
No caldeirão da tecnologia, novas mídias
unem-se às revistas permitindo fazer a
extensão de produtos e serviços. Editoras
antenadas com os novos tempos conectam
conteúdos impressos com plataformas
diferenciadas, fazendo novos e melhores
negócios. Saiba o que já está sendo feito
neste mundo de bits e gigaflops.

um universo repleto de "eu
também", criatividade,
inovação e ações diferen-
ciadas são cada vez mais o
leitmotiv capaz de atrair a
atenção (e as verbas) de
leitores e anunciantes.

Nesse cenário que deixa os Jetsons se
parecerem com neandertais, as novas
tecnologias (e outras nem tanto) tor-
nam-se mais que aliadas dos melhores
negócios: são ferramentas essenciais para
consolidar marcas sintonizadas com o
presente e com capacidade de sobre-



vivência no futuro. Nessa salada midiática
batizada de cross media (termo que pode
ser interpretado como cruzamento de
mídias), a soma das partes é maior que o
todo e quem não estiver conectado e
interativo vai para a vala comum dos
analfabetos digitais.

Trazendo um quê de estranheza carac-
terístico a tudo que é novo, as novas
oportunidades geradas pelas traquitanas
nascidas nos laboratórios high tech do
Vale do Silício ainda carecem de com-
preensão. WiMax, VoIP, Podcasting e
TV-over-IP são códigos de concepção
limitada aos não-iniciados em informa-
tiquês. Pouco a pouco, eles se incorporam
ao cotidiano. Porém, já não se fazem mais
futuros como antigamente. Nesse planeta
em que bits navegam por ondas sem fio,
tudo-é-mesmo-muito-rápido. Antes que
os mortais se adequem às novas tecnolo-
gias, algo novo já chegou ao mercado,
exigindo resiliência e capacidade adapta-
tiva constantes. É uma espécie de corrida
do ouro em que o mapa da mina muda o
tempo todo de lugar. E, como em toda boa
corrida, os últimos serão... os últimos
mesmo.

Para dar uma idéia da velocidade
dessas transformações, quando foi lança-
do, o rádio levou 38 anos para conquistar
50 milhões de usuários no mundo inteiro.
A televisão levou 13. A internet, apenas
quatro.

Transformando definitivamente o modo
de receber, armazenar e distribuir infor-
mações, no Brasil a rede entrou com banda
larga em nossas vidas: 14% da população já
têm acesso doméstico à internet. Mesmo
com uma vergonhosa distribuição de renda,
com mais de 60% da população vivendo
com menos de 4,2 salários mínimos, con-
quistamos um glorioso décimo lugar no
ranking de maior número de usuários.

O mercado de telefones celulares exibe
um crescimento ainda mais vertiginoso.

Segundo o IBGE, em 2002 havia mais
de 34 milhões de aparelhos no Brasil. Em
2004, esse número quase dobrou - foi para

67 milhões. Agora em abril
foram contabilizados um
total de 89,4 milhões de
unidades. Apresentando ci-
fras titânicas e custos tão
reduzidos quanto os mais re-
centes lançamentos de
aparelhos celulares, a tele-
fonia móvel obviamente re-
presenta a nova mídia com
maiores possibilidades a
serem exploradas. Ao
mesmo tempo, apresenta
também mais desafios a
serem superados.

CUSTOS ATRAENTES
Existem mil maneiras de se preparar o

conteúdo das revistas para emissão via
celular. Tudo varia conforme a tecnologia
de cada aparelho. O sistema Short
Message Service (SMS), por exemplo, é o

Civita, da Editora Abril:
"Os avanços não nos preocupam.
Quem deve se preocupar são os
produtores de papel. Afinal, nós
somos produtores de conteúdo".

Os projetos de cross media não se limitam às telas de computadores ou celulares. Eles
podem ser desenhados com base em meios tradicionais, como um evento.

