
Mercado editorial busca públicos diferentes
entre moradores de condomínio e consumidores GLS

REBECA DE MORAES

de qualidade", revela Valéria.
Com distribuição bimestral no
Brasil é ení Portugal, a Iguais
destina-se ao público gay de alto
luxo. Conforme o lfi Censo GLS
realizado no País pelo Instituto
de Pesquisa e Cultura GLS, 36%
desse público pertence à classe
A, 47%, à B, 71% têm automóvel
e 69% já assumiram sua homos-
sexualidade para alguém.

O título começa com 84

anúncios especiais para a revis-
ta", complementa a gerente.

Com o olhar para as publi-
cações de luxo como nova pos-
sibilidade para os anunciantes,
Maria Lúcia Cucci, diretora
de mídia da Publicis, vê esses
veículos como boa opção não
só para empresas de produtos
destinados ao topo da pirâmide
social, mas também aos que
querem exibir suas marcas

Na onda de tentar atingir uma
fatia do mercado de luxo, a Al-
phaVille Urbanismo, empresa de
empreendimentos imobiliários,
em parceria com a editora Lage
& Ivanesciuc, lançou em outubro
a revista Vero AlphaVille. A união
de esforços se deu para divulgar
o estilo de vida das pessoas que
moram nos residenciais Alpha-
ville, presentes em 33 cidades. A
existência do empreendimento
em tantos municípios é um dos
fatos desconhecidos por muitos
que os organizadores pretendem
trazer à tona. "A publicação
é uma poderosa ferramenta
para alinhar nossa estratégia
de marketing, de modo que
os 15 mil moradores de todos
os Estados recebam a mesma
informação sobre o conceito do
nosso negócio", explica Marcelo
Puntel, diretor de marketing da
AlphaVille Urbanismo.

Apesar da intenção de for-
talecer a marca, o título, cuja
primeira edição teve tiragem de
25 mil exemplares e 116 páginas,
traz pouco conteúdo sobre os
condomínios - - somente 16 pá-
ginas sobre futuros lançamentos,
destacáveis, para que possam ser
colecionadas. Marcelo Ivanes-
ciuc, sócio-diretor da editora,
afirma que falar muito do pro-
duto limitaria o interesse das
pessoas pela novidade e que a
proposta não é vender terrenos,
mas sim posicionar o AlphaVille
como um conceito, não apenas
um bairro.

Entre reportagens sobre esti-
lo, grandes marcas, perfis, moda,
decoração e viagem, 30% das
páginas são destinadas a anún-
cios, escolhidos com bastante
cuidado pela organização. "Para
tornar o produto equilibrado,
pretendemos futuramente exibir
um único anunciante de cada
segmento", explica Ivanesciuc,
que apresenta como diferenciais
da Vero Alphaville para conse-
guir anunciantes - como Dior,
Chopard e Baccarat - o fato de
ser uma publicação exclusiva
para o segmento e a possibilida-
de de realizar eventos a partir
dela. Distribuída também nas
principais bancas de São Paulo,
a revista terá no futuro edições
regionais.

ELEGANTEMENTE GAY
Buscando atingir um público

ainda mais segmentado, a Onde
Editora lança em 29 de novem-
bro a revista Iguais, destinada

A

Capas das revistas Vero AlphaVille e Iguais: diferentes nas preferências, porém semelhantes nas necessidades

ao público GLS de classes A e
B, inspirada nas publicações
americanas Details e Advocate.
Com o subtítulo Elegantemente
Gay e o slogan "Diferentes nas
preferências e iguais nas neces-
sidades", a revista, que abordará
moda, beleza, decoração, ar-
tesanato e perfis, entre outros
temas, pretende se diferenciar
com matérias de comportamen-
to relevantes ao seu público,

como o depoimento de uma
mãe que descobriu que o filho é
gay. "Vamos tratar de assuntos
polêmicos com linguagem bas-
tante sutil", diz Valéria Coutinho,
gerente executiva e de produto
da Onde. Segundo ela, a idéia
surgiu a partir da convivência
entre gay s, até mesmo dentro
da editora, responsável também
pelos títulos Comer e Esotérica.
"Eles sentiam falta de produtos

páginas e tiragem de 60 mil
exemplares, contando até o
fechamento desta edição com
seis anunciantes, segundo Va-
léria, de empresas de todos os
segmentos de luxo, sem grandes
magazines. "Temos uma incor-
poradora e uma cerveja tipo ex-
portação, por exemplo. Vários
clientes da AlmapBBDO estão
interessados na proposta e há
até mesmo agências fazendo

Wish Report completa l ano
A revista Wish Report,

destinada à classe A, deu
início às comemorações de
l ano, que completará em
dezembro. Além de promover
festas e shows, a publicação
começa a distribuir o CD Wish
Brazilian Music, com músicas
lounge, escolhidas pela pro-
dução do título. Os leitores
poderão comprá-lo com 50%
de desconto em relação ao
preço das lojas. O novo pro-
duto da revista terá anúncio
nas rádios Alpha e Band e em
TV aberta.

João Carlos Camargo, dire-
tor geral da publicação, lem-
bra da dificuldade de manter

CO comemorativo: músicas lounge

um título como esse: "Somos
a única do segmento de luxo
auditada pelo IVC (Instituto
Verificador de Circulação,
com 40 mil exemplares a cada
edição". Camargo explica ainda

que só agora estão sentindo
o retorno da revista, pois, no
início, o trabalho de conquis-
tar leitores foi árduo e muitas
pessoas duvidavam de que
ela conseguisse completar
um ano. "Nada mudou. Nosso
conceito de luxo como prazer
espiritual do leitor é o mesmo,
e hoje está acontecendo a
consolidação disso", afirma.
O diretor considera positiva
a concorrência no mercado,
mas garante que até agora a
Wish Report ainda é a única
em seu segmento, pois "pode
tratar de diversas marcas em
vários setores, diferentemen-
te das customizadas".

nessa categoria. A executiva
ressalta, no entanto, que essas
revistas precisam fugir do meio-
termo: "Elas devem se assumir
como luxo sem vergonha". Para
Maria Lúcia, é necessário distin-
guir o que é realmente de luxo
do mastige - união da sofistica-
ção com a produção em massa.
Ou seja, produtos com marca de
prestígio mas que atingem uma
camada maior da população. "As
classes mais altas lêem muito e,
enquanto houver esse hábito,
acredito que esses títulos so-
breviverão, pois é isso que os
anunciantes querem."

Contudo, Marco Formoso,
diretor nacional de mídia da
F/Nazca, afirma haver uma
proliferação de publicações
que só se suportam com venda
em banca e assinatura, porque
não há anunciantes suficientes.
Para ele, é necessário que um
produto seja muito específico
para ter mídia nas revistas
de luxo. "Muitas vezes a rela-
ção custo/benefício não vale a
pena", explica Formoso, que
considera muito difícil vender
para a classe A+, por ser um
público que já tem todo tipo de
produto. Além disso, o diretor
alega que, caso necessário, é
possível atingi-lo anunciando
em outros títulos que não os de
luxo, com tiragem maior.

Segmentando" o luxo
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