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Revista Marketing Direto - Por que a decisão
de começar a vender assinaturas justamente
com Veja?
Roberto Civita - Nós lançamos Veja em setembro
de 1968. Foi um extraordinário mês de lançamen-
to, gigantesco, em rede nacional de televisão. Lan-

çamos 700 mil exemplares nas bancas que logo
esgotaram. Mesmo atualmente, não é todo dia
que você vende 700 mil exemplares nas bancas. A
edição seguinte, não lembro os números exatos,
vendeu metade disso. E a terceira edição vendeu
metade do que foi vendido na segunda edição.

Em poucas semanas, estávamos com menos de
100 mil exemplares vendidos por edição e deses-
perados porque a gente achava que iria estabili-
zar entre 250 mil e 300 mil exemplares, mas ficou
estabilizada abaixo de 100 mil. Aí veio o A15, em
dezembro. Ou seja, veio a censura. O A15 fechou o
congresso, instaurou a censura e colocou censores
na redação. Tínhamos muita dificuldade de expres-

são, porque era tudo censurado. Linha por linha,
palavra por palavra, título por título. Além disso, o



público não estava acostumado a uma revista de
texto. Estava acostumado a revistas como a Cruzei-
ro, que era visual. Não existiam assinaturas no

Brasil, exceto de Seleções do Reader's Digest e se
não me engano, da Revista Visão. Mas não tinha

nada de significativo a não ser Seleções e Visão.
Depois de uns 6 a 9 meses, percebi que se não
vendêssemos mais de 100 mil exemplares, se não
alcançássemos no mínimo de 150 mil a 200 mil de
circulação, nunca conseguiríamos vender anúncios
ao preço que sustentasse a revista. Porque a revista é
extremamente cara, editorialmente. Não tem como
fazê-la bem e barata. É preciso ter uma redação

grande e gente de qualidade, não só muita gente,
mas sim muita gente boa, qualificada. Portanto o
custo editorial de Veja sempre foi alto. Ou faz direito,
ou não faz. Não tem como fazê-la barata.

RMD - Foi quando o sr. decidiu vender assina-

turas?
Roberto Civita - Sim. Estava diante de uma equa-
ção simples: vender assinatura, porque já estava
na cara que não iríamos conseguir sustentá-la só
com banca. Ou vendia assinatura e construía uma
circulação para vender anúncios em quantidade e

preços suficientes para sustentar a revista ou fe-

chava a revista.

RMD - Mas não era tão simples, porque o sr.
teve que contornar a rejeição dos jornaleiros
aos títulos vendidos também por assinaturas.

Roberto Civita - Exato. Tínhamos esse problema,

porque os jornaleiros do Brasil naquela época não
queriam ouvir falar de assinaturas. Era só vender

assinaturas que eles tiravam ou escondiam as re-
vistas embaixo das bancas e você não vendia nada.

Portanto, era negociar com o jornaleiro ou esquecer

o assunto. Então, fui primeiro nos jornaleiros de
São Paulo. Juntei os principais jornaleiros daqui e
disse para eles: "A Abril representa mais da meta-
de da sua receita". Entre fascículos e revistas, nós
representávamos mais da metade do dinheiro que
eles faturavam naquela época. "E eu estou aqui
para pedir que vocês me autorizem a vender assi-
naturas só para Veja. Sendo que a revista não está

vendendo nas bancas, e vocês não vão perder um
tostão com isso. Se eu tiver certo, toda promoção
que vamos fazer para vender assinaturas, que dá

retorno relativamente pequeno, de 2% a 3%, vai
levar os 97% das pessoas restantes alcançadas

com nossas ofertas a ficar conhecendo a revista. E
vocês vão ver que nós vamos vender mais na ban-
ca e não menos". Bem, esta era a minha teoria, e
sinceramente não sabia se era verdadeira. Disse a
ainda: "me deixem vender assinaturas ou fecho a

revista e vocês vão ficar sem nada. Se vocês me
deixarem vender assinaturas de Veja me compro-
meto a fazer duas coisas. Primeiro, nunca vou colo-
car nos exemplares de banca aquele cartão-res-
posta para vender assinatura. Segundo, nós não
venderemos nenhuma outra assinatura de nenhu-
ma outra revista por 10 anos". Esta foi minha
proposta e eles se reuniram num canto e disseram:
"tudo bem, deixa o menino vender". Aí eu fui para
o Rio de Janeiro e fiz a mesma coisa com os jorna-

leiros de lá, e eles também toparam.

RMD - O primeiro passo tinha sido dado, mas
como foi implantar o departamento?

Roberto Civita - A verdade é que não tínhamos a
menor idéia de como vender assinaturas, nem como

fazer o atendimento, não tínhamos o sistema, não

tinha nada, nem know how no Brasil. Não tinha
quem fizesse um sistema. Ninguém tinha jamais

feito isso numa revista semanal. Nunca. Tínhamos
os seguintes problemas Como vender? Não sabía-
mos. Como atender? Não sabíamos. Como entre-
gar? Não sabíamos. Não sabíamos nada (risos). A
única coisa que tinha conseguido era a autoriza-
ção para fazer. Foi quando chamei um cara cha-
mado Raymond Cohen que estava na Abril fazen-
do sei lá o que, mas ele era ótimo. Disse: "vamos
ter que vender 50 mil assinaturas até o fim do
ano". E ele disse: "tudo bem, vamos lá". Foi em

1971. Antes, em 1969, tínhamos feito o fascículo
"Conquista da Lua - De Galileu até Hoje" para
sustentar a circulação de banca. Para assinaturas,
tomamos duas decisões fundamentais que muda-
ram a história, tanto de assinaturas no Brasil como
a de Veja.