O projeto "No Capricho", uma das ações diferenciadas realizadas pelo Núcleo
Jovem da Abril, é uma mostra do que pode ser feito nessa esfera menos tecnológica.
Pensado de maneira múltipla, o evento é dirigido às leitoras da revista Capricho em
particular, mas atinge a todos os jovens no geral.

Reunindo atrações como desfiles, baladas e shows, suas mais recentes edições
tiveram como palco as instalações da Universidade Anhembi Morumbí, em São Paulo.
Nesses eventos multimidiáticos, a galera participou de atividades mais que variadas.
Desfiles de moda, oficinas de bijuteria, contatos com o trabalho de algumas ONGs,
lojas de roupas e acessórios e até entrevistas em miniagências de modelos foram
algumas das atividades que animaram a festa, reunindo mais de 15 mil jovens.

Extrapolando a esfera das meninas que formatam seu target principal, o evento atraiu
significativo contingente masculino. Para tanto, a campanha de divulgação foi estam-
pada também nas páginas das revistas Mundo Estranho e Superinteressante, além de

ter intensa divulgação nos sites jovens das
revistas da editora. "Essa é mais uma forma
de falar com o nosso público por outro meio
que não seja a revista", informa Valeska
Scartezini, gerente de Marketing. Sem dúvi-
da, uma forma inusitada e criativa, que
gerou bons números para o faturamento de
Capricho e intensificou ainda mais a intera-
ção da revista com seu público.
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mais básico para envio e recebimento de
mensagens instantâneas de texto. A boa
notícia é que 99% dos aparelhos
brasileiros são compatíveis com esse sis-
tema. Porém, limita-se a textos. Mais: para
que a interatividade se realize, ela exige do
usuário habilidades de digitação no minús-
culo teclado alfa-numérico do celular.

Já o Multimedia Messaging Service
(MMS) deu um passinho à frente, possi-
bilitando enviar também imagens. No
entanto, ainda é restrito a quem se dispõe
a investir algumas centenas de reais a mais
na aquisição de um aparelho.

De uma forma ou de outra, hoje pratica-
mente todos celulares são plataformas viáveis
de desenvolvimento de projetos interativos.

Para não perder o space shuttle da
história, as editoras mais sintonizadas com
as novas tendências da comunicação já
testaram e aprovaram alguns desses novos
recursos da teleinformática.

Roberto Civita, presidente do Grupo
Abril, afirma categoricamente que não se
preocupa com os avanços dos meios digitais
sobre as revistas. "Quem deve se preocupar
são os produtores de papel. Afinal, nós

somos produtores de conteúdo." Civita
deixa claro que os suportes não são exclu-
dentes, mas sim complementares e multipli-
cadores. Nessa ótica, a Abril é ícone de
empresas que não se retraem perante às
novas tecnologias. Muito pelo contrário: a
editora as integra e as utiliza, gerando dife-
renciais e potencializando negócios.

Um exemplo do bom uso da tecnologia
SMS foi uma ação realizada pela revista
semanal Minha Novela. Explorando o for-
mato quiz, usuários pré-selecionados rece-
beram mensagens com uma pergunta de
múltipla escolha, tendo as novelas como
tema. Para responder, bastava que eles
enviassem uma mensagem de texto com a
alternativa escolhida para que, em segui-
da, recebessem a resposta correta. Por
terem um custo extremamente acessível
de apenas R$ 0,09, a Abril chegou a rece-
ber mais de 400 mil respostas por semana.

Outra possibilidade de explorar o SMS
é o envio de pacotes informativos. O
usuário faz uma assinatura mensal e recebe
diariamente dicas de beleza, sexo, moda,
saúde ou receitas conforme o segmento da
revista, mantendo a interatividade em

forma, o que significa maior intensidade
no relacionamento com o consumidor.

