


pesquisas, espaços interativos, entre outros,
os sites da editora podem passar, de uma
forma mais rica, os conteúdos produzidos.

Nesse ambiente de bits em movimento,
caprichar no visual é apenas pré-requisito.
É preciso criar um ambiente de fácil nave-
gabilidade e alta interatividade. Tudo re-
cheado com conteúdos relevantes, para que
suas marcas e seus sites se tornem referência
para o internauta. Daí a importância de
fazer a união entre jornalistas de primeiro
time e profissionais que dominem as tec-
nologias mais contemporâneas.

INTERATIVIDADE
NO CÓDIGO GENÉTICO

Concebida nas redações experientes da
Editora Globo, a recém-lançada Época
Negócios já nasceu em ambiente multimídia.
Em seu site é possível assistir ao canal TV

Época Negócios, que veicula vídeos pro-
duzidos pela Rede Globo e pela Globo
News; ouvir podcasts — programas de rádios
baseados no conteúdo da revista como "Por
trás da Capa", "Por Trás da Reportagem" e
"Mulheres Alfa" e acessar canais de intera-
tividade, com mural, blogs e salas de bate-
papo.

Karla Spotorno, editora-executiva do
site, explica que esses programas em áudio
são produzidos pela própria equipe da
redação impressa. Por meio deles é possível
aprofundar as matérias, dando um tempero
a mais, com notas de bastidores, comen-
tários e detalhes instigantes que têm mais
pertinência ao serem divulgados nessa
mídia, que tem um tom mais descontraído
e informal.

"Os conteúdos que formatamos para o
'Por Trás da Capa' e 'Por Trás da Repor-

tagem', por exemplo, revelam um pouco
mais do que publicamos na matéria impres-
sa. Assim, eles ampliam e aprofundam o
conteúdo da revista", afirma.

Karla destaca que essas ferramentas são
a forma de comunicação mais contem-
porânea que vieram para suprir a necessi-
dade que o consumidor tem de receber
informações em formatos diversificados
"quando, como e onde ele quiser".

INFORMAÇÃO DIFERENCIADA
Há três anos a revista Pais & Filhos

hospeda sua home page dentro do portal
Terra. Por ter exclusividade nesse segmento,
Marcos Dvoskin, presidente da Editora
Manchete, ressalta que é essencial que os
serviços disponibilizados em multimídia não
se limitem a ser apenas uma adaptação da
revista impressa para o ambiente da internet,
"pois temos um grande número de acessos e
nossa obrigação é surpreender o internauta".

Segundo o executivo, a versão eletrôni-
ca mantém apenas a linguagem gráfica,
com as cores características do projeto
impresso. Porém, observa, "os conteúdos
são elaborados com absoluta exclusividade.
Eles até podem ter intersecção com os da
revista, pois nosso site possui alta intera-
tividade, com blogs que são atualizados a
cada minuto. Dessa forma, os próprios
internautas nos fornecem informações

importantes para a elaboração
das pautas, tanto para a
revista quanto para a versão
eletrônica".

A publicação conta tam-
bém com um programa de



rádio que é distribuído para 1.600 emissoras
em todo país através da Rádio Web e com
uma série de vídeos que são veiculados dentro
do TV Terra TV. Esses programas são total-
mente produzidos pela editora e versam sobre
temas diversos como gravidez, parto natural
ou Shantala (massagem para bebês), por
exemplo, "sempre com uma abordagem com-
portamental, que envolve todas as pessoas da
família, inclusive o pai", observa Dvoskin.

Independentemente dos temas aborda-
dos, os serviços oferecidos em outras
plataformas devem servir para fortalecer a
conexão com mais leitores. Daysi Bre-
gantini, editora da revista Cult, destaca que
esses utilitários abrem o canal da publicação
com os leitores que não têm acesso à versão
impressa. "Seja para um brasileiro que more
no exterior ou um leitor que queira debater
e compartilhar as informações de uma
matéria, em ambos os casos, nosso site faz
com que eles intensifiquem o relacionamen-
to com a revista", garante.

Com um site que conta com podcasts,
blogs, interatividade com os leitores, testes,
oficina literária, oficina fotográfica e
matérias produzidas especificamente para
esta mídia, entre outros, todos os serviços
são de acesso gratuito, atingindo ainda mais
leitores. Além disso, a revista conta também
com o site Espaço Cult, que divulga cursos,
palestras, workshops e promove o debate
sobre temas como telejornalismo, música ou
jornalismo cultural.

