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Revistas técnicas andam na contramão da grande mídia e provam a viabilidade
de se conversar direto com o público-alvo a um preço bem mais acessível

Embalagens, serviços indus-
triais, maquinaria, cozinha
profissional, eletricidade, te-
lecomunicação, fundição...

São inúmeras as áreas específicas que
demandam uma publicação própria.
Primeiro, pelo leitor, o profissional
da área, que buscará novidades que
o deixem sempre atualizado. Segun-
do, pelos anunciantes, uma vez que
a publicação fala diretamente com o
público-alvo a custo reduzido.

Ao contrário do que muitos pen-
sam, o anunciante de revista técnica
não é necessariamente uma empresa
pequena, que compra apenas anún-
cios classificados, de 5,5 cm por 8,5
cm. Grandes empresas fazem uso
dessa mídia para seus produtos, di-
gamos, menos populares. "A revista
técnica atinge em cheio o nosso tar-
get'' diz Andréa Rissoni, consultora
de marketing estratégico do departa-
mento de energia da Siemens. Afinal,
ainda que ela possua verba para isso,
não há porque anunciar um disjun-
tor de alta tensão em uma revista se-
manal de informação.

"Existem alguns segmentos,
como ferramentas, que não são atin-
gidos pela mídia de massa. Então, é
obrigatório estarmos nas revistas
segmentadas", diz a mídia Luísa
Bernardes, da DCS Comunicações,
agência responsável pela conta da
Tramontina - que produz as pane-
las e talheres que nós conhecemos e
também tornos de bancada forjados,
próprios para trabalhos de limagem
de peças em madeira, ferro, etc. Para
a fabricante das panelas, a revista
semanal de informação ou de cele-
bridades é ideal, mas para a empresa

• Caio Gouvêa,
gerente executivo
de negócios Food
Services da Nestlé;"A
mídia de massa não é
o nosso primeiro canal
de opção"

que faz tornos, a opção mais ade-
quada seria uma revista que abor-
dasse marcenaria.

"A revista técnica é importante
para o setor porque leva o anúncio
diretamente ao cliente", diz Beatriz
Helman, diretora da Editora Defini-
ção, que produz a Plásticos em Revis-
ta. Mesmo sem venda em banca, essas
publicações se sustentam basicamen-
te de assinatura dirigida e anúncios.
"Nós temos uma revista que, de 120
páginas, 95 trazem publicidade. Não
existe no País uma revista de consu-
mo com esse volume de anúncio", diz
Geraldo Banas, dono da Editora Ba-
nas, que publica as revistas Pack, P&S
e Cozinha Profissional.

Tiragem     e   IVC
Um desafio enfrentado pelas

editoras de revistas técnicas é a bai-
xa tiragem em relação às publica-
ções tradicionais vendidas em banca.
"Não faz sentido eu rodar duzentos
mil exemplares, pois o nosso público
não alcança este valor", diz Banas. No
entanto, os 15 mil leitores (média de
tiragem) de uma revista serão exa-

tamente o público procurado pelo
mídia. "Tem quem pense que se um
produto é segmentado, não tem tira-
gem; e se não tem tiragem, não serve
para comunicação. Mas a mídia de
massa não é o nosso primeiro ca-
nal de opção", explica Caio Gouvêa,
gerente executivo de negócios Food
Services da Nestlé.

Outro grande problema é o fato
de muitas não serem filiadas ao IVC
ou a outro órgão de aferição de cir-
culação e tiragem. Segundo dados
da Anatec para o ano de 2004, das
2.028 publicações técnicas, apenas
22% possuíam algum tipo de au-
ditoria (de tiragem ou circulação).
Muitas editoras não se filiam, pois
não acreditam que o IVC possui
uma categoria específica para o seu
segmento. Ricardo Costa, diretor
geral do IVC, discorda. "Nós temos
uma categoria para revistas técnicas
em que consideramos o conteúdo
editorial da publicação em relação à
profissão de quem a recebe. O pro-
blema é que para isso é necessário
um mailing muito bem trabalhado e
constantemente atualizado".