Já o sistema Wireless Application Pro-
tocol (WAP) é mais desenvolvido tecno-
logicamente. Nele o celular incorpora
funcionalidades da internet, permitindo
navegação semelhante aos laps e desktops.
Em torno de dois terços dos celulares
comercializados atualmente no Brasil já
têm esse sistema como item de série.

Com ele é possível acessar o conteúdo das
revistas via uma versão do site no celular.

Baseando-se em tecnologia WAP, Veja
São Paulo criou um exclusivo serviço de
guia da cidade. Para os animados com o
circuito gastrocultural e baladeiros de
plantão, essa é realmente uma utilidade
que agrega valor à já consolidada quali-
dade da revista impressa. Se em pleno
sábado à noite o assinante for a um cine-
ma cuja sessão está esgotada ou baixar
numa discoteca com fila quilométrica,
basta conectar seu celular ao site da publi-
cação para acessar dezenas de outras
opções oferecidas pelo guia.

A revista Contigo também tem usado
o celular para fazer suas assinaturas ultra-

DUAS FACES DA MESMA MOEDA Enquanto alguns apostam na extensão de conteúdo
Confira abaixo duas boas abordagens sobre o tema.

Fernando Carril -
editor da Abril Sem Fio

A Abril é pioneira na produção de
conteúdo para celulares. Desde
2000, quando o telefone móvel
ainda estava começando a se po-
pularizar no Brasil, a editora vem
apostando nesse mercado. Na-
quele ano, criou-se a Abril Sem
Fio. A aposta, então, era em duas
vertentes - celulares e palmtops.

Na época, o número de
usuários das duas tecnologias era
praticamente o mesmo. Hoje,
enquanto há mais de 80 milhões
de celulares, há apenas 1,5 milhão
de palmtops ativos no país. Por isso

é preciso fazer apostas e descobrir
como agir diante do fato da enorme
quantidade de leitores e de poten-
ciais leitores que usam o celular
para se comunicar.

O propósito da criação da
Abril Sem Fio é fazer a conver-
gência de todas as revistas da
casa para o nosso departamento.
Trabalhamos com a criação de
conteúdo para celulares de diver-
sas formas. Jogos, quiz, notícias
instantâneas, piadas, placar de
jogos, guia de estradas, tudo pode
ser disponibilizado, conforme a

necessidade de cada revista.
Recentemente entramos com

mais uma novidade, que são os
vídeos via celular. Temos atual-
mente seis títulos que possuem
vídeos disponíveis para down-
load: Nova, Playboy, 4 Rodas,
Vip, Contigo e Veja São Paulo.

Há um ano, não havia esse
recurso. Não havia nem celulares
com tela colorida. Embora ainda
não temos uma fórmula certa,

vamos nos manter evoluindo com
um mercado que está em con-
tínua expansão.
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Melo, da Editora Símbolo:"Quando
falamos em marcas, nos referimos a
um público que se reúne em torno de
um conteúdo e uma linguagem".

passarem fronteiras e ver seu faturamento
decolar. A experiência inédita tem como
foco os dekasseguis (brasileiros residentes
no Japão). Um contingente com 200 mil
clientes potenciais. Em 2003, a revista
possuía apenas um assinante nas plagas
nipônicas. Quando passou a disponibilizar
seus conteúdos via celular, as assinaturas
saltaram para 3.620. Hoje, os assinantes
pelo sistema WAP ultrapassam 5 mil.

INTERCONEXÃO TOTAL
Quem está indo fundo mesmo no cross

media não se arrepende. Inovadora, ousa-
da e rentável são algumas das preleções
que acompanham o irreverente Jogo da
Sedução. Criado pela Editora Rickdan
para esquentar ainda mais o caliente con-
teúdo de suas publicações, a estratégia
conta com parceria da TV Band e mostra
como as mídias potencializadas fazem com
que a soma das partes seja maior que o

