Veja têm alcançado enorme

sucesso, especialmente nas 13 praças onde promove O

Melhor da Cidade, com direito a eventos patrocinados de

lançamento e premiação dos destaques gastronômicos,

sendo que a de São Paulo circulou na semana passada com

recorde de 350 páginas, destas, mais de 200 de publicida-

de. "A Veja São Paulo é uma marca de vida própria, está

fazendo 20 anos em 2005, funciona muito bem para anun-

ciantes de varejo e vem se expandindo no ramo dos servi-

ços. Estamos melhorando a transmissão de informações do

roteiro gastronômico e cultural via celular e também pela

TVA, com os programetes Veja SP Recomenda. Há ainda

uma evolução da plataforma internet, que para nós é um

caminho natural", destaca Mauro Calliari, diretor-geral de

Veja e Exame, adiantando que uma das próximas novidades

da Veja São Paulo será o seu primeiro especial imobiliário,

contemplando um segmento anunciante de presença cons-

tante na revista.

Nesta linha temática do título, Calliari cita o sucesso do

C/asse AAA, guia de luxo, publicado em maio deste ano

com mais de 100 páginas de publicidade. "Outra ação de

muito retorno é o Espaço Cultura de Veja São Paulo, que

surgiu justamente como uma resposta à mudança de com-

portamento dos anunciantes, que passaram a exigir ações

presenciais que complementassem as veiculações feitas
pelas marcas nas revistas", salienta Calliari.

Novo modelo
Todavia, há quem acredite que as

revistas precisam estar ainda mais

bem preparadas para conduzir os

movimentos do futuro, e não vaga-

rem a reboque deles. "O mercado

de revista tem de ser dinâmico e

estar sempre um passo à frente.

Nosso mercado é segmentado por ex

celência e permite uma

maior fidelidade entre lei-

tores e anunciantes", pro-

paga Arnaldo Rosa, diretor

de publicidade da Editora

Caras, que, aproveitando

oportunidades localizadas,

já desdobrou seu título

principal em vários outros,

Editora Globo vem trabalhando
na revalorização dos seus

eventos, como Melhores do
Agronegócio da Globo Rural,

além de preparar, para
novembro, o lançamento do

Almanaque Fantástico
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como Caras Fashion (voltado ao mercado de moda). Caras

Country (dirigida especialmente a grandes fazendeiros e

criadores de gado e cavalos) e Carinhas (versão infantil da

marca-mãe), além da revista RSVP, exclusiva dos assinantes

paulistanos de Caras.

Mesmo sendo segmentada desde criancinha, a indústria

de revistas pode se aprofundar ainda mais no atendimento

a determinados nichos de público. É o que pensa André

Chaves, diretor-executivo e secretário-editorial de CartaCa-

pital. "É preciso entender mais o leitor, saber o que ele

gosta de ler, o que procura. O grande desafio do meio é

ouvir o leitor e criar propostas editoriais que estejam em sin-

tonia fina com os seus anseios e necessidades. Será que

estamos disponibilizando produtos que atendam à segmen-

tação atual de mercado?", questiona Chaves.

Sugestões não faltam. "O desafio é utilizar o que o meio

tem de único, a vocação para fazer pensar, a fim de cons-

truir um relacionamento mais profundo com o leitor e com

as comunidades agrupadas em torno de interesses específi-

cos", indica Antônio Carlos Soares, sócio-diretor de planeja-

mento e gestão da Trip Editora, que tem buscado ecoar o

conteúdo da revista também em outros suportes convenien-

tes para seu público, como rádio, internet, telefone celular e

eventos. "A campanha de lançamento do CrossFox, por

exemplo, criada pela AlmapBBDO, fechou conosco um

pacote de utilização de todos esses meios, havendo absolu-

ta sinergia entre eles, desde a festa de comemoração de

quatro anos da revista TPM ao patrocínio do boletim de

dicas para o fim de semana no programa de rádio. Outro

bom exemplo é o fornecimento de conteúdo da editora

para o Claro Idéias, divulgado nas páginas da Trip ao longo

de 2005", enumera Soares.