EDIÇÕES COLECIONÁVEIS
Nem tudo é on-line nesse universo

da informação eletrônica. A Editora
Pini, por exemplo, distribui CD-ROMs
que armazenam conteúdos totais ou par-
ciais de edições anteriores. Uma idéia
simples, mas que é bastante eficaz para as

publicações segmentadas da editora, como a
Arquitetura e Urbanismo e a Construção e
Negócios. Principalmente, porque elas
trazem matérias com pesquisas de materiais,
portfólios de profissionais, projetos diversifi-
cados e artigos técnicos, que são objetos de
constantes consultas.

Na visão de José Roberto Pini, diretor de
Circulação da editora, "o CD é muito
importante para a conquista de novos assi-
nantes. Com ele o novo leitor pode consul-

tar conteúdos que só teria acesso se fosse
atrás de um exemplar já publicado". Pini
informa ainda que esse brinde beneficia
inclusive ao público
cativo das revistas,
que também fatura
um CD na renovação
da assinatura, fide-
lizando ainda o públi-
co-alvo com vanta-
gens adicionais: além
de ocupar fisicamente



A realidade digital está aí
para quem souber usar
todo o seu potencial.
Veja aqui os três lados da
mesma questão, na ótica
de quem vende e de
quem compra soluções
que unem revistas às
novas mídias.

DO LADO DA REVISTA:
com Luiz C A R L O S F. DE O L I V E I R A ,
diretor de Publicidade da Editora Pini.
Quais são as vantagens que seus
clientes têm encontrado anunciando
nos sites das revistas?
A veiculação de anúncios em mídia
impressa e banners nos sites de nos-
sas revistas têm potencializado o
retorno do cliente. Os sites de nossas
revistas são entendidos como exten-
são dos títulos da versão impressa,
oferecendo novos conteúdos aos atu-
ais assinantes e ampliando o público
leitor e as oportunidades de contato
desse público com a marca dos anun-
ciantes.
Vocês fazem vendas de mídia casada,
isto é, pacotes que incluem anúncio
nas revistas + anúncios no site?
Sim, há pacotes muito interessantes
para os anunciantes. Com pequenos
investimentos é possível potencializar
os resultados da mídia impressa.
O que a Pini tem feito para que seus
sites se tornem mais interessantes
sob o ponto de vista do anunciante e
do consumidor da informação?
Temos oferecido cada vez mais con-
teúdos complementares aos conteú-
dos das publicações impressas, ade-
quando esses conteúdos a essa mídia
e tornando essa oferta aberta ao mer-

cado. Explicando melhor: o internauta
não paga por essa informação.
Entendemos que o resultado dessa
política beneficia o anunciante pela
ampliação do público dos sites e peto
aumento da circulação das revistas.

DO LADO DA
AGÊNCIA:
comlSABELLE F E R N A N D E S
S A N T O S , Coordenadora de Mídias
Interativas da Almap/BBDO e E Z R A
G E L D, diretor de Mídia da JWT Brasil.

Como os clientes da agência vêm uti-
lizando os sites de revistas em suas
campanhas?
Isabelle - Temos utilizado estratégias
que não se limitam somente aos sites
dos títulos como o da revista Capricho,
onde fizemos uma ação para Pepsi;
mas também em portais que se for-
mam desde a junção de determina-
dos títulos, como o caso do Viaje Aqui
da Abril, que é a junção das revistas
Quatro Rodas, National Geographic e
Viagem e Turismo. Esse portal foi
lançado no ano passado e teve a
Volkswagen como um dos patroci-
nadores.
Ezra - Atualmente, buscamos realizar

comunicações mais completas. Além
da variação das mensagens, podemos
mudar também a abordagem de uma
mesma idéia de acordo com o meio.
Quais são as principais vantagens
desse tipo de ação?
Isabelle - A principal vantagem é que,

através dos sites, é possível atingir a
um público maior, já que - além das
pessoas que assinam ou compram
esses títulos -, na internet a maioria
não tem o conteúdo exclusivo (como
ocorre com os portais de jornais, onde
existem áreas de restritas). Com isso,
temos acesso a maior número de pes-

soas do que a revista poderia alcançar.
É um esforço conjunto; que mostra
uma campanha interligada em todos
os meios de comunicação. Além
disso, a maioria desses portais de
revistas consegue filtrar o público de
acordo com o perfil do próprio título, o

