
Tendências marcantes em 
todo o mercado editorial de 
revistas, a customização e a 
segmentação consolidam-se 
também no nicho das publi-
cações destinadas aos consu-
midores de alta renda. Entre 
os segmentos que recebem os 
maiores investimentos destaca-
se atualmente o de arquitetura 
e decoração vinculadas ao luxo 
e à sofisticação.

No ano passado, a Editora 
Abril ingressou nessa seara lan-
çando quatro edições de Casa 
Claudia – Edição Luxo, além do 
primeiro número de Arquitetura 
Edição Top, cujas circulações 
mesclam venda em bancas e 
distribuição a um mailing com-
posto por pessoas de alto poder 
aquisitivo. “Obtivemos uma 
resposta muito positiva do mer-
cado publicitário”, conta Angelo 
Derenze, diretor do núcleo Casa 
e Construção da Abril. Segundo 
ele, neste ano serão lançadas 
outras quatro edições de Casa 
Claudia – Edição Luxo e duas de 
Arquitetura Edição Top.

Gabriel, da Doria Associa-
dos, é outro título que em 2006 
passou a disputar o setor da 
decoração sofisticada. “Ven-
demos 90 páginas no primeiro 
número”, revela Beatriz Cruz, 
diretora comercial da empresa, 
que já trabalhava com a revista 
Oscar no mercado de alta renda. 
“Haverá espaço para publica-
ções que sejam diferenciadas e 
traduzam luxo para o público da 
classe A. E a próxima etapa é a 
segmentação da segmentação 
do luxo”, prevê Beatriz.

Além de Gabriel e dos novos 
produtos da Abril, o universo do 
design e da decoração sofisticada 
recebeu no ano passado a Dome, 
publicação da Editora Siquini 
— onde a segmentação sempre 
foi a base do modelo de negócios, 
afirma o presidente, Claudemir 
Siquini. “Não fazemos revistas 
de luxo, e sim revistas que, pelo 
projeto gráfico, conteúdo e dis-
tribuição, atingem consumidores 
específicos, como os praticantes 
de pólo, golfe e vela”, detalha.

Upgrade
As novas publicações dirigi-

das à arquitetura geram concor-
rência para um título tradicional 
desse segmento: Casa Vogue, da 
Carta Editorial, que em 2006 
deu vida própria à RG Vogue 
(focada nas celebridades), an-
tes um suplemento de Vogue. 

O fortalecimento dessa revista 
é uma das prioridades defini-
das para este ano por Ricardo 
Kowarick, diretor da editora. 
“Também daremos um upgrade 
em Vogue Homem, que deve se 
tornar mensal em 2008, quando 
pretendemos lançar um novo 
título”, acrescenta.

Juntamente com a segmen-
tação, a customização ganha 
força no mercado das revistas 
focadas no luxo. A própria Carta 
edita três publicações customi-
zadas: I, I Campinas e Win (para 
os shoppings Iguatemi e Iguate-
mi Campinas e para o salão de 
cabeleireiro Studio W, respecti-
vamente). A Siquini desenvolve, 
para a rede Fast Shop e o grupo 
têxtil Paramount, os títulos Fast 
Life e Trendy. “E brevemente 
lançaremos uma revista em 
parceria com o estilista Ricardo 
Almeida”, adianta Siquini.

A Editora Trip, cujo portfólio 
de customizadas destinadas ao 
público de alto poder aquisitivo 
já incluía as publicações da Das-
lu, da Mitsubishi e da constru-
tora Coelho da Fonseca, no ano 
passado agregou a esse rol os 
títulos da montadora Audi e do 
Grupo Izzo — responsável pela 
importação das motocicletas 
da Harley Davidson e de outras 
fabricantes. “As marcas focadas 
no consumidor de alta renda 
parecem ter sido as primeiras a 
perceber o poder da customiza-
ção das revistas, mesmo porque, 
para elas, revista sempre foi uma 
mídia importante. Mas a cus-
tomização crescerá em vários 
outros segmentos do mercado 
editorial”, aposta Paulo Lima, 
publisher da Trip.

Títulos sofisticados

Editora Abril

• Revista A: quatro edições por ano. Em 2006, a publicação 
   foi distribuída a um mailing com 80 mil nomes, além dos
   20 mil exemplares colocados em bancas. Em 2007, esse
   mailing será reduzido para 30 mil, sendo mantidos os 20 
   mil para bancas.
• Casa Claudia Edição Luxo: quatro números por ano, 40 mil
   exemplares por edição.
• Arquitetura Edição Top: duas edições por ano, 30 mil 
   exemplares por edição.

Doria Associados (1) • Oscar: anual, 40 mil exemplares.
• Gabriel: anual, 40 mil exemplares.

Siquini Editorial (2)

• Polo Life: trimestral, 10 mil exemplares por edição.
• Golf Life: bimestral, 10 mil exemplares por edição.
• Iate Life: trimestral, 10 mil exemplares por edição.
• Dome: trimestral, 10 mil exemplares por edição.

