
Fonte: IVC. As médias de 2006 das revistas Você S/A, PEGN e Forbes Brasil se referem ao período de janeiro a novembro. Os dados sobre a Forbes Brasil reportam dez meses de 2004 e 
quatro meses de 2000; em 2002 e 2003 o título não aparece entre os auditados pelo IVC

Dirigidas a leitores seletos, 
com poder de decisão e de compra 
bem superiores à média nacional, 
as revistas de economia e negócios 
intensifi cam seu foco nos execu-
tivos mais bem colocados. Todas 
as principais publicações desse 
segmento passam por transições 
que vão desde as abordagens 
mais qualifi cadas de Você S/A e 
diversifi cadas de Exame — que 
comemora seus 40 anos em 2007 
— até as incertezas que rondam 
a Dinheiro (diante da iminente 
venda da Editora Três) e a For-
bes Brasil (recém-incorporada à 
Editora Peixes, em um dos movi-
mentos que pretendem organizar 
melhor o tabuleiro da Companhia 
Brasileira de Multimídia).

É nesse cenário que entra 
em cena a principal novidade 
editorial deste início de ano: a 
mensal Época Negócios, que 
chega às bancas na quarta-feira, 
7, com tiragem de 100 mil exem-
plares (boa parte para distribui-
ção via mailing para degustação) 
e mais de 200 páginas, sendo 80 
de anúncios pagos.

A nova revista promete abor-
dagens aprofundadas, grandes 
reportagens e intenso uso de 
recursos visuais que refl itam seu 
desejo de inovar. Com direção 
editorial de Paulo Nogueira (ide-
alizador do projeto) e direção 

de redação de Nelson Blecher, 
Época Negócios contará com 
um reforçado time de colunistas, 
entre os quais Max Gheringer, 
Gilson Schwartz e José Fucs.

“Com proposta gráfica di-
ferenciada e editorial analítico 
sem ser acadêmico, vamos 
ocupar um espaço que está vago 
não só no mercado publicitário 
mas também entre os leitores”, 
acredita Gilberto Corazza, dire-
tor de mercado anunciante da 
Editora Globo, que pretende 

manter média de 40 páginas de 
publicidade por edição.

Segundo ele, além da estra-
tégia agressiva de divulgação, 
que inclui campanha da JWT, 
um intenso trabalho de telemar-
keting ativo será iniciado para 
que, até o fi m do ano, 60% da 
tiragem já esteja sendo endere-
çada a assinantes.

Liderança folgada
Com Época Negócios, a Edi-

tora Globo avança sobre um 

mercado que, apesar de dispu-
tado por diversos outros compe-
tidores, ainda é dominado pela 
líder Abril, que controla os dois 
principais títulos do segmento 
(ambos ostentando o dobro de 
circulação das concorrentes mais 
próximas) e morde a maior fatia 
das verbas publicitárias dirigidas 
às publicações de economia. 
“Olhamos o lançamento de uma 
revista concorrente com muita 
atenção. Entretanto, não é fácil 
disputar mercado com a marca 

Exame, que detém 70% de share 
em publicidade no segmento de 
negócios. Por outro lado, sempre 
há espaço para bons títulos”, 
comenta o diretor-superinten-
dente de Exame, Você S/A e Info, 
Alexandre Caldini.

Ele exemplifica citando a 
mais nova publicação da sua 
Unidade de Negócios e Tecno-
logia, a Exame PME, dirigida a 
pequenas e médias empresas, 
que estaria gerando retornos 
acima do esperado tanto em cir-
culação como em faturamento 
publicitário. Com periodicidade 
bimestral, a PME vende cerca de 
15 mil exemplares em bancas 
por edição e tem outros 100 
mil distribuídos a um mailing de 
cortesia, segundo o executivo 
da Abril, que nega um embate 
direto com a veterana Pequenas 
Empresas Grandes Negócios 
(PEGN), da Editora Globo. “A 
PME é voltada a pequenos e 
médios empresários já estabe-
lecidos, com conteúdo focado 
no auxílio às suas empresas e 
na otimização delas, e não em 
sugestões para quem quer abrir 
um negócio”, compara Caldini.

Na Globo, a PEGN é vista 
como um título consolidado e 
em ascensão. Em 2006, sua cir-
culação paga cresceu 7% e seu 
faturamento publicitário, 23%.

Circulação rentável
Sobre a principal revista do 

portfólio de sua Unidade de 
Negócios, o executivo da Abril 
frisa que a recente reformula-
ção da quinzenal Exame visou 
conferir maior agilidade ao seu 
conteúdo. Essa nova postura 
é a grande responsável pelo 
aumento na circulação da pu-
blicação que, depois de vários 
anos de queda, saltou da média 
de 152 mil exemplares em 2004 
para 168 mil em 2006 — alta de 
10,5% em dois anos.

