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Desafio de iniciar negócio editorial é descobrir novos nichos e não só ter dinheiro para investir. 
 
Muita gente difunde a idéia de que tudo já foi escrito, mas, quando esticamos o olho para o 
mercado editorial norte-americano e percebemos revistas específicas para jogadores de 
cassinos, para remadores ou para empresários que investem no mercado de jatos particulares, 
fica difícil acreditar nessa máxima. No Brasil, não é diferente. Várias publicações novas são 
lançadas todos os anos apostando na segmentação e nos interesses específicos dos leitores. 
Se poucos anos atrás, na virada do século, eram pouco mais de 2 mil títulos, ao final de 2005 
os brasileiros já tinham acesso a 3.651 publicações, segundo a Associação Nacional de Editores 
de Revistas (Aner). 
 
Com faturamento crescente, puxado principalmente por novos produtos que aproveitam a 
força das marcas, mas com a circulação decrescente, a produção de revistas no país enfrenta 
obstáculos e se adapta para sobreviver em uma realidade que tem características bastante 
diferentes daquelas de algumas décadas atrás, principalmente com a consolidação das mídias 
digitais. Há espaço para novos agentes editoriais com tantos títulos nas bancas, com o domínio 
das grandes editoras e a concorrência das novas mídias? A resposta é sim, mas é preciso ter 
objetivos bem definidos, conhecer o público e traçar estratégias de atuação que vão além de 
fazer apenas uma publicação impressa. 
 
Muitos consideram que o maior problema para se iniciar um negócio editorial é o capital 
disponível para enfrentar a concorrência. Na verdade, o dinheiro, ainda que seja muito 
importante, não faz milagres se não houver um projeto muito bem fundamentado. É possível 
perder enormes montantes em uma publicação sem futuro. Segundo Roberto Melo, vice-
presidente da Editora Símbolo, "é preciso acertar o nicho ou descobrir novos nichos". Para ele, 
"essa é uma dificuldade muito maior do que dispor de grande investimento". 
 
Para Mauro Calliari, diretor-geral da Unidade Veja/Exame da Editora Abril, o mercado editorial 
envolve uma certa dose de risco. "Uma nova publicação em um mercado maduro como o 
brasileiro requer uma disciplina de segmentação, achar o nicho certo, ser capaz de testar a 
fórmula editorial, dimensionar os investimentos e prospectar os anunciantes", enumera. 
Na opinião de Wilson Moherdaui, sócio-diretor da Plano Editorial, "é fundamental que o 
lançamento de uma nova publicação seja precedido de avaliação cuidadosa de sua adequação 
ao público-alvo". Fernando Luna, diretor editorial da Trip Editora, acrescenta: "Você precisa 
descobrir com quem quer falar e por que alguém precisa de mais uma revista." 
 
Consolidação 
 
Um sucesso editorial inicial não significa que ele vai se consolidar. Mais do que ter uma boa 
percepção das brechas de mercado para lançar publicações, é fundamental ficar atento às 
mudanças. E atento não apenas ao que muda no segmento de revistas, mas principalmente às 
freqüentes alterações sociais. Para Fernando Luna, da Trip, essa é uma das partes mais difíceis 
do trabalho com revistas. "Ela pode se fossilizar", avisa. "Se você não mudá-la, ela se 
cristaliza." Luna recomenda que "o editor deve ter a sensibilidade de ver para onde o mundo 
está indo". E explica: "A comunidade que lê a sua revista é dinâmica e não basta mudar o 
projeto gráfico, é preciso saber o que ela quer." 
 
Roberto Melo, da Símbolo, diz que "a revista é um organismo vivo, que tem de ser reinventado 
a cada edição, embora mantenha as suas características básicas". Ele diz acreditar que uma 
publicação consegue ter vida longa se constituir uma marca que se identifica com o leitor ao 
mesmo tempo em que é flexível para acompanhar as mudanças desse seu consumidor. 
 