Carta Editorial (3)

• Vogue: 54 mil exemplares mensais.
• RG Vogue: 35 mil exemplares mensais.
• Casa Vogue: 43 mil exemplares mensais.
• Homem Vogue: cinco edições por ano, 
   30 mil exemplares por edição.

Editora Trip

• Daslu: trimestral, 42 mil exemplares por edição.
• Homem Daslu: trimestral, 35 mil exemplares por edição.
• Private Brokers/Coelho da Fonseca: trimestral, 30 mil
   exemplares por edição.
• Audi Magazine: bimestral, 35 mil exemplares por edição.
• Izzo Moto Culture Experience: bimestral, 35 mil exempla-
res
   por edição.

Lage e Ivanesciuc 
(4)

• Vero Edição Regional SP: 19 mil exemplares mensais.
• Vero Alphaville Edição Nacional: bimestral, 25 mil 
   exemplares por edição.

Nova Criação (5) • Wish Report: bimestral, 40 mil exemplares por edição.

Fonte: as editoras — No segmento do luxo essas editoras têm ainda as seguintes publicações: (1) Arena, que circula na 
temporada de inverno na cidade de Campos do Jordão; (2) As customizadas Fast Life e Trendy e os guias São Paulo Life 
e Rio Life; (3) Vogue Noivas, Vogue Passarela e as customizadas I, I Campinas e Win; (4) Anuário Vero de Arquitetura e 
Decoração; (5) Customizada Sob Medida

O aprofundamento da seg-
mentação e da customização 
não impede, porém, a evolução 
dos títulos que exibem o luxo de 
maneira genérica, como a Revista 
A, lançada pela Abril no final de 
2005. “No ano passado, editamos 
quatro números do título, com 
média de 60 páginas publicitárias 
em cada um deles; esperávamos 
uma média de 40 páginas”, conta 

Claudio Ferreira, publisher da 
Revista A, que neste ano terá 
dois especiais, além de outras 
quatro edições. “Esse segmento 
ainda tem muito potencial, pois 
a capacidade de consumo do 
público de alta renda continua 
crescendo. Mas só permanecerá 
quem tiver competência, con-
teúdo, números comprovados”, 
enfatiza Ferreira.

Projetos parceiros
O espaço para expansão do 

segmento das revistas focadas 
no luxo percebido por Ferreira 
parece ser confirmado pelos 
índices apresentados por João 
Carlos Camargo, publisher de 
Wish Report. De acordo com ele, 
em 2006, comparativamente a 
2005, o faturamento publicitário 
da Wish cresceu 45%. “E neste 
ano prevemos incremento de 
30%”, ressalta Camargo. Ele 
cita, entre as prioridades para 
2007, o desenvolvimento de 
novos títulos customizados, 
segmento no qual sua editora já 
atua produzindo a revista Sob 
Medida, para uma entidade que 
congrega alfaiates sofisticados.

Há, porém, quem busque 
novas fórmulas para manter o 
crescimento nesse setor hoje 
bastante concorrido, como pro-
jetos reunindo diversas de suas 
publicações. “Cada revista des-
se segmento tem um diferencial, 
e seria interessante trabalhar 
ações cooperadas integrando 
várias delas”, explica Marcos 
Lage Gozzi, sócio-diretor da 
Lage & Ivanesciuc (editora 
responsável pelas revistas Vero, 
distribuídas nos condomínios 
Alphaville). “Estou conversando 
com alguns veículos destinados 
ao consumidor de alta renda, e 
ainda neste primeiro semestre 
deveremos apresentar projetos 
cooperados”, conta. Gozzi crê 
que, no atual momento, a bus-
ca por nichos específicos vai 
se sobrepor ao surgimento de 
novos títulos.

Talvez por não ter encontra-
do esse nicho, a revista Estampa 
— dirigida ao público de maior 
poder aquisitivo —, editada 
pelo jornal Valor Econômico, 
deixou de circular em meados 
do ano passado. Vera Ruthofer, 
diretora de marketing do jornal, 
cita “decisão estratégica” como 
causa da extinção do título. “O 
foco do Valor está no conteúdo 
de economia, negócios e finan-
ças”, justifica. Abordando o luxo 
e a sofisticação de maneira ge-
nérica, Estampa fugia um pouco 
desse foco.

Mercado em ebulição
Assim como acontece no segmento editorial de maneira geral, 
customização e segmentação também são a tendência na área de luxo

Antonio Carlos Santomauro

Derenze: resposta positiva do mercado publicitário Camargo: previsão de crescimento de 30% neste ano Gozzi: “Cada publicação desse segmento tem um diferencial”

Fo
to

s:
 d

iv
ul

ga
çã

o

Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, n. especial, p. 13, 12 fev. 2007.