Mantendo a expectativa de fechar 2005 com incremento

de 17% em seu faturamento publicitário, a Editora Peixes

comemora o sucesso de marcas como Gula e Fluir fora das

páginas de revistas. "Com estes dois títulos, conseguimos

manter desde o ano passado uma negociação diferenciada

com os grandes anunciantes, especialmente devido a even-

tos como o Prêmio Gula, realizado em cinco capitais do

Expertises de Gula e
Viver Bem garantem

atratividade do Gula &
Design, que este ano

ocorreu na Casa Fasano,
com a presença de chefes

internacionais em
ambientes patrocinados

País, e a licenciamentos,

como o que deu nome ao

modelo Montana Fluir, da

General Motors, cuja série

de 5 mil carros está sendo

lançada com, bancos de neoprene e guia das melhores praias.

Trata-se de um novo formato de negócios para as editoras,

que, evidentemente, projeta as nossas marcas", avalia a

diretora de publicidade da Peixes, Cidinha Cabral.
Ela também destaca uma movimentação interessante

que poderia ser classificada como "segmentação da seg-

mentação". Aos 22 anos de mercado, e com tiragem men-

sal de 60 mil exemplares, a Fluir deu à luz no último ano a

dois filhotes, que já ganharam vida própria, por enquanto

bimensais. Nascida como Fluir Girls e recém-transformada

em Girls, uma dessas publicações amplia a abordagem

focada nas meninas para além do surf, incluindo aí o com-

portamento relativo a outros esportes, como snowboard e

ski na água. O outro título é SKT, dirigido ao universo que

gira em torno do skate, atendendo a um público teenager

um pouco mais novo que o de Fluir.

Além disso, aliando as expertises de Gula e Próxima

Viagem, a Peixes já pensa em aumentar a periodicidade da

Sabores de Viagem, que por enquanto teve duas edições
anuais voltadas ao turismo gastronômico, patrocinadas

pelos governos de Portugal e Espanha.

Na área de eventos, a editora também segue a mesma

linha. "Juntamos os universos de Gula e Viver Bem no Gula

& Design, que este ano ocorreu na Casa Fasano, em São

Paulo. Durante uma semana, trouxemos chefes internacio-

0 Espaço Cultural Veja São Paulo atrai os turistas do inverno, em
Campos do Jordão, e os veranistas, na Riviera de São Lourenço,

atendendo à procura de anunciantes por ações presenciais
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nais estrelados pelo Guia Michelin e recebemos o público

pagante em ambientes patrocinados por anunciantes como

Bohemia e Mastercard. Assim, as marcas aliam-se ao nosso

conteúdo e aumentam seu envolvimento com o público lei-

tor das revistas. Nestes casos, conseguimos verbas substan-

ciais dos grandes anunciantes, diferentemente do que ocor-

re nas programações normais de inserções de páginas

publicitárias", detalha Cidinha Cabral.

Pregando o aprofundamento do modelo de negócios que

liberta as revistas do papel, André Martins, presidente da

Futuro Comunicação (nova casa dos títulos que vinham

sendo editados pela Conrad), atrela a esta nova postura a

própria sobrevivência do meio. "A segmentação do merca-

do editorial deve sair do papel com urgência. Fala-se muito

de segmentação de produto, de ponto-de-venda, mas con-

cretamente nada muda no modelo atual. E uma mudança é

vital para que as editoras sobrevivam", conclama. Segundo

Martins, a Futuro Comunicação já nasceu com esta linha de

raciocínio, pretendendo, inclusive, uma alteração no relacio-

namento das editoras com as gráficas, por uma melhor

negociação industrial; as distribuidoras, em busca de mais
inteligência operacional; e as agências de publicidade.

Martins vislumbra, inclusive, que sua empresa se tornará

produtora de conteúdo voltado para a comunidade na qual

é especialista (games e tecnologia) em diversos meios, como

celular, web, eventos, produtos e serviços, e também revis-
tas, se for o caso.

ladeira abaixo
A extensão das marcas das revistas para além do papel

tem ajudado sobremaneira as editoras a enfrentarem o pro-
blema da queda de share. Em 2004, o meio revista amar-

gou seu terceiro ano consecutivo de declínio em participa-

ção na divisão do bolo publicitário. O índice, que era de

10,5% em 2000 e 2001, baixou para 9,7% em 2002; des-

ceu mais um degrau em 2003, chegando a 9,4%; e deu

mais um passo abaixo no ano passado, atingindo 8,6%

(veja quadro com o desempenho publicitário dos principais

títulos na página 25).