Caminho inverso, pelo me-
nos no que diz respeito à cir-
culação, faz a mensal Você S/A, 
que caiu da média de quase 250 
mil exemplares em 2001 para 
cerca de 173 mil em 2006. Mes-
mo assim, o título se mantém 
líder do segmento de economia 
e negócios no ranking das audi-
tadas pelo Instituto Verifi cador 
de Circulação (IVC). “A Você 
S/A continua tendo uma circu-
lação muito grande, mas nós es-
tamos direcionando-a para um 
caminho b-to-b, focando mais 
em gerentes e diretores, com 
um conteúdo mais qualifi cado”, 

Negócios para público qualifi cado
Época lança-se na briga por leitores e verbas publicitárias no disputado mercado das revistas de economia
Alexandre Zaghi Lemos

Julgando que os títulos 
mensais e quinzenais estão 
conseguindo conviver melhor 
com a nova realidade da mídia, 
ditada pela convergência e pela 
digitalização, Jorge Polydoro, 
diretor-presidente da revista 
Amanhã, acredita que ainda há 
nichos inexplorados no mer-
cado de economia e negócios. 
“Há uma tendência de títulos 
altamente especializados, que 
são um bom caminho para as 
pequenas editoras. Todavia, 
o nível de profundidade será 
determinante para qualquer 
lançamento, já que o fast-food 
migrou todo para a internet”, 
analisa Polydoro.

Sediada em Porto Alegre 
há 20 anos, a mensal Amanhã 
conseguiu incrementar em 
12% o seu faturamento pu-
blicitário em 2006, mantendo 
a circulação estável em uma 

média de 43 mil exemplares 
por edição. “Como a economia 
brasileira não cresce, man-
ter a circulação sem quedas 
bruscas tem sido um grande 
desafi o”, reconhece.

Também nascida mensal, 
há três anos, mas transforma-
da em quinzenal, a Foco vem 
mantendo uma circulação mé-
dia de 43 mil exemplares por 
edição. O diretor-presidente 
da editora Contra Plano, Ro-
berto Bahiense, acredita estar 
havendo um olhar mais atento 
dos profissionais de mídia 
para títulos mais reflexivos. 
“Em 2006, consolidamos nos-
sa presença institucional em 
meio a grandes anunciantes, 
tendo incrementado nosso fa-
turamento em 16%, incluindo 
a revista, os seminários que 
organizamos e os projetos 
especiais”, informa. A mais 

recente investida da editora 
é a revista FIA — Fundação 
Instituto de Administração, em 
parceria com a FEA/USP. Tam-
bém acreditando haver espaços 
para novos títulos com alto 
nível de qualifi cação, Bahiense 
já prepara o lançamento da 
terceira revista de sua editora, 
para o segundo semestre.

Já o diretor geral da Améri-
caEconomia, Hélcio Vieira, vê 
com ressalvas a chegada de no-
vos competidores ao mercado. 
“Com mais um título, teremos 
de ser mais criativos, já que o 
bolo publicitário destinado ao 
nosso segmento não está cres-
cendo. Há 12 anos tínhamos 
cerca de 30 bancos anunciando 
fortemente. Depois de muitas 
fusões e aquisições, hoje não 
passam de seis os grandes 
anunciantes do setor bancá-
rio”, salienta. A revista fechou 

2006 com circulação média de 
44.800 exemplares por edição, 
auditada pela BPA, incluindo 
assinantes, venda avulsa e 
mailing de cortesia. Apesar do 
aumento de 15% na circulação, 
o título viu seu faturamento 
publicitário cair 7% na com-
paração com 2005.

Além de suas 18 edições 
distribuídas durante o ano 
passado, a AméricaEcono-
mia iniciou um projeto que 
irá intensificar em 2007. A 
revista Luk — Luxury & Sty-
le, uma parceria com o The 
New York Times voltada ao 
mercado de luxo, circulou 
como cortesia para cerca de 
10 mil assinantes da Grande 
São Paulo. A experiên cia, 
avaliada positivamente, será 
repetida outras duas vezes 
neste ano, com edições em 
maio e novembro. (AZL)

Altamente especializadas



Ao completar 35 anos de co-
bertura do Campeonato Mundial 
de Fórmula 1, o jornalista Regi-
naldo Leme atinge outra marca 
expressiva em sua carreira. Sua 
editora, a R.Leme, lançou em 
janeiro a 15a edição do AutoMo-
tor, anuário que apresenta uma 
retrospectiva da F1 e de outras 
categorias do automobilismo 
nacional e internacional. Para 
comemorar, será realizada uma 
festa nesta terça-feira, 6, no 
Tom Brasil, na capital paulista.