Na opinião de Moherdaui, da Plano, é essencial manter a maior sintonia possível com o público 
e com o mercado: "Um olho no anunciante, outro no leitor", afirma. "E jamais abrir mão da 
independência editorial e da credibilidade", complementa.  



Calliari aproveita essa linha de argumentação para defender que se deve criar um laço 
constante entre os editores e os leitores. "Sem isso, não há modelo de longo prazo que se 
sustente." 
 
Segmentos 
A preocupação com uma revista bem-focada para o seu público nunca é exagerada. Em um 
mercado global, no qual os fluxos de informações são cada vez mais fragmentados para 
públicos distintos e volúveis e que, por causa disso, já se discute até mesmo a derrocada da 
comunicação de massa, é preciso pensar em produtos lucrativos, mesmo que direcionados 
para grupos de leitores relativamente limitados. No Brasil, segundo dados da Aner, 49% dos 
títulos são dedicados a interesses específicos e apenas 0,6% a interesses gerais (o restante se 
distribui entre as categorias de revistas femininas, masculinas e infanto-juvenis).  
 
A própria Editora Abril, que tradicionalmente trabalha com revistas de grande circulação, vem 
experimentando segmentos. "A Abril tem explorado vários deles com muito sucesso, num 
modelo que inclui revistas, eventos, sites e patrocínios", conta Calliari. 
 
Para Moherdaui, "a tendência é a busca de nichos de mercado, com públicos mais restritos e 
conteúdos mais dirigidos a esses públicos". De acordo com Luna, ainda que a segmentação 
não seja um fenômeno tão recente, nos últimos cinco anos ela ficou mais visível. Na visão 
dele, a diminuição do número de leitores pode ser compensada pelo aumento da publicidade. 
Embora a participação no bolo publicitário no ano passado, estimada pela Aner em 8,8%, 
esteja abaixo da média dos últimos seis anos, o faturamento com publicidade, também 
conforme estatísticas tabuladas pela Aner, cresce sem parar desde 2003, tendo alcançado R$ 
1,38 bilhões no ano passado. 
 
Melo dá um exemplo dessa evidência da segmentação: "Quando eu era criança, só existiam 
três modelos de tênis, cada um com duas ou três variações de cores; na semana passada 
entrei numa loja de tênis e havia pelo menos 300 modelos nas prateleiras." Ele considera que 
"a maior variedade de modelos implica a diminuição da venda de cada um". Contudo, Melo não 
distingue a segmentação como o principal fator de diminuição da circulação. "O número total 
não caiu, pelo menos quando se fala de revistas, por causa da segmentação; a queda dos 
últimos cinco anos se deve a outros fatores, principalmente econômicos", avalia. 
 
Concorrência digital 
 
O processo de segmentação do mercado editorial na última década foi acompanhado pelo 
crescimento das mídias digitais, principalmente da internet. Isso vem obrigando vários 
publishers a estabelecerem estratégias que partem do papel para ancorar em outros canais e 
diversificam a audiên-cia. "Eu não consigo imaginar uma publicação em apenas uma mídia", 
diz Luna, diretor editorial da Trip Editora. "Você pode aplicar os valores de sua publicação em 
suportes diferentes, como internet, eventos, rádio, festas", considera. Ele toma como exemplo 
a Trip Editora, que começou há 20 anos com a revista Trip, ambientada na cultura de praia e 
ampliada para variadas reportagens comportamentais e ensaios fotográficos sensuais. 
 
Mais recentemente, a editora passou a publicar a revista TPM (Trip Para Mulheres), com 
conteúdo bastante diversificado para o público feminino. A Trip, com circulação de 22,1 mil 
exemplares mensais, e a TPM com 10,4 mil exemplares mensais, na média do primeiro 
semestre deste ano, segundo dados auditados pelo Instituto Verificador de Circulação (IVC), 
forneceram a estrutura editorial para os 12 títulos customizados que a editora publica 
atualmente para marcas como Mitsubishi, Daslu, Gol, Natura, Ambev, entre outras. Hoje, a 
editora explora outras mídias a partir dos conceitos de suas publicações originais. 
 