Entretanto, há luz no fim do túnel. Pelo menos é o que

garante Thaís Chede, diretora de publicidade corporativa da

Editora Abril, sustentando que uma reversão desse quadro

já está em curso. "De janeiro a maio, a participação foi de

8,3%, contra 7,7% no mesmo período do ano passado.

Esses dados já projetam um bom aumento em 2005.

Imaginamos que devemos voltar à casa dos 9%", prevê a

executiva, exibindo os números da casa que comparam as

27 - About 834- 3 a 9 de outubro de 2005

Text Box
Anúncio



performances publicitárias do primeiro semestre deste ano
com o mesmo período de 2004. Os principais títulos avan-

çaram, a começar por Contigo!, cujo relançamento, no ano

passado, fez com que ostentasse um índice positivo de

93%. Seguem-se Viagem e Turismo (22%), Cláudia (21%),

Playboy (20%), Veja (18%) e Capricho (16%).

Além disso, a Abril se adiantou, comercializando, ainda

em junho, cinco cotas para o seu pacote da Copa do

Mundo de Futebol, evento que se realiza no ano que vem e

que, tradicionalmente, contribui para uma concentração

ainda maior das verbas publicitárias na mídia eletrônica. O

projeto envolve 12 publicações da editora, além da MTV, da

TVA e de sites do grupo. Nos mesmos moldes, está no mer-

cado o projeto Verão Abril 2006. Outra novidade da edito-

ra é a Revista A, voltada ao mercado de luxo, com tiragem

inicial de 150 mil exemplares — a maioria a ser encartada

nos exemplares dos assinantes mais endinheirados de

outros títulos da própria Abril.

Ângelo de Sá Júnior, diretor comercial e de marketing da

Editora Globo, também detecta uma recuperação esperan-

do que o meio feche o ano acima dos 9% de share no bolo

publicitário nacional. "As revistas são uma mídia qualificada

que, nos últimos anos, passou a conviver com outras mídias

qualificadas, como a W paga e a internet", considera.

Ao redor do No Capricho juntam-se 15 mil jovens em uma faculdade
paulistana num único fim de semana — sucesso que avaliza a
segunda versão do evento programada para novembro

Embora não sofra o problema na carne, já que atua na

revista brasileira que mais publica páginas de anúncios,

Arnaldo Rosa, de Caras, sente que a queda do meio revista

é real. "O que acontece com o meio é difícil de explicar,

possivelmente esteja enferrujado e precise inovar", arrisca.

Também com uma visão crítica, André Chaves, de Car-

taCapital, atribui o movimento decrescente na fatia da revis-

ta a uma série de fatores: "Dificuldade de se criarem proje-

tos diferenciados e especiais, devido ao alto custo de

produção; desunião e falta de cooperação entre as editoras;

carência de uma associação de classe mais ativa, agressiva e

que realmente explore os diferenciais do meio; e má práti-
ca de algumas editoras em turbinar os números de circula-

ção, depreciando o seu próprio produto e, conseqüente-

mente, todo o meio".

Um dos projetos diferenciados da sua editoria foi a revis-

ta CartaCapital Saúde, edição one-shot lançada em maio

deste ano que chegou a 30.000 exemplares vendidos em

bancas e propiciou uma ação de relacionamento com médi-

cos, patrocinada pelo McDonald's. De janeiro a junho,

CartaCapital cresceu 43% em faturamento publicitário.