Essa edição comemorativa 
tem como principal novidade 
a ampliação do conteúdo. O 
número de páginas passou de 
388 para 404, e o volume de 
fotografias também cresceu 
— são cerca de 820. Na aber-

tura, o anuário apresenta um 
relato dos acontecimentos dos 
últimos 15 anos do automo-
bilismo, além de uma seleção 
dos melhores trabalhos do 
fotógrafo Miguel Costa Júnior 
— um dos mais conceituados 
do País no esporte a motor 
—, que tem fotos na publicação 
desde a primeira edição. Está 
presente no volume o resumo 
de 32 categorias distintas.

A tiragem continua na casa 
de 30 mil exemplares. Este é o 
segundo ano consecutivo em 
que o livro é elaborado pela 
Pancrom. A novidade da gráfi ca 
para a edição fi cou por conta 
da capa almofadada, além da 
textura — já adotada em 2006. 
Segundo Leme, na época do lan-

çamento, em 1992, o mercado 
brasileiro não tinha um anuário 
que retratasse a F1 e que tam-
bém mostrasse a participação 
de pilotos brasileiros que esti-
vessem correndo em qualquer 
parte do mundo. 

“Começamos com 150 pági-
nas e hoje estamos com 404. E 
superamos até mesmo o perío-
do em que perdemos o nosso 
maior ídolo, sem sentir falta de 
interesse do nosso leitor, que, 
acima de tudo, é um colecio-
nador do AutoMotor”, conta o 
comentarista da Rede Globo, 
que está perto de completar a 
transmissão de 500 Grandes 
Prêmios na categoria máxima do 
automobilismo mundial.

Fernando Murad

Desde a semana passada, 
o site do canal MTV está nova-
mente hospedado no portal Uol, 
depois de três anos de parceria 
com o Terra. Gerada, segundo os 
dirigentes da emissora, por uma 
negociação comercial mais atrati-
va, a mudança ocorre justamente 
no momento em que a MTV in-
tensifi ca sua postura multimídia. 
Ela já está presente em televisão, 
internet e revista e deverá chegar 
ao rádio paulistano até o fi m do 
ano, através de acor-
do que vem sendo 
costurado com uma 
FM da capital.

Apesar de res-
ponder por apenas 
5% do faturamento 
da empresa, a web 
ganha importância 
capital para a MTV, 
não só por seu po-
tencial de estreitar 
re lacionamentos 
com o público jo-
vem, mas,  espe-
cialmente, pelas novas possi-
bilidades de negócios gerados 
pela rede, como a venda online 
de músicas, já explorada por 
outras MTVs mundo afora. 
“Além da visibilidade que o 
Uol dará ao nosso site e do 
compromisso de investimento 
em mídia no canal, este acor-
do é muito importante para o 
lançamento ainda neste ano do 
nosso projeto de comércio ele-
trônico de músicas”, confirma 
o diretor geral da MTV Brasil, 
André Mantovani.

Atualmente, o site da emis-
sora é o terceiro mais acessado 
de todas as MTVs do mundo, 
perdendo apenas para os en-
dereços norte-americano e 
alemão. São mais de 1,5 milhão 

de visitantes únicos por mês. 
Outra investida recente da 
MTV Brasil, lançada em agosto, 
vem alcançando bons resul-
tados. Trata-se do Overdrive, 
site voltado aos usuários que 
navegam em banda larga. Ele 
oferece farto conteúdo em ví-
deo (incluindo uma programa-
ção produzida especifi camente 
para a web) e já conquistou 
uma audiência mensal de 400 
mil visitantes únicos.

O Uol, por seu turno, visa 
consolidar sua liderança na área 
de música, conquistada há sete 
meses. O conjunto de sites, que 
em 2006 atraiu média mensal 
de 3,5 milhões visitantes únicos, 
abarca, entre outros, a Rádio 
Uol, a Uol Megastore e, agora, a 
MTV. “Há uma afi nidade grande 
entre o nosso público e o da 
MTV, o que nos permitirá a rea-
lização de ações promocionais 
conjuntas e a transmissão dos 
eventos da emissora pelo por-
tal”, salienta Marcelo Epstejn, 
diretor corporativo e de marke-
ting e vendas do portal.

Resultados
O Uol divulgou na semana 

passada o balanço financeiro 

consolidado de 2006. A recei-
ta com publicidade foi de R$ 
72,6 milhões — alta de 57% 
em relação ao ano anterior. 
Também houve crescimento 
de 6% na arrecadação com 
assinaturas,  at ingindo R$ 
484,6 milhões. O Uol fechou 
2006 com 1,59 milhão de 
assinantes — incremento de 
10% em relação a 2005. Desse 
total, 793 mil têm banda larga 
(expansão de 35%).

