
A despeito da propaganda
Sem contar com verba de publicidade, as revistas culturais sobrevivem com
leis de incentivo, mas buscam novos mecanismos para gerar receita comercial
RUY BARATA NETO

A Editora Bregantini comemo-
ra, neste mês, a publicação da cen-
tésima edição de seu título Cult e
considera o feito uma vitória para
o segmento de revistas de cultura.
Isso porque tradicionalmente esse
tipo de publicação no Brasil tem
vida curta. Ao longo dos últimos
quatro anos, títulos dessa área ou
deixaram de veicular (como a Pa-
lavra, de Minas Gerais) ou foram
adquiridos por editoras maiores
(exemplo da Bravo, que a Abril
comprou da Editora D'Avila, no
início de 2005).

A opinião comum dos profis-
sionais do setor é de que ainda
existe uma certa resistência por
parte de agências e anunciantes

repassado para a União) e à Lei Es-
tadual de Incentivo à Cultura—que
permite o desconto no pagamento
do Imposto sobre a Circulação de
Mercadorias e Serviços (ICMS).
Os recursos incentivados repre-
sentam cerca de 70% da receita
investida pelas empresas Guerdal,
Refap (subsidiária da Petrobras),
Supermercados Zafari, Vonpar
(engarrafadora) e Copersul. O res-
tante advém de vendas em bancas
e assinaturas pagas. Embora o título
comercialize espaços publicitários,
a receita é ínfima.

Embora esteja no portfólio de
uma grande editora, como a Abril, a
Bravo também depende de incenti-
vo. A diretora do núcleo de cultura

USAR ou NÃO os RECURSOS
Mas nem todas as editoras

que atuam no ramo concordam
com a utilização do incentivo e
procuram encontrar alternativas
para a manter suas revistas em
atividade. A Duetto, que produz a
Entrelivros, não vê a necessidade
de partir em busca dos recursos
incentivados, mesmo tendo di-
ficuldades financeiras por causa
da falta de anunciantes. Segundo
seu diretor geral, Alfredo Nastari,
a empresa tem procurado integrar
a comercialização de seu título
entre os demais de conhecimento
(Scientific American Brasil, Histó-
ria Viva e Viver Mente e Cérebro)
para melhorar sua performance.

Revistas como Cult, Aplauso, Bravo e o jornal Rascunho sobrevivem com circulação e por meio de leis de incentivo

à utilização das páginas dessas
publicações como uma opção de
mídia. A pequena receita faz com
que uma revista com esse perfil só
seja viável e consiga se manter, em
alguns casos, se obtiver recursos
por meio de leis de incentivo.

Um exemplo é a Aplauso, do
Rio Grande do Sul, editada pela Via
Design, do Grupo local Amanhã,
cuja existência se deve à Lei Rou-
anet (que possibilita as empresas
investidoras do título descontar
60% do valor do Imposto de Renda

da empresa, Helena Bagnoli, diz
que a revista, quando pertencia à
D'Avila, não gerava receita suficien-
te para se pagar e cobrir os custos.
Por isso, ainda tem a necessidade
de buscar recursos incentivados,
que chegam a ser responsáveis por
80% de sua arrecadação. Entre os
patrocinadores fixos estão Bra-
desco, Pão de Açúcar, Itaú e CPFL
Energia. "Se não fosse a verba de
incentivo seria difícil viabilizar uma
publicação do custo da Bravo",
afirma Helena.

"Não nos sentimos à vontade em
usar recursos incentivados para
uma atividade empresarial", co-
menta Nastari.

Mesmo tendo utilizado o fi-
nanciamento do Programa das
Nações Unidas para o Desenvol-
vimento (PNUD) na estréia da
revista Raiz, em novembro do ano
passado, a Editora Cultura em
Ação começará a correr atrás de
recursos incentivados, mas espera
não depender apenas dessa verba.
Faz parte do projeto da publicação
criar canais para buscar anuncian-
tes no mercado. "O website do
título não reproduz o conteúdo
impresso, mas pretende oferecer
informações complementares que
servirão para desenvolver o canal
e gerar receita à editora", declara
o diretor geral da empresa, Edgar
Steffen Jr. A revista é mensal e
já parte para sua quarta edição.