Silvino Brasolotto Júnior, gerente de marketing da Editora

Alto Astral, vê no avanço da mídia exterior e da W por as-

sinatura a geração de um movimento natural de alteração

na divisão dos investimentos. A mesma linha de raciocínio é

defendida por Malu Zacarias, diretora de publicidade de

Seleções, do Reader's Digest. Entretanto, ela identifica ou-

tros competidores pelo dinheiro que poderia estar sendo

escoado para as páginas de revistas. "O que tem contribuí-
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do para esse panorama é a crescente oferta de mídia, como

TV por assinatura, internet e mídia exterior, além de promo-

ções e eventos. A migração da verba publicitária do varejo

para ações em ponto-de-venda e marketing promocional

também mexeu bastante na divisão dos investimentos dos

anunciantes deste segmento. Os anunciantes estão buscan-

do retorno imediato em suas ações, deixando de investir em

publicidade de sustentação, fidelização e credibilidade da

marca", reclama, sugerindo ao meio revista uma maior

oferta de projetos customizados e diferenciados.

André Martins, da Futuro Comunicação, trilha o mesmo

caminho apontado pelas opiniões anteriores, mas amplia a

discussão para um ambiente mais recessivo. "Os anuncian-

tes estão apostando mais fichas em marketing direto e no

ponto-de-venda. Aliado a isso, há também a questão da

diminuição dos budgets. Os anunciantes têm menos dinhei-

ro para investir em mais frentes." Segundo Martins, tal cená-

rio gerou um novo comportamento — possivelmente sem

volta — nas editoras de revistas: a compra de páginas de

anúncios entra nos planos de negociação, mas já não é mais

o principal fator de decisão, lugar cedido às alternativas que

atrelam as marcas das revistas às dos anunciantes em

ambientes fora do papel. No caso da Futuro Comunicação,

Um dos diversos projetos especiais de Caras é o One Day Golfe,
criado em conjunto pelas equipes da revista e de

anunciantes, que, além de reunir celebridades, possibilita aos
participantes aumentar sua rede de relacionamentos

a expectativa é pelo fechamento de 2005 com incremento

de 27% no faturamento publicitário em relação ao desem-

penho das revistas editadas pela Conrad no ano passado.

Visão diferente de Martins tem Carlos Alzugaray, diretor-
executivo da Editora Três, que credita parte da culpa pelo

declínio na participação das revistas no bolo publicitário aos

profissionais de agências. "Atribuo a imaturidade técnica de
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uma boa parcela do mercado publicitário brasileiro que,

como lê poucos livros, jornais e revistas, e despende enorme

parte de seu tempo à frente da W, se influencia por seu pró-

prio hábito na hora da divisão das verbas de seu cliente.

Enquanto a TV apresenta uma boa relação de custo do

impacto por milheiro de espectadores de programas, ou sim-

plesmente custo por mil, muitos se esquecem — talvez pro-

positadamente — que a maioria dos te es-

pectadores de TV não

assiste aos comerciais. Já o |

meio revista comprova por

diversos estudos, no Brasil e

no mundo, que a atenção

dos leitores despendida nos

anúncios impressos é enor-
me se comparada com ou-

tros meios. Por isso, a efi-

ciência do meio é imbatível

em apresentação de produ-

tos, posicionamentos, cria-

ções de marcas...", propaga

Alzugaray, acrescentando

ainda que o cenário atual mudará lenta-
mente, no vácuo de um maior desenvolvi-

mento técnico da propaganda nacional.

Em contrapartida, Antônio Carlos

Soares, da Trip Editora, vê problemas inter-

nos no próprio meio. "As revistas, que

deveriam ser um espaço para uma reflexão

mais profunda, estão sendo atropeladas

por outros meios mais ágeis e que chegam

de maneira mais conveniente ao público,

como a TV e a internet, com as mesmas

informações superficiais que são trazidas

pelas revistas. Para que a participação do

meio aumente é necessário que as revistas

ganhem ou recuperem relevância. Ou
seja, que passem a perseguir foco de

forma obsessiva, a hierarquizar as infor-

mações, e ofereçam uma reflexão mais

profunda e original sobre os conteúdos

apresentados", considera. Campanhas da AlmapBBDO para Claro e CrossFox

aproveitam sinergia da marca Trip em diversos meios,

desde festas ao programa de rádio

Integração conjunta
Quanto ao relacionamento das editoras de revistas com

agências e anunciantes, os executivos ouvidos por About

apontam com quais práticas comerciais o mero revista

poderia desfrutar de um futuro mais produtivo.