IMPRENSA - N° 207 - NOVEMBRO 2005

Text Box
Fonte: Imprensa, ano 19, n. 207, p. 84-85, out. 2005.



Total de Tiragem dos Títulos Pesquisados / Período 1997 a 2004 • Número de Títulos / Pesquisa 2004 - Total: 2.028

• Geraldo Banas, da Editora Banas:
"Organizamos eventos para agregar
mídia e receita"

Mas isso faz diferença para os
anunciantes? "Não acredito que
eu perca números significativos de
anunciantes por causa disso", diz
Edgar Laureano da Cunha, dono da
Aranda Editora, que usa como estra-
tégia contatar diretamente o gerente
da divisão. Já Luísa pensa diferente:
"Entre uma revista com cinco mil
exemplares de tiragem que tem IVC
e outra, com 20 mil exemplares que
não tem, eu fico com a de cinco mil,
pois preciso ter certeza de que a mi-
nha mensagem está chegando onde
tem de chegar".

Contudo, o fato de uma revista
não possuir auditoria de tiragem ou
de circulação não significa que ela
possa ser chamada de "picareta" pe-
los mídias. Muitas editoras, até por
sua pequena estrutura, acham um
desperdício financeiro pagar audi-
toria e são poucos os anunciantes
que se importam com isso. "No meu
setor, eu nunca vi alguém solicitar
levantamento de tiragem ou circu-
lação, até porque há poucas publi-

• Andréa Rissoni, consultora de marketing
estratégico do departamento de energia da Siemens:
"A revista técnica atinge em cheio o nosso targef''

cações especializadas que o fazem.
Acho que isso poderia ser um algo a
mais, mas não determinante", expli-
ca Andréa.

Outras frentes
Ao contrário dos bens de con-

sumo de massa, as empresas que
anunciam em revistas técnicas não
contam com a vantagem da "venda
por impulso". "Fazemos um anúncio
mais informativo, pois esperamos
um retorno a médio ou longo prazo",
explica Caio Gouvêa.

Isso porque grande parte dos
produtos e serviços anunciados em
revistas técnicas são business to busi-
ness, ou seja, vendidos para empresas,
o que significa que o negócio envol-
ve um investimento muito alto por
parte do comprador e, por isso, são
avaliados vários fatores antes de se to-
mar a decisão de compra. "O anúncio
em revista ou mídia impressa não é
o grande diferencial de comunicação
do meu negócio. No caso dos meus
produtos, o principal meio é criar

ações de relacionamento com os
clientes", conta Andréa.

As chamadas "ações de relaciona-
mento" são as feiras, seminários, pa-
lestras e eventos específicos do setor,
onde as empresas e clientes se encon-
tram de forma mais descontraída e têm
mais chances de fechar um negócio ou,
ao menos, deixá-lo bem encaminhado.
De olho nisso, muitas editoras especia-
lizadas são também responsáveis pela
organização de feiras e eventos do se-
tor em que atuam. "Nós organizamos
eventos para agregar mídia e receita.
Entramos há dois anos na área de se-
minários, contando novidades do setor
e das feiras internacionais e tem dado
muito certo", conta Banas.

Fazendo o meio-campo entre
empresas e clientes, muitas publi-
cações acabam se tornando funda-
mentais para o setor. Muitas ficam
tão importantes quanto as grandes
empresas que nele atuam. O que po-
deriam ser grandes problemas - bai-
xa tiragem e circulação não auditada
- acabam se tornando um diferen-
cial, pois a revista técnica faz parte
do mercado em que atua, o que, em
muitos planejamentos de mídia, a
torna mais lembrada do que aquela
semanal voltada às massas.

"Foi-se o tempo na mídia em que
as empresas matavam passarinho com
um tiro de canhão. Hoje, você tem que
matar passarinho usando um estilin-
gue mesmo. Na revista técnica, tenho
certeza de que estou conversando com
o público que se interessa pelo meu
produto", avalia Luísa.
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