Sem ter circulado em fevereiro
por questões operacionais não
especificadas, a próxima deve sair
ainda neste mês.

Já a Cult não é contra a utiliza-
ção desses recursos, mas a diretora
geral da revista, Daysi Bregantini,
não os emprega por problemas de
captação entre o setor privado.
"Mesmo com o projeto aprovado
pelo Ministério da Cultura, todos os
contatos feitos com empresas para
a obtenção de incentivo não foram
nem sequer respondidos", conta
Daysi. Mesmo assim a publicação,
criada em 1997 pela Editora Lemos
e adquirida pela Bregantini em
2002, consegue sobreviver a duras
penas, graças à carteira de assinan-

tes (que já soma 5 mil pessoas) e
à venda em bancas, para onde são
destinados 60% da tiragem mensal
de 25 mil exemplares.

Por isso, o principal ativo dos
títulos de editoras menores está
nos textos de colaboradores (em
geral autoridades no assunto abor-
dado), que chamam a atenção do
público. O Rascunho, de Curitiba,
um dos poucos jornais literários
em atividade no País, não chega
nem a trabalhar com sistema de
funcionários, mas consegue ven-
der cerca de 5 mil exemplares (l ,5
mil para assinantes) apenas com a
produção dos colaboradores.

A publicação já tem seis anos
de existência sem contar com a
verba de incentivo. Segundo seu
editor-chefe, Rogério Pereira, a lei

precisa ser revista. Ele não con-
corda que o contribuinte tenha de
arcar com projetos que podem ter
viés comercial. "As companhias
deveriam se tornar mais sensíveis
em apoiar os projetos culturais",
ressalta Pereira, que ainda conse-
gue veicular anúncios de empre-
sas como Livrarias Cultura, Itaipu
e Caixa Econômica.

POR QUE NÃO ANUNCIAR?
A necessidade do incentivo

pode vir a ser descartada com o
tempo caso se consiga estabelecer
um mercado mais sólido de publi-
cações culturais no Brasil. De fato,
grande parte dos veículos pertence
a editoras pequenas e tem tiragem
e distribuição bastante inferiores
quando comparados aos produtos
massificados. Em contrapartida,
no entanto, comunicam-se com
leitores das classes A e B, quali-
ficados e fiéis. Mesmo assim, por
enquanto, apenas as empresas que
têm sensibilidade social chegam a
veicular anúncios - - geralmente
institucionais para associar sua
marca a um projeto cultural.

O presidente do Grupo de Mí-
dia de São Paulo, Paulo Stephan,
sente que uma das principais di-
ficuldades para os investimentos
de anunciantes chegarem a essas
publicações é a audiência. Para
ele, as verbas não são capazes
de abrigar todo os veículos que
seriam importantes trabalhar na
publicidade de uma marca. "É
preciso que as agências busquem
resultados para o cliente em um
curto período e isso acaba fazendo
com elas se restrinjam aos títulos
de grande circulação na ânsia pe-
los frutos", pontua Stephan.

A Bravo talvez seja a única
que comece a contemplar alguns
anunciantes de peso. Desde que
começou a realizar um projeto de
reestruturação para se adequar
à Abril, a revista já pôde contar
com clientes inéditos para suas
páginas, como Johnnie Walker,
Natura e Buchannas. Para Helena
Bagnoli, isso ocorreu pelo fato de
a publicação ter sido beneficiada
pela infra-estrutura comercial
da sua atual editora e pela forma
de venda de assinaturas, que
já cresceu 10%. "Mesmo assim
essa receita ainda é pequena e
insuficiente para garantir a sua
viabilidade, mas percebemos que
alguns anunciantes já observam a
necessidade de se comunicar com
um público qualificado, leitor das
revistas de cultura", elucida Hele-
na. Por enquanto, os outros títulos
do segmento ainda aguardam a
sua vez de serem percebidos pelo
mercado publicitário.
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