Na opinião de Thaís Chede, da Abril, integração é a pala-

vra-chave. "Quanto mais agências, clientes e veículos estive-

rem integrados, melhor será o fluxo de informações e de

conhecimento mútuo de necessidades, facilitando a criação

e a implementação de oportunidades. A ampla maioria dos

pacotes e projetos é elaborada uma a uma e em conjunto. E

isso deve se intensificar. Não temos dúvida de que a eficiên-
cia é construída em conjunto. Aliás, clientes e agências têm

de aproveitar na íntegra o potencial que os veículos ofere-

cem, e nós podemos ajudá-los. Certamente, as campanhas

criadas olhando para o público de cada veículo são mais efi-

cientes. A segmentação é

rentável para anunciantes,

pois com ela se comunica

sem desperdício", salienta.

Quem concorda é Mau-

ricio Dias, gerente de merca-

do anunciante da Editora Eu-

opa: "A proximidade com o

anunciante é muito impor-

tante para que os projetos

formulados dentro das edi-

toras tenham adequação

com o atual momento do

cliente". Na sua empresa,

Dias contabilizou um cresci-

mento de 23% no fatura-
mento publicitário no pri-

meiro semestre de 2005,

pretendendo fechar o ano na

casa dos 20%.

Malu Zacarias, de Sele-

ções, identifica mais exigên-

cia nos anunciantes, no que

se refere à busca de novida-

des, formatos e propostas

diferenciadas, entretanto, se-

gundo ela, muitas vezes não

há budget para concretizar

projetos mais ousados e criati-
vos. "Outra coisa que pode

melhorar e facilitar a aborda-

gem do meio revista aos anun-

ciantes são as pesquisas. Os

argumentos das pesquisas an-

dam defasados, com base em

dados que não refletem neces-

sariamente a realidade. Exem-

plo: num mundo onde a velhice

se mostra mais tardia e muito ativa economicamente, onde a

mulher é mãe com quase 40 anos, ainda pensamos apenas

no target jovem como grande filão. O recall, muitas vezes,

também é algo que precisa ser visto com reserva, pois há

outros dados que deveriam ganhar mais peso nas pesquisas",

destaca a executiva.
Arnaldo Rosa, de Caras, cobra mais proatividade das edi-

toras de revistas, no sentido de entender as necessidades
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dos anunciantes e das agências. Enquanto André Chaves,

de CartaCapital, sustenta que o bom relacionamento

depende de contribuições das três partes. "Os veículos

deveriam ser mais profissionais, as agências mais ousadas e

os anunciantes mais abertos a novas propostas. Tenho cer-

teza de que, se todos fizessem a sua parte, a participação

do faturamento do meio subiria. Além disso, acho que o

mercado está confundindo um pouco o termo networking

com notworking. Relacionamento é impor-

tante, mas não é 100%.

Temos de deixar um percentual

considerável para o profissio-

nalismo e técnica", critica.

Seguindo em outra direção,

Antônio Carlos Soares, da Trip

Editora, afirma que há necessi-

dade de mais criatividade na

decisão e montagem dos planos

de mídia. "É preciso olhar mais

de perto para comunidades, utili-

zando critérios mais humanos e

intuitivos do que apenas estatísti-

cos ou financeiros. Isso garantirá

maior pluralidade de títulos em

uma mesma campanha e poderá

valorizar o meio revista, devolven-

do-lhe a importância que outrora teve."

E, finalmente, Adalmir Sampaio Gomes, diretor

da Editora Vera Cruz, responsável pelos 55 mil

exemplares mensais de Nossa História, toca num

dos assuntos tabus do mercado: "É desejável que

as decisões das agências sejam mais técnicas e

menos políticas. O BV é um tremendo problema

para todo o segmento". Para ele, a forte migra-

ção de verbas para as mídias eletrônicas tem

impedido até mesmo uma reação mais contun-

dente das revistas.