A primeira decisão foi que a gente entregaria a

revista no domingo. Nenhuma revista semanal no
mundo era entregue no domingo. Todas elas fe-
chavam sexta à noite, eram impressas no final de
semana e entregues segunda, terça, quarta... Aqui
não havia esperança nenhuma de entregar pelo
Correio, então tivemos que montar um sistema de
entrega domiciliar. Outra decisão foi que limita-

mos as vendas só para São Paulo e decidimos que
entregaríamos no domingo para a pessoa dizer
que tínhamos uma vantagem que a revista só

estaria na banca na segunda-feira. Aí tivemos que
montar um sistema de entrega domiciliar domini-

cal, sem correio, e encontrar um jeito de vender
estas assinaturas.

RMD - Como é que começaram a vender?
Roberto Civita - Começamos a vender nos cursi-
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nhos, colocamos bancas e começamos a vender
para os alunos dos cursinhos dizendo: "Vocês pre-
cisam saber o que está acontecendo porque no
vestibular caem sempre questões sobre atualida-

de". E as primeiras assinaturas foram vendidas
para os alunos dos cursinhos. Engraçado que não
tinha Marketing Direto coisa nenhuma, era venda
direta. Depois passamos a fazer venda porta a

porta e na seqüência com Marketing Direto. E no
final do ano tínhamos vendido 50 mil assinatu-
ras, que era uma enorme base para aquela época.

RMD - Como se deu a expansão do processo de
assinaturas?
Roberto Civita - Dez anos depois chamei todos os
responsáveis pelas revistas da Abril e disse: "Gente

acho que o futuro está em assinaturas". Porque
tinha um monte de gente que não ia às bancas,
que esquecia. Na década de 1970, tinha gente
que nem passava em banca alguma. "Temos que
fazer de um jeito inteligente, não fazendo como os
americanos oferecem descontos gigantescos ou brin-
des, que é burrice. Vamos vender assinaturas de

todas as revistas, com preço muito próximo dos
preços da banca, mas com a comodidade de rece-

ber em casa e a facilidade de pagar parcelado". E
todos disseram não, pois a gente recebe menos
dinheiro com assinatura do que com as vendas em
bancas, o que é verdade. Mas teríamos uma base
de assinaturas para amortecer as flutuações da
década e para poder dizer aos anunciantes que
tínhamos uma base de circulação com certa esta-

bilidade e que poderíamos fazer um mix inteli-
gente de banca + assinatura. Não queria mais

assinaturas do que bancas, nem bancas mais do
que assinaturas. Finalmente, um pouco na marra

e na base do convencimento, ficou decidido que
íamos vender assinaturas para todas as revistas. E
inventamos um negócio que não existia em ne-
nhum lugar do mundo e que eu saiba não existe
até hoje, nunca vi, que é nosso encarte que circula
em todos os exemplares de assinatura oferecendo
as revistas. E a gente começou a utilizar a base de

assinaturas de Veja, que era grande, para oferecer
dentro da própria revista a oportunidade de assi-

nar as outras. Foi muito bom. Chegamos a 3,4
milhões de assinaturas.

RMD - Que tipo de informação o sr. teve sobre
assinaturas antes de lançar o sistema? E onde
aprendeu sobre o assunto?

- Dez anos antes de Veja nascer,
quando me formei fui passar um ano fora do país
e uma das coisas que aprendi no departamento de

assinaturas da Revista Time foi que não se deve
vender assinatura de revistas a um preço muito
baixo. A Time também foi útil depois, porque vol-

tamos para os EUA quando começamos a vender
assinaturas e fomos ver todo mundo vender assi-
naturas, não só a Time. Fizemos perguntas sobre

como era o sistema de atendimento, como era feita
a renovação, a efetivação, como era a conversão,
etc. Mandamos gente para os EUA para aprender,
porque quando fomos para a Europa disseram que
mandavam gente para Nova York, o know how era
americano.

RMD - A que o sr. atribui o sucesso do sistema
de assinaturas?
Roberto Civita - O fato é que fomos os primeiros e
que a gente conseguiu entregar a revista pontual-

mente e regularmente no domingo. Isto criou uma
base de confiança que permitiu para todos os de-

mais entrarem sossegados nesse sistema pois já
existia este padrão de confiabilidade. Se fosse mal
feito, se não tivéssemos montado uma operação
eficiente, acho que o mercado de assinaturas não

teria prosperado. Porque se você não faz bem feito
acaba destruindo o mercado ao invés de construir.

RMD - Para finalizar, o que existe de mais
pitoresco na operação de assinaturas?
Roberto Civita - Quando as pessoas se divorciam,

ou se separam, telefonam e começa uma briga.
Um deles fala para a gente: "Escute, eu estou
saindo de casa e a assinatura é minha, eu que
paguei, manda pra mim". A outra parte liga e diz:
"A assinatura é minha e você continua mandando

aqui". Isso faz anos, toda vez que alguém se sepa-
ra começa a batalha de quem é assinatura, você
acredita? A regra básica é: quem pagou continua
recebendo a assinatura, se não a gente acaba se
metendo na discussão do divórcio (risos).

Text Box
Fonte: Marketing Direto, ano 6, n. 51, p. 12-14, maio 2006.