Moherdaui também acredita em outras plataformas para o sucesso da editora, mas não 
acredita que a internet represente uma grande amea-ça para o futuro desse mercado. "Ao 
contrário do que  pensa a maioria das pessoas, as verbas de publicidade não estão migrando 
para a internet ou outros meios eletrônicos", garante. "Estão migrando é para os eventos de 
relacionamento."  



O sócio-diretor da Plano Editorial assegura isso com conhecimento de causa, baseado nos 21 
anos de experiência de sua própria editora, que começou com um jornal de informática e, 
desde então, vem trabalhando com publicações de tecnologia da informação, inclusive com 
versões on-line de seu conteúdo. 
 
"Embora as mídias digitais estejam crescendo, dá para contar nos dedos as iniciativas que 
conseguiram atingir o ponto de equilíbrio; a maioria esmagadora dá prejuízo", analisa 
Moherdaui. Calliari, por sua vez, lembra que a internet tem sido uma ótima plataforma para a 
venda de assinaturas de veículos impressos. 
 
Novos agentes 
 
Ainda que o universo das revistas se apresente muitas vezes incerto e com obstáculos vindos 
de concorrências que há poucos anos sequer existiam, ele ainda representa um terreno fértil 
para novos lançamentos. Luna exemplifica com o crescimento  numérico de publicações 
voltadas para grupos econômicos mais humildes, que têm grandes tiragens e baixo custo, e 
também aposta nas possibilidades comerciais que são oferecidas pelas revistas customizadas. 
 
Calliari entende que esse mercado, como qualquer outro, exige um mínimo de fôlego das 
editoras para testarem novas idéias e "premia aqueles que conseguem criar e manter 
comunidades de interesses". Melo também crê nas possibilidades para novos agentes no 
mercado editorial. Ele cita o exemplo da própria Editora Símbolo, fundada há menos de 20 
anos e que, segundo ele, é hoje a quarta maior editora do país. Já Moherdaui, em tom de 
brincadeira, diz que não aconselharia o filho a investir no mercado editorial. Contudo, acha que 
esse mercado, mesmo sendo inóspito, sempre terá espaço para novos empreendedores. 
"Basta ser eficiente para identificar as oportunidades", aponta. 
 
BOX 1 
Lições de mercado - A união entre experiência e inteligência 
 
Enquanto as editoras brasileiras publicam 3.651 títulos de revistas, segundo a Associação 
Nacional de Editores de Revistas (Aner), os leitores nos Estados Unidos têm à disposição nada 
menos que 18 mil títulos, de acordo com o National Directory of Magazines. O gigantismo do 
mercado americano é proporcional ao seu nível de concentração; as 15 maiores editoras do 
país detêm 80% do faturamento e 78% das maiores revistas, mas são responsáveis por 
apenas 2% da variedade de títulos em circulação. E mais: se você parar em frente a uma 
banca, fechar os olhos, e pegar uma publicação qualquer, terá 90% de chances de ter nas 
mãos uma revista publicada por uma dessas 15 editoras que brigam por um pedaço dos cerca 
de U$ 4 bilhões (R$ 8,7 bilhões) movimentados anualmente pela indústria editorial norte-
americana. 
 
Nesse cenário de acirrada competição por espaço em bancas, vendas de assinaturas e busca 
por anunciantes pode parecer uma loucura se aventurar a lançar um título contando com um 
orçamento modesto e infra-estrutura doméstica. Nem tanto. Como boa parte dessas grandes 
editoras luta em um patamar de tiragens colossais e de assuntos de interesse das massas, não 
são poucos os espaços e públicos que podem ser explorados por publishers com um bom 
projeto editorial e comercial. Tiragens e valores considerados irrisórios por grandes editoras 
podem fazer funcionar muito bem casas editoriais mais modestas. 
 