Caça-leitores
Na discussão sobre a queda de circulação que

também vitimou o mercado de revistas, a refe-

rência à competição mais acirrada entre as

mídias reaparece. "O mercado vem sentindo nos

últimos anos uma concorrência cada vez mais

crescente com outras mídias. Mas entendemos

que essa queda representa um movimento natu-

ral", considera Thaís Chede, da Abril.

Todavia, Carlos Alzugaray, da Três, contesta que esteja

havendo queda de circulação nos principais títulos do mer-

cado brasileiro. "Esta queda está concentrada em revistas

não-periódicas, do tipo one-shot. As principais revistas bra-

sileiras, que concentram 95% do faturamento publicitário

do setor, não tiveram sua circulação decrescida. Ao contrá-

rio dos jornais, que sofrem enorme impacto negativo em

sua audiência, em decorrência da internet", aponta.

No caso da Editora Três, seu último lançamento, a men-

sal Dinheiro Rural, tem apenas seis meses de vida e já

vende 12 mil exemplares avulsos em média, conta com

uma carteira de 20 mil assinantes e mantém média de 20

páginas de anúncios pagos por edição.

Com Alzugaray concorda Ângelo de Sá

Júnior, da Editora Globo, para quem as cir-

culações estão, na realidade, estáveis.

"Existem vários títulos não auditados pelo

IVC que se fossem contabilizados levariam

o total de circulação até a índices positi-

vos. São títulos pequenos, que atendem a

segmentos específicos, além das revistas

customizadas, que, em sua maioria, não

são auditadas. Não tenho dúvida de que

o número de exemplares vendidos neste

ano é maior do que o do ano passado. A

Editora Globo também está neste mer-

cado de revistas customizadas, atenden-

do à Unilever (com as bimestrais para

Diva e Seda) e preparando-se para edi-

tar uma publicação tri-

mestral para a Claro, que

terá tiragem inicial de 300

mil exemplares", adianta.

Segundo o IVC, o total de

exemplares/ano do mercado

brasileiro de revistas, que já

foi de 453 milhões em 2001,

vem sofrendo sucessivas que-

das: 436 milhões em 2002,

413 milhões em 2003 e 406

milhões em 2004 (veja outros

dados de circulação nos qua-

dros das páginas 27 e 28).

Arnaldo Rosa, de Caras, cre-

dita este movimento basica-

mente à situação econômica

que o Brasil atravessa. "Apesar

da estabilidade econômica, o

poder aquisitivo do brasileiro

vem caindo ano após ano, o

que influencia diretamente na

decisão de compra de revistas.

Outro motivo é um fator que

não era tão presente na vida do brasileiro: o telefone

celular, seja ele pré ou pós-pago. Certamente, com um

eventual aumento do poder aquisitivo e uma melhora no

nível de escolaridade, as revistas retomarão seu cresci-

mento", acredita.

Seleções comemora incremento de 10%
no seu faturamento publicitário do primeiro

semestre e prepara-se para lançar a
English 2 Go, em outubro, acompanhada

de CD-ROM e site
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À situação econômica, Malu Zacarias, de Seleções, acres-

ce a falta de hábito da leitura e demais questões sociocultu-

rais e educacionais. "Um dado alarmante apareceu numa

pesquisa do Marplan, que aferiu que entre 2003 e 2004 o

índice de leitura caiu 50% em Brasília", exemplifica, sugerin-

do que o meio ofereça mais conteúdo relevante, sem subes-

timar o leitor. No caso de Seleções, que tem 95% de sua

base formada por assinantes, estimulados por ações de mar-

keting direto, o investimento para aumentar as vendas avul-

sas passou também pela contratação de Sérgio Ishikawa,

especialista neste ramo com passagem pelas editoras

Abril e Globo. A revista Seleções

cresceu 10% em publicidade no

primeiro semestre e pretende

fechar seu ano fiscal de julho/2005
a julho/2006 com incremento de

30%. A novidade mais recente na

Reader's Digest é o lançamento

programado para outubro de

English 2 Go, apoiado em pesquisa

realizada pela Nielsen, que chegará

ao mercado acompanhada de um

CD-ROM e um site.

