
Propaganda - O quanto interessa a

vida de "quem interessa " ?

Laurentino Gomes - No mundo con-

temporâneo interessa totalmente. Exis-

te um fenômeno na sociedade que é a

curiosidade exacerbada pela vida das

celebridades. E hoje as revistas de ce-

lebridade são as que mais crescem no

mundo inteiro. A People, por exemplo,

já é a maior revista do Grupo Time,

nos Estados Unidos. E isso acontece

em todas as classes sociais, da A até

a E. Esse fenômeno ocorre por duas

razões. A primeira é o voyeurismo, a

curiosidade pura e simples pela vida

alheia, especialmente quando as celebri-

dades são aquelas que estão no dia-a-

dia das pessoas, no cinema, na novela

das oito. O outro motivo é a celebri-

dade funcionando como referencial de

auto-ajuda. As pessoas se miram nos

famosos e copiam seus estilos, como

se vestem, se penteiam, se maquiam,

que exercícios físicos fazem, qual

dieta que seguem, como enfrentaram

uma morte, separação, nascimento de

filho, casamento, uma nova paixão, o

fim de um namoro... Até a ONU usa

celebridades mundiais, como o Bono

Vox, para campanhas sociais.

P - Qual o retorno que a Contigo! tem

do mercado anunciante?

LG - Hoje as revistas de celebridade

têm uma participação no mercado

publicitário proporcionalmente supe-

rior à circulação delas. Elas possuem

um apelo de publicidade muito bom.

Essa associação entre celebridades,

moda, beleza, jóias e outros produtos

é muito forte. A Contigo!, depois do

reposicionamento, iniciado em março

de 2004, apresenta um ótimo retorno.

Antes tínhamos uma revista mais

popular, com formato menor e que

dependia de sua circulação. Desde
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que virou uma r evista do segmento

de celebridades a receita publicitária

da Contigo! quadruplicou. É o maior

crescimento de publicidade em todo o

mercado de revistas brasileiro. Acho

até que é um dos maiores da história

do meio revista no Brasil. As agências

e anunciantes entenderam o movi-

mento que a Abril fez com a Contigo!

e responderam imediatamente.

P - Como o público respondeu à mu-

dança?

LG - Nós tivemos uma troca de

leitores. Claramente está entrando

na Contigo! uma leitora mais jovem,

com um nível maior de escolaridade

e de renda. Só no primeiro ano após

a reformulação nós crescemos quase

10 pontos de qualificação no Marplan.

Temos as leitoras tradicionais, que

procuram saber mais sobre os famosos

tanto em uma revista popular, como

era a Contigo!, como na Contigo! de

hoje, na Caras ou na Quem. Mas como

deixamos de ser uma revista só sobre

televisão e falamos também de cine-

ma, moda, beleza, culinária, turismo e

estilo de vida, ganhamos leitoras que

têm uma visão mais ampla do mundo.

P - Esse interesse pela celebridade não

acaba deixando a notícia de lado?

LG - Acho que não. Gente - e de

preferência famosa - na capa de re-

vista vende mais que objeto, paisagem

ou equipamento eletrônico. Sempre

que você tiver um bom personagem,
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que rende uma história interessante,

acaba agregando um conteúdo positi-

vo para a matéria. Eu acredito que para

fazer uma boa revista de celebridades é

preciso fazer um bom jornalismo. Não

podemos enganar o leitor, trazer a fofo-

ca pela fofoca. Na Contigo! nós temos

uma equipe totalmente renovada, sen-

do que muitos dos nossos editores vêm

de redações de hard news, das revis-

tas semanais de informação e de jor-

nais. Tenho certeza que os jornalistas

que apuram o mundo das celebridades

na Contigo!, se fizessem a cobertura

política em Brasília, fariam uma boa

revista sobre a área.

P - A campanha criada pela McCann-

Erickson para a Contigo! segue uma

tendência mundial de comunicação

integrada. Quais os resultados obtidos

até o momento?

LG - O principal resultado dessa co-

municação foi afinar o posicionamento

da revista. O primeiro esforço foi con-

vencer os anunciantes e os leitores de

que nós tínhamos uma nova revista nas

bancas. É um trabalho difícil, pois não

se muda uma revista de mais de quatro

décadas de história de uma hora para

outra. A campanha da McCann ajudou

justamente a consolidar esse reposi-

cionamento na hora em que fala que

quem quer celebridade verdadeira bus-

ca na Contigo!, e não na concorrência,

porque na Contigo! não há pessoas es-

tranhas na capa, como um empresário,

um senador ou um diretor de market-

ing de uma multinacional. As celeb-

ridades que aparecem na Contigo! são

aquelas que as leitoras reconhecem

imediatamente. A campanha também

foi bem-sucedida por ser abrangente,

trabalhando com todas as mídias e cri-

ações possíveis.

P - Assuntos como ciência e educa-

ção também despertam cada vez mais

As celebridades

funcionam como

referencial de

auto-ajuda.

As pessoas se

miram nos

famosos

e copiam

seus estilos

a atenção do público. Revistas como

a National Geographic (NG), que faz

parte de sua unidade de negócios aqui

na Abril, ganham uma importância

maior no mercado ?

LG - Muita. Nós estamos refazendo

o posicionamento estratégico da NG

e queremos ampliar a presença da

marca no Brasil. Não apenas como re-

vista, mas também com DVDs, even-

tos, internet, palestras, exposições e

concursos de fotografia. A NG é uma

marca que tem 150 anos no mundo e

está profundamente ligada a descober-

tas científicas, educação, exploração

e proteção ambiental. Ela participou

da primeira expedição ao Pólo Norte,

ao Pólo Sul, ao Everest, patrocinou

inúmeros projetos científicos. Há um

patrimônio riquíssimo que tem muito a

ser explorado no mercado anunciante.

Hoje é a revista de maior qualificação

dentro da Editora Abril. É a que mais

tem entre seus leitores pessoas das

classes A e B.

P - Quais os outros projetos em anda-

mento ?

LG - Os desafios que mais nos con-

somem energia são aqueles ligados às

novas mídias. E este é nosso objetivo

em 2007: expandir as nossas marcas

além do papel. Em setembro lança-

mos o navegador do Guia Quatro Ro-

das, que é um equipamento GPS que

ajuda o motorista a se localizar. Tam-

bém vamos lançar o maior portal de

turismo no Brasil juntando as marcas

do Guia Quatro Rodas e das revistas

Viagem&Turismo e National Geo-

graphic. Estamos em uma fase adian-

tada de um portal para a área de casa

e construção, aproveitando outro título

nosso, além de uma série de iniciati-

vas para internet, podcasting, celular,

DVD, rádio e TV. É a idéia de oferecer

o conteúdo e serviço Abril onde, como

e do jeito que o nosso leitor quiser. •
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