
Uma questão de foco

P arece estar chegando a seu
término a discussão - que
parecia eterna - sobre a ne-

cessidade de distinção do CPM
(Custo por Mil) de uma revista es-
pecializada daquele com o qual é
avaliada uma publicação de inte-
resse geral. E a conclusão para a
qual se encaminha essa discussão
satisfaz às editoras de revistas diri-
gidas, que enfatizam ser necessário
considerar parâmetros diferencia-
dos no cálculo dos custos e dos
benefícios proporcionados por seus
espaços publicitários, já não há
mais, dizem os dirigentes dessas
editoras, quem questione os custos
de um título especializado utilizan-
do o CPM como critério básico de
avaliação, ou quem empregue esse
parâmetro colocando lado a lado
revistas dirigidas e títulos de inte-
resse mais amplo.

A necessidade de diferenciação
do CPM das revistas especializa-
das - e de aceitação de seu valor
geralmente mais elevado, quando
comparado_com o de uma publi-
cação de interesse geral — é reco-
nhecida, por exemplo, por Ales-
sandro Siano, diretor de mídia da
QG Comunicação. Para ele, esse
custo maior justifica-se porque um
título dirigido detém maior conhe-
cimento sobre o tema no qual se
propõe especialista c, com isso,
confere mais credibilidade à pu-
blicidade nele inserida. "Os anun-
ciantes querem se apropriar desse
conhecimento", diz Siano. Ele cita
como quesitos de avaliação publi-
citária de uma revista especializa-
da sua circulação, a importância
no mercado no qual atua e a qua-
lidade gráfica e de conteúdo. "É
muito importante a opinião do cli-
ente, que sabe avaliar se determi-
nado título é relevante ou superfi-
cial", completa o diretor da QG.

Cláudia Santos, diretora de mí-
dia da Fabra Quinteiro, tem opinião
similar. Para ela, o CPM até pode
influir na decisão sobre programa-
ção ou não de revistas especializa-
das-"desde que não haja a compa-
ração com veículos de massa" —,

mas essa deliberação deve antes
ponderar outros fatores. "Há que se
avaliar o público-alvo, sua afinidade
com o título, a tiragem, a qualidade
editorial e a distribuição, entre ou-
tros aspectos", ela enumera.

Siano e Cláudia não são exem-
plos isolados, pois, de acordo com
Luciano do Carmo, diretor edito-
rial da Editora Segmento, hoje é
raro encontrar profissionais de agên-
cias ou anunciantes utilizando o
CPM como critério básico de ava-
liação da mídia especializada. No
caso dos clientes, há até um ingre-
diente específico de avaliação. "Ge-
ralmente o anunciante de um título
especializado é também seu leitor,
e sabe reconhecer a importância da
publicação em que investe", expli-
ca Carmo. "Uma revista especializa-
da não vende CPM. Vende circula-
ção qualificada e dirigida", acres-
centa o diretor da Segmento.

CPM EM XEQUE
Jaime de Mattia Júnior, diretor

de publicidade da Editora Pini, tam-
bém acredita que hoje é difícil en-
contrar , no mercado anunciante,
queixas sobre o CPM das publica-
ções especializadas. Para ele, fato-
res como foco e tradição do título,
o perfil de seus leitores, a existência
ou não de auditoria da circulação,
bem como o género dessa circula-
ção (se é gratuita ou paga, por exem-
plo), devem ser as bases da análise
publicitária das revistas especiali-
zadas. "Com a publicação dirigida,
a mensagem tem um foco definido,
sem dispersões. O universo de lei-
tores pode não ser grande, porém é
altamente selecionado. Já nas pu-
blicações de interesse geral o CPM
faz a diferença à medida que se
busca o maior número possível de
leitores", compara Mattia. Aliás,
para ele, a expansão da In ternet e

o aprofundamento da
segmentação da mídia já
colocam em xeque o
papel do CPM como ba-
lizador de qualquer aná-
lise de mídia.