Pensando nesse público, uma editora de livros do tipo faça-você-mesmo, a Nolo, comercializa 
sucessivas edições do livro Starting & running a successful newsletter or magazine, da ex-
publisher da PC Magazine, Cheryl Woodard. O livro é um guia para quem deseja se embrenhar 
no mercado editorial e lançar a sua própria publicação. Mais do que um passo-a-passo com as 
diferentes etapas do processo de criação e consolidação de um título, a obra traz um 
interessante panorama do mercado editorial norte-americano, no qual se escreve e se publica 
sobre basicamente qualquer assunto que se possa imaginar. 
 
A autora mostra exemplos de boas idéias de negócios e de como estruturar uma publicação.  



Um ponto importante do livro são as atribuições do publisher, que, segundo a autora, não 
precisa necessariamente ser um jornalista. Mais do que olhar para detalhes do conteúdo 
editorial, ele deve pensar na publicação como um negócio e, para fazê-la funcionar, deve se 
cercar de bons profissionais. Desse modo, a parte editorial será de responsabilidade de um 
editor que deve ser contratado, assim como o diagramador, os contatos publicitários ou de 
vendas de assinaturas, entre outros profissionais. 
 
No Brasil, muitas vezes o publisher é o próprio jornalista, que costuma entender de conteúdo 
editorial e carecer de tino comercial. Essa é a causa do fracasso de excelentes produtos 
jornalísticos que não vêm acompanhados por uma boa estratégia de comercialização. 
Para a autora, a preparação e a análise do mercado são fundamentais para um início 
alvissareiro de qualquer publicação. Ela acredita que não é necessário pensar em algo inédito 
para começar e que mercados já explorados, mesmo por grandes concorrentes, podem 
funcionar, se forem bem trabalhados. Não há nenhum problema em se posicionar abaixo de 
outras publicações do gênero, diz ela, desde que, é claro, represente um negócio lucrativo. 
 
Para isso, Cheryl Woodard esmiúça o trabalho de desenvolvimento de um plano de negócios, 
de estudo do segmento, de distribuição, de captação de assinantes e anunciantes. Ela cita, por 
exemplo, que as revistas norte-americanas perdem, em média, metade de seus assinantes 
todos os anos. Por isso, qualquer publisher que queira se aventurar com um novo título deve 
se preparar para conseguir conquistar novas assinaturas para manter sua publicação em 
funcionamento. Cheryl também analisa a comercialização de outros produtos a partir das 
revistas, a divulgação, a administração dos funcionários, a escolha dos profissionais certos, o 
investimento em soluções digitais e até mesmo os tipos de estruturas que devem ser 
montadas para atrair investidores e clientes. 
 
Newsletters 
 
Uma fatia considerável do mercado editorial norte-americano é preenchido pelas newsletters. 
Enquanto no Brasil elas são pouco prestigiadas e em sua maioria voltadas para a comunicação 
empresarial (para o público interno ou para clientes), nos Estados Unidos as newsletters são 
uma boa alternativa para quem deseja investir na segmentação. Muito da comunicação 
impressa das entidades setoriais ou de classe e de grupos de interesse comum é feito por meio 
desse tipo de publicação. Atualmente, de acordo com o Oxbridge Directory of Newsletters, são 
13 mil títulos no país. 
 
Muitas vezes, as newsletters impressas apresentam informações específicas que vão direto ao 
interesse de determinado grupo e, assim, conseguem se manter lucrativas, mesmo com preço 
de assinatura alto para compensar a baixa tiragem. 
 
Ainda que traga exemplos e contextos dos Estados Unidos, Starting & running a successful 
newsletter or magazine apresenta dicas preciosas para qualquer novo publisher e chama a 
atenção para detalhes que, se ignorados, podem representar o fracasso de um 
empreendimento editorial. 
 