todo. Alessandra Verba, gerente de mar-
keting da revista Sexy, explica a mecânica
do jogo que tem provocado sensação nos
leitores em termos de interatividade
explícita: "Para participar, basta a pessoa
se increver no hot site criado especial-
mente para o jogo". Ali, seis mulheres
maravilhosas acompanhadas de seis ho-
mens escolhidos para participar do progra-
ma disputam a preferência do público
numa competição sensual e muito provo-
cante. O programa na TV é apresentado
por Otávio Mesquita, com um reality
show que vai ao ar de segunda a sábado,
em que o telespectador acompanha passo
a passo como cada competidora pretende
tornar-se a mulher mais sedutora e, conse-
qüentemente, a ganhadora do programa.
"O melhor é que existe uma alta intera-
tividade e o público é quem escolhe o des-
fecho dessa disputa", garante Verba.

O Jogo da Sedução vai muito além da
televisão: os assinantes acompanham pela
internet todos os detalhes na íntegra do
que está rolando por meio de fotos, vídeos,
enquetes. O site permite ainda bate-papo
com os participantes, além de acesso a con-

  via novas mídias, outros ainda não estão muito confiantes nas possibilidades trazidas pela tecnologia.

Edgardo Martolio -
diretor superintendente de Caras

A Caras é uma editora muito ino-
vadora no formal e muito conser-
vadora no conceituai. As técnicas
do cross media, para nós, entram
na segunda categoria, por vários
fatores. Até mesmo o mais
esdrúxulo de todos, que é a pos-
sível canibalização. Portanto, até
hoje estamos com ações tímidas
e estudos internos. Partimos em
2006 para um estudo externo que
determinará nosso funcionamen-
to a full no assunto para 2007.

Na captação de anunciantes
para essas novas mídias, decidi-

mos adotar somente ações que
não atrapalhem a mídia tradi-
cional, que ainda tem muito para
nos oferecer. Não podemos
esquecer que a Caras é a revista
que mais páginas de publicidade
veicula anualmente neste novo
milênio. Essa liderança não pode
ser atropelada por verbas ainda
pequenas como são as das ou-
tras mídias.

Abriram-se novas oportu-
nidades para os anunciantes,
mas nenhuma que entusiasme
demasiado e nem tire o foco do

histórico. Por enquanto a distân-
cia entre a mídia tradicional e as
novas é da proporção de 100 a 1.
Vamos esperar para ver o que
acontece e como vamos admi-
nistrá-lo no dia em que as novas
mídias representem pelo menos
20 ou 30% da tradicional.

Não temos saído à caça
desse tatu. Sairemos quando ele
for um leão ou, no mínimo, uma
raposa. Em todo caso, poderia
falar que na mídia tradicional
poderiamos dar cátedra. Nesta
ainda somos alunos rebeldes.
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teúdo preparado exclusivamente para os
internautas. Migrando do computador para
o celular, os aparelhos de telefonia móvel
permitem votar na mulher mais sedutora do
programa. E também, baixar fotos, vídeos,
mandar torpedos e escutar a voz de cada uma
das participantes. "Tudo isso tem grande
apelo de inovação que faz com que nossos
leitores tenham uma relação ainda mais
intensa com nossas revistas", garante o
homem de marketing da Rickdam.

Roberto Melo, vice-presidente da
Editora Símbolo, também é um entusiasta
das novas tecnologias. "Há muito tempo
encaramos nossas revistas como marcas,
cujo conteúdo pode ser publicado em
qualquer plataforma. A revista Corpo a
Corpo, por exemplo, foi a primeira publi-
cação feminina brasileira a ter um site
(isso foi em 1996, nos primórdios da inter-
net no Brasil)", ressalta.

Hoje, todo o conteúdo das revistas é
publicado também na internet. Uma parte
dele também está disponível em celulares.

Isso possibilita comercializar espaços pu-
blicitários - tanto por meio da equipe de
vendas das revistas, quanto da equipe que
gerencia a internet. "As novas mídias abri-
ram oportunidades principalmente no que
diz respeito a promoções, que exigem par-
ticipação direta dos leitores e interativi-
dade", ensina.