Se a maioria das agên-

cias já entende melhor o
que é o CPM de uma re-
vista especializada, em al-
gumas delas esse parâ-
metro ainda é questiona-
do, conta Adelson de Sou-
sa, presidente da IT Mí-
dia. "Acho que, até mes-
mo por obrigação, os mí-
dias sempre questionarão
o CPM", diz Sousa. Já o
anunciante, de acordo o
presidente da IT Mídia,
entende melhor as razões
dos custos das publica-
ções especializadas e re-

conhece sua importância.
Sena realmente nas agências

que residem hoje os maiores obs-
táculos à expansão das publica-
ções especializadas? É nisso que
acredita Carmo, da Segmento: "Há
na propaganda uma barreira cul-
tural em relação às revistas especi-
alizadas", considera. Ele diz que as
editoras dessas publicações devem
buscar elevar suas circulações
pagas, em detrimento das gratui-
tas. Para o executivo, tal medida
serve tanto para reduzir a depen-
dência dessas editoras do merca-
do publicitário, quanto para am-
pliar seu potencial de captação de
negócios nesse mercado, pois cir-
culação paga significa leitores en-
dossando a credibilidade e a im-
portância de um título.

PESQUISAR É PRECISO
Há no setor de revistas espe-

cializadas e dirigidas distinções mui-
to acentuadas no volume de dispo-

nibilização de informações, afirma
Cláudia, da Fabra Quinteiro. "Algu-
mas revistas não têm pesquisa algu-
ma. As editoras do segmento de
tecnologia, no entanto, investem
bastante nessa área", compara. Cláu-
dia considera que as revistas espe-
cializadas acabam sendo prejudi-
cadas nos planejamentos porque
não aparecem nos estudos Mar-
plan, a grande fonte independente
de avaliação desse meio.

Também Siano, da QG, vê dis-
crepâncias nos investimentos cm



pesquisas das editoras de publica-
ções especializadas. "Há desde edi-
toras com pesquisas qualitativas
sobre seu público ate outras que
não têm qualquer tipo de informa-
ção", analisa. Nesse contexto, Sia-
no qualifica a filiação de um título
ao Instituto Verificador de Circula-
ção (IVC) como um diferencial
bastante significativo. "Se uma re-
vista especializada tem 1VC, ela
norteia as negociações de preços de
seu segmento", completa.

A adesão das especializadas ao
IVC deverá tornar-se mais fácil a
partir do início de 2004 (verbox),
porém, para Siano, mesmo não

sendo filiadas a esse intituto, mui-
tas revistas técnicas são incluídas
nas programações pela considera-
ção de fatores como tempo de
existência e influência em seu se-
tor. "Acho a auditoria de circula-
ção fundamental , mas acabamos
nos habituando a trabalharem um

ambiente com menos informa-
ções", resigna-se Siano.

O presidente da IT M ídia é bas-
tante incisivo quando questionado
sobre o assunto: "Caso queiram
realmente jus t i f icar os preços co-
brados por seus espaços e ate mes-
mo responder da melhor maneira
possível a eventuais indagações
sobre os porquês de seus CPMs, as
editoras de publicações especiali-
zadas deverão investir imensamen-
te na qualificação de seu público",
afirma Sousa. Ele explica que essas
empresas precisam mostrar quem
é seu público e justificar por que ele
é importante para o anunciante .
Para Sousa, há uma razão mui to
específica para o CPM deuma revis-
ta especializada a t ingir , quando
comparado ao de uma publicação
de interesse geral, um valor mais
elevado: "O retorno sobre o inves-
timento também é maior".

QI que faz
a diferença

Com o objetivo de distinguir
melhor os CPMs de revistas espe-
cializadas e de publicações de in-
teresse geral, a Associação Nacio-
nal das Editoras de Publicações
Técnicas, Dirigidas e Especializa-
das (Anatec) incluiu na edição
deste ano do Guia Anatec uma
ampla definição do conceito do
CPM-QI—sigla para Custo por Mil
que lnteressa — parâmetro com o
qual essa entidade defende a
avaliação das publicações técni-
cas e especializadas a partir de
critérios específicos.

Por exemplo, pela qualida-
de de seu conteúdo editorial e
pelos dados de sua circulação,
que deve ser investigada com
base na análise de itens como
perfil dos leitores, representa-
tividade em seus respectivos
segmentos de atuação e tempo
de leitura, entre outros. A Ana-
tec também recomenda, para o
cálculo do CPM-QI, a compara-
ção do público-alvo do veículo
com o do anunciante.
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