Mantendo o au-
mento no fatura-
mento publicitário 
entre suas prin-
cipais metas para 
2007, a empresa 
lançou no final do 
mês passado o Uol 
Afiliados, que re-
munera sites e blo-
gs que publicarem 
links patrocinados 
negociados pelos 
anunciantes com o 
portal, dependendo 

dos cliques nos anúncios.
A modalidade, que come-

çou a operar com 150 sites 
parceiros, pretende disputar 
mercado com ferramenta si-
milar já disponibilizada no 
Brasil pelo Google. Em ambos 
os casos o site interessado na 
parceria se cadastra online e 
passa a veicular anúncios ade-
quados ao seu conteúdo.

“Nos outros modelos o anun-
ciante não sabe em quais sites 
vai aparecer. Além disso, nossa 
comissão aos afi liados é paga 
em moeda nacional, de forma 
totalmente legalizada”, alfi neta 
o diretor de parcerias do Uol, 
Regis Andaku, em referência 
aos pagamentos em dólar feitos 
pelo Google. (AZL)

MTV prepara loja de música online

Mantovani tenta costurar acordo com uma FM para lançar a rádio MTV

AutoMotor chega à 15a edição
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Gilberto Corazza: proposta gráfi ca diferenciada e editorial analítico sem ser acadêmico

Jessouroun: crença no potencial da Dinheiro

explica Caldini, justifi cando a 
oscilação negativa.

O executivo sustenta ainda 
que é ingrata a comparação das 
circulações atuais com as dos 
primeiros anos desta década, 
quando o mercado estava ine-
briado pelas infl adas promessas 
de prosperidade do mundo inte-
rativo e pelas movimentações 
geradas por fusões e aquisições 
de grandes empresas. “Naquela 
época havia mais dinheiro no 
mercado. Entretanto, hoje a cir-
culação de nossos títulos é mais 
rentável, pois não concedemos 
mais subsídios para assinaturas 
como fazíamos no início dos 
anos 2000”, ressalta Caldini.

Entre os principais proje-
tos da Unidade de Negócios e 
Tecnologia da Abril para 
2007 estão o crescimento 
na base de anunciantes de 
PME; o uso mais intenso 
da marca Você S/A em 
eventos — que já respon-
dem por 18% do fatura-
mento dessa UN —; o lan-
çamento de um fi lhote do 
título, voltado ao mercado 
de recursos humanos; e 
as comemorações dos 40 
anos de Exame.

Bolo não cresce
Cético quanto à capaci-

dade de absorção pelo 
mercado de mais uma pu-
blicação no segmento de 
economia e negócios, o 
diretor de publicidade da Editora 
Três, Raphael Jessouroun, diz 
que, mesmo que novos leitores se-
jam atraídos, as revistas terão de 
dividir um volume publicitário que 
não cresce. “Teremos de disputar 
espaços exaltando a qualidade dos 
nossos produtos e investindo na 
força de vendas. Daqui a um ano 
veremos quem ganhou e quem 
perdeu, pois a briga vai continuar 
ferrenha e o que deve ocorrer 
é uma distribuição diferente do 
mesmo bolo”, prevê.

Apesar do momento contur-
bado pelo qual passa a Editora 
Três, Jessouroun mantém a 
crença no potencial da Dinheiro, 
que comemora 10 anos em 2007, 
especialmente pelo fato de ser 
a única semanal dessa área. 
“A dinâmica das informações 

sobre economia e negócios não 
permite que uma revista mensal 
chegue ‘quente’ ao leitor. Além 
disso, para a equipe comercial, 
são 52 edições anuais contra 12 
das mensais”, compara.

O ex-publisher da Forbes 
Brasil e atual conselheiro da 
Companhia Brasileira de Multi-
mídia (CBM), Francisco Britto, 
também vê difi culdades para o 
título que pretende se estabele-
cer nesse mercado com periodi-
cidade mensal, principalmente 
em um momento pouco favorá-
vel para a mídia impressa. “As 
revistas como um todo terão de 
se reinventar, pois atualmente o 
que há, na verdade, são quedas 
ou crescimentos pífi os”, avalia, 
criticando os anunciantes que 

concentram sua verba em ape-
nas uma ou duas publicações. 
“Quando age assim o anunciante 
dá um tiro no pé, porque não 
contribui para a construção de 
um mercado importante para 
ele”, completa.

Desde o início do mês in-
corporada ao portfólio da Edi-
tora Peixes, braço de revistas 
da CBM, a Forbes Brasil está 
envolvida atualmente em uma 
negociação jurídica com a matriz 
norte-americana para redefi nição 
dos valores de licenciamento da 
marca. A edição brasileira man-
tém circulação quinzenal, com 
tiragem média de 30 mil exem-
plares, e reporta incremento de 
11% em seu faturamento no ano 
passado, graças também às recei-
tas advindas de eventos.
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