Para Melo, como tudo gira em torno
das marcas, o cross media da Símbolo rea-
liza-se em cima delas. "Quando falamos
em marcas, nos referimos a um público
que se reúne em torno de um conteúdo e
uma linguagem. Em outras palavras, uma
identidade ou, se preferirmos usar o jargão
da internet, numa comunidade." A marca
Atrevida, por exemplo, publica livros,
mantém um portal teen, licencia sua
marca para produtos, além da própria
revista e seus especiais. "Assim, o anun-
ciante pode comprar mídia em uma ou
quantas mídias quiser, dependendo da sua
própria estratégia de comunicação e mar-
keting", finaliza.

REVISTAS MAIS TELEVISÃO
Foi-se o tempo que as mídias impressa

e eletrônica eram vistas como inimigas
inconciliáveis. Prova disso é a parceria
recém-formatada pela TV Cultura e pela
Editora Abril. Desde janeiro, as revistas
Capricho, Mundo Estranho, Superin-
teressante, Bizz e Flashback exibem seus
conteúdos diariamente na telinha via TV
Cultura. São programas com meia hora de
duração abordando temas contemporâ-
neos como comportamento, sexo, saúde,
música, educação, ciência, tecnologia e
variedades.

No universo jovem, a convergência de
mídias é mais que uma realidade: é uma
prática diária. As oportunidades estão
todas aí. As tecnologias também.
Portanto, basta saber extrair o melhor de
cada uma delas para criar um diferencial
competitivo e fazer sua revista entrar em
sintonia com um incrível mundo que
ainda está por vir, mas que já está nas ruas.
É se interativar para sobreviver. •

No universo multimídia, não existe caminho certo: ele se faz ao
caminhar. Aos poucos as editoras vão testando possibilidades e se ade-
quando aos novos tempos. A Editora Três, por exemplo, desenvolve seu
cross media por meio de projetos especiais entre os sete títulos que
possui. Esses projetos podem ter cunho editorial ou comerciai, depen-
dendo da situação e do objetivo do anunciante. A editora também pro-
move um canal direto de contato com
os leitores e internautas, por meio de
uma parceria com o portal Terra.
Raphael Jessouroun, diretor de publici-
dade da Editora Três, afirma que a inter-
net também tem forte apelo na venda
de assinaturas, além de ser um canal
de permanente contato com os leitores.
"Nosso conteúdo está sempre à dis-
posição dos internautas que acessam o
portal. Ainda não temos acordo com
uma companhia de celular, mas esta-
mos avaliando várias possibilidades",
diz Jessouroun.

Jessouroun, da Editora Três:
"Promovemos um canal
direto de contato com os
leitores e internautas, por
meio de uma parceria com
o portal Terra".

As oportunidades de projetos envol-
vendo diversas mídias é um fator impor-
tante para a comercialização de pacotes
publicitários. Um dos gols do ano foi o
Projeto Abril na Copa, organizado pela
equipe de publicidade da Editora Abril.

A proposta era vender cinco cotas de
patrocínio. As empresas patrocinadoras
teriam seus nomes vinculados a tudo o
que seria lançado sobre a Copa do
Mundo 2006. Nesse rol foram incluídas
edições especiais sobre o campeonato,
reportagens e seções em 12 revistas.
Além disso, vinhetas e comerciais veicu-

lados na TVA e MTV - emissoras do grupo. O sucesso foi estron-
doso: em menos de uma semana todas as cotas já haviam sido
comercializadas.

"Hoje as estratégias dos anunciantes primam sempre por um mix
de veículos e não por apenas um. Por isso, temos procurado pensar
nossos projetos em plataformas múltiplas", conceitua Thais Chede,
diretora corporativa de Publicidade.

Thais, da Editora Abril:
"Temos procurado pensar
nossos projetos em
plataformas múltiplas".
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