
People, a Revista do Ano
A preferida de Advertising Age continua liderando a categoria que ajudou a criar há mais de três décadas
CIBELE SANTOS

Aos 31 anos de existência como re-
vista - - até 1973 era uma simples página
de notícias de celebridades da Time Inc.
-, a People firmou-se no cenário edito-

rial norte-americano pela excelência da
cobertura não só de celebridades mas
também de pessoas comuns, mantendo
continuamente o foco no target indicado
em seu próprio título de capa: "Gente",
em português. Na semana passada, ela
foi eleita a Revista do Ano de Adverti-
sing Age, à frente das rivais de categoria
US Weekly (Revista do Ano de 2004),
In Touch Weekly, Celebrity Living, Star
(repaginada), Life & Style Weekly, Inside
TV e, mais recentemente, OK.

Segundo Ad Age, a People continua
no topo das vendas de um segmento que,
contra todas as previsões de algumas
décadas atrás, transformou-se em uma
fonte inesgotável de renda para as edito-
ras. O título é considerado um dos mais
lucrativos da atualidade (contribui com
mais de US$ 400 milhões para a receita
total da Time Warner), tendo liderado o
ranking Magazine 300 Special Report de
2004 com um montante de publicidade e
circulação de US$ 1,3 bilhão (2,9% acima

 do obtido em 2003). 

 CONCORRÊNCIA
Em termos de ganho de páginas

publicitárias, entretanto, é a In Touch
que está galgando terreno mais ra-
pidamente. Apesar de somar apenas
466,7 páginas de anúncio, o produto
da Bauer Publishing avançou 37,8%
entre janeiro e setembro deste ano, se
comparado ao mesmo período de 2004.
A Star (American Media) cresceu 29,4%
(para 688,9 páginas), e é seguida por US
Weekly (joint venture da Wenner Media
e Walt Disney Co.), com 13,3% (1.311,4
páginas). A People, em contrapartida,
adicionou 6,5%, contra a média de 1%
de todas as revistas mensuradas.

Melhores profissionais de editoras
Jack Griffin, presidente do grupo de

publicações da Meredith Corp., e o che-
fe de operações, Stephen Lacy, deram
uma grande tacada neste ano com a
aquisição de quatro importantes títulos
femininos da Gruner & Jahr USA Pu-
blishing: Parents, Child, Fitness e Fa-
mily Circle. Anunciado em julho, após
seis meses de negociações secretas,
o acordo de US$ 350 milhões tornou
a circulação combinada da Meredith
a segunda maior dos Estados Unidos

- quase 30 milhões - - e a aproximou
ainda mais da meta de se converter na
"empresa de mídia por excelência" do
público feminino.

Outro motivo que levou Ad Age a

Griffin e Lacy: aquisição de quatro títulos neste ano

escolher Griffin e Lacy como os melho-

dos dois executivos para reposicionar
a Meredith como uma das organizações
de marketing e mídia mais progressistas
da indústria. Além de agora publicar 24
revistas por assinatura - - dentre elas,
Better Homes and Gardens, Ladies1 Home
Journal, Parents, Child, Fitness, Family
Circle e American Baby - -, o grupo edita
cerca de 150 títulos de interesse especial,
tem 350 livros em andamento, opera 14
estações de TV e uma de rádio AM e está
presente em 26 websites.

AGÊNCIA DE MARKETING
Sob a direção da dupla, entretanto,

quase um terço da receita do Meredith
rés profissionais do setor foram as ações Publishing Group, antes gerada principal-

mente por circulação e publicidade, já
deriva de novos produtos. O principal
motor de crescimento da companhia
não é mais seu portfólio de revistas,
mas um database de 80 milhões de
consumidores que Griffin e Lacy têm
usado para apoiar marcas já existen-
tes, identificar marcas novas (como a
recém-lançada revista Siempre Mujer,
com circulação de 350 mil dirigida
a mulheres latinas) e desenvolver
campanhas de marketing para revista
e TV de target altamente preciso. A
Meredith já formou alianças com vá-
rios dos maiores anunciantes do país
(The Home Depot, Directv, Daimler-
Chrysler, Wal-Mart e Carnival Cruise
Lines, dentre outros) e recentemente
se tornou a "agência oficial" de uma
das campanhas de marketing direto
da Procter & Gamble, segundo maior
anunciante dos EUA com verbas de
US$ 3,9 bilhões em 2004.

Leia nesta página os comentários de
Ad Age sobre algumas das Top 10 da A-
List, que inclui, pela ordem: People e Real
Simple (ambas da Time Inc.), US Weekly
(Wenner Media, Walt Disney Co.), More
(Meredith Corp.), Glamour e Teen Vogue
(ambas da Conde Nast Publications),
Runner's World (Rodale), O, the Oprah
Magazine (Hearst Magazines, Harpo
Print), GQ (Conde Nast Publications) e
The Week (Dennis Publishing).

O Publishers Information Bureau
forneceu os números de páginas publici-
tárias, mensurados nos meses de janeiro a
setembro de 2005. Os dados de circulação
do primeiro semestre, encerrado em 30
de junho, são do Audit Bureau of Circula-
tions. As variações percentuais referem-
se a períodos equivalentes de 2004.
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