Maurício Dias, da Editora Europa,

também sugere que talvez o merca-

do não esteja conseguindo atender

às necessidades do público. "As edi-

toras precisam pensar que o leitor

atual é mais exigente e tem uma

gama maior de canais para obter a

informação. Portanto, fazer revistas

com qualidade e conteúdos excepcio-

nais deixou de ser um diferencial e

passou a ser uma condição de sobrevi-

vência", pondera.

Paulo Lima, presidente e editor da Trip, concorda que o
que falta para o meio revista atualmente é tornar seu con-

teúdo realmente relevante e não apenas ecoar notícias que

todos estão publicando em outros meios mais ágeis e que

oferecem acesso mais conveniente. "A circulação através de

mailings dirigidos também está crescendo muito e é de

grande importância, ainda que o IVC não consiga medir

este alcance com propriedade." Lima ressalta a importância

dos títulos customizados: "Se o público que lê é de fato for-

mador de opinião, a revista reverbera e o retorno publicitá-

rio ocorre numa relação que compensa muito para todas as

partes. É uma forma rápida e barata de construir relaciona-

mentos com comunidades de difícil acesso e que multipli-

cam hábitos, idéias e costumes, independentemente da
venda em banca". Neste particular, a última novidade da

Trip Editora, que já edita revistas para AmBev, Daslu,
Mitsubishi e Gol, entre outras, é a Natura-Mov, que desde

abril tem tiragem de 600 mil exemplares e periodicidade de

Com apenas seis meses de vida, Dinheiro Rural já

vende 12 mil exemplares avulsos em média, conta

com uma carteira de 20 mil assinantes e mantém

média de 20 páginas de anúncios por edição

21 dias, com a missão de integrar as mais de 450 mil con-

sultoras da marca.

A quantidade de títulos disponíveis, assim como de mui-

tos pontos-de-venda de revistas desqualificados, além de

editores despreparados e falta de dinheiro no bolso do con-

sumidor são os problemas listados por André Martins, da

Futuro. "O modelo de negócio editorial no Brasil está ven-

cido, começando pelo sistema de produção de conteúdo,

passando pela impressão e os parques gráficos, até a distri-

buição propriamente dita, que ainda está no tempo das

grandes tiragens. O negócio deve ser

repensado pelos diversos setores ligados

a e e", propõe Martins.

Já para André Chaves, de CarfaCa-

pital, que, inclusive, acaba de se filiar ao

IVC, marcando circulação média de
34.728 exemplares semanais em julho,

o meio está sofrendo o revés de suas

próprias práticas. "Quando a editora

do maior grupo de comunicação do

País utiliza toda a sua 'musculatura' de

s; divulgação e oferece um brinde 'pre-
mium', fornecendo a revista de graça

para o assinante, está depreciando o

seu próprio produto e se utilizando

de uma estratégia que prejudica todo

o meio. Provavelmente, o acionista

da empresa não dê importância, mas

é um dano irreparável ao mercado",

critica, sugerindo adoção de práticas

mais inteligentes e agressivas de con-

quista de novos leitores, um trabalho

de "inclusão editorial" capitaneado

pela associação de c asse e propostas

editoriais realmente relevantes, ino-

vadoras e menos oportunistas.
Chaves aborda também um problema que talvez não

esteja merecendo a devida atenção do meio revista: "Há

uma nova geração de jovens que tem consumido muito

mais informação virtual do que no papel".

O esforço de fidelizar hoje o leitor de amanhã está na

ordem do dia das principais editoras brasileiras de revistas,

muitas ainda atônitas diante do enorme desafio que têm

pela frente. E, neste particular, as melhores estratégias são

justamente as que aliam segmentação pertinente aos inte-

resses das novas gerações; as que incluem atividades que

colocam os leitores em contato com os títulos também em

ambientes fora da mídia impressa; e aquelas que lidam com

mais naturalidade com abordagens em outras mídias,

sobretudo as que pressupõem interatividade, mobilidade e

portabilidade. São frentes de trabalho desafiadoras que, por

outro lado, ampliarão ainda mais a relevância do conteúdo

produzido pelas revistas.
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