BOX 2  
Entrevista - Publisher discute o mercado brasileiro 
 
A autora do livro Starting & running a successful newsletter or magazine, Cheryl Woodard, 
conversou por e-mail com a Negócios da Comunicação sobre o mercado editorial. Antiga 
publisher e co-fundadora das revistas PC magazine, PC World, Macworld e Publish, ela também 
dirigiu a divisão de São Francisco do site do Internetional Data Group (IDG). Em 1997, criou o 
Publishing Business Group (www.publishingbiz.com), que oferece serviços de consultoria em 
edição, marketing, design, entre outras áreas editoriais. 
 
No Brasil é comum os jornalistas acumularem as funções de editor e publisher, mas não 
alcançam êxito por se dedicarem mais ao conteúdo editorial. Isso também ocorre nos EUA? 
Sim. Mas também temos pessoas de negócios lançando revistas sem a devida atenção ao 
conteúdo editorial. O problema existe dos dois lados. 



 
Você diz que as empresas dispensam boas oportunidades por buscarem publicações de grande 
tiragem. O mercado de pequenas tiragens deve ser mais explorado? 
Sim, esse é o objetivo. Mas a escala também é um aspecto importante. Os novos publishers 
raramente têm condições financeiras de lançar revistas com grandes tiragens, mas há 
oportunidades de menor porte por aí. 
 
No Brasil, cresce o número de revistas mas não o de leitores. O problema é o mesmo nos EUA? 
Sim. O público mais jovem não está assinando revistas de temas abrangentes, mas apenas 
revistas muito segmentadas, como, por exemplo, de jogos eletrônicos. 
 
A transição para publicações on-line são uma boa alternativa para pequenas editoras? 
Isso cria novas oportunidades, mas é preciso ser esperto. 
 
E as pessoas tendem a abandonar a mídia impressa pelas mídias eletrônica e digital?  
Nem todo mundo. Muitas pessoas continuam adorando os impressos, que são muito mais 
convenientes para os leitores. Eles estão se adaptando, mas nunca vão morrer. 
 
BOX 3  
Sete passos para a criação e consolidação de um projeto editorial 
 
1 - Saber o que o seu leitor quer ler 
Muitos editores se preocupam mais com o que querem escrever. Buscar nichos de mercado e 
conhecer o que já se tentou publicar na área é importante, além de definir um plano de 
negócios detalhado. 
 
2 - Como chegar ao seu leitor 
As bancas estão muito saturadas com a competição das grandes editoras. Assinatura pode ser 
uma opção, mas os futuros consumidores precisam conhecer a publicação, como por meio de 
eventos relacionados ao tema da revista. 
 
3 - Quem paga a conta 
Venda em banca, assinaturas ou publicidade são as principais fontes de receita. E isso deve 
fazer parte das propostas editorial e comercial da publicação para melhorar a busca de capital. 
 
4 - Equipe 
É comum ver pequenas editoras em que jornalistas cuidam da parte comercial, publicitários 
interferem na parte editorial e administradores intervêm em tudo. Em estruturas saudáveis, 
cada profissional deve atuar na sua área. 
 
5 - Cuide de seu cliente 
Entregas atrasadas aos assinantes, descuido editorial ou pouco caso com os anunciantes são o 
início do fim. Cumpra os prazos, ofereça vantagens para assinantes e dê descontos para 
anunciantes fiéis. 
 
6 - Manutenção 
Mude para se manter. Um sucesso inicial não pode subir à cabeça; é preciso pensar em novas 
estratégias para que a publicação seja rentável no longo prazo. Invista em novos canais de 
distribuição, pense em outros suportes de veiculação de conteúdo, lance spin offs (produtos 
ligados à publicação, como DVDs, CDs, CD-ROMs, livros, edições especiais, etc.), organize ou 
participe de eventos que possam trazer visibilidade para o seu produto. 
 
7 - Investidores 
Essa etapa pode demorar um pouco, mas é cada vez mais comum vermos editoras serem 
vendidas integralmente ou parcialmente para outras editoras ou para investidores. Uma 
administração eficiente e produtos com bom potencial de crescimento são chamarizes. 
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