que é muito útil em campanhas em
que queremos uma segmentação por

interesse e perfil do consumidor. Vale
lembrar que a segmentação em inter-
net se dá da seguinte maneira: temos
apenas alguns portais onde con-

seguimos segmentar por região, faixa
horária, idade e sexo, pois a maioria
das vezes são segmentados por
assuntos de interesse. É importante
ressaltar que, veiculando nesses sites,
conseguimos aproveitar a força da

marca que os títulos offline já conquis-
taram em alguns segmentos, para
falar com o target de nossas campan-
has, além do fato que esses sites têm
audiência relevante e conteúdo con-
fiável.

Ezra - Um ponto extremamente fa-

vorável dos sites de revistas é alcançar
o mesmo estilo de segmentação do

impresso correspondente, mas em
outro território de mídia.
Como é o planejamento dessas cam-
panhas? Vocês costumam oferecer
pacotes de mídia casada aos
clientes?
isabelle - Sim, muitas vezes a mídia
offline fecha pacotes que possibilitam
reaplicações na internet. Um dos últi-
mos casos foi Goiabinha nos Jogos
Pan-americanos. Também ocorre o
contrário. No caso do portal Viaje
Aqui, por exemplo, nós fechamos o
contrato on-line e como bonificação
foi oferecido espaço na revista

impressa, com os selos do patroci-
nador publicados na campanha de
divulgação do portal.
Ezra - Fazemos isso quando é rele-
vante para a marca e para a campa-
nha. Nem sempre quem lê a revista
navega no site da mesma. Existe um
overlap (sobreposição) entre o leitor do

impresso e do site, mas há públicos
distintos também. Tudo depende da
maneira como o meio é consumido.

•O que sua agência tem feito para que
as ações nos sites das revistas sejam
mais atraentes?
Isabelle - Do ponto de vista do con-
sumidor, buscamos criar peças que
atraiam e se destaquem entre tantas
outras, muitas vezes veiculadas na
mesma página. Isso é possível através
de peças que tragam elementos rele-
vantes para aquele perfil de target e

ao utilizar os recursos da interativi-
dade (mostrando ao usuário que ele é

mais do que um espectador: é um
verdadeiro agente da peça). Além
disso, buscamos sempre formatos
que sejam menos invasivos, veiculan-
do as campanhas em canais e assun-
tos de interesse ao público-alvo da
campanha, para que a mensagem
seja direcionada exatamente para

quem deve recebê-la. Já para o
anunciante, essa mesma segmen-

tação que defendemos serve para
fazer com que os investimentos dos
clientes sejam melhor direcionados,
atingindo o público da campanha
sem grandes dispersões.
Ezra - Para o anunciante, a internet é
uma opção interessante porque per-

mite mais interatividade, além de ou-
tras características e facilidades do

meio. É um meio bastante funcional,
mais que a revista e mais ainda do
que a TV. Para o consumidor, a web
possibilita a liberdade de escolha de
conteúdo e também da publicidade.
Ou seja, ele só clica ou tem contato
com as peças que realmente consi-
derar interessantes, diferentes. Por

isso, a JWT cria anúncios on-line cada
vez mais diferenciados, que além de
apresentar conceitos e produtos ofere-
cem algo mais ao consumidor: humor,
entretenimento, serviço, jogo etc.
O que você acredita que deve ser
feito para otimizar ainda mais os sites
das editoras?
Isabelle - Alguns portais de revista
devem apresentar mais novidades e

não apenas transportar seu conteúdo
para o site. Eles devem trazer diferen-
ciais que complementam o próprio
conteúdo, ou seja, fazer com que o
site e a revista se complementem, e
não que um seja apenas uma adap-
tação da imagem do outro.

Ezra - Os sites podem ser cada vez
mais voltados para serviços e con-
sultas, enquanto as revistas impres-

sas ficam mais direcionadas para o
lazer.



menos espaço que as revistas, os CDs pos-
suem mecanismos de busca mais práticos
do que ter de ficar folheando manual-
mente as publicações atrás de um determi-
nado tema em um sem-número de exem-
plares antigos.

NOVAS FORMAS DE RENDA
Ao ampliar suas plataformas, as pu-

blicações criam novas possibilidades de
gerar renda através de pacotes publi-
citários que fazem a mixagem de anúncios
impressos e mensagens digitais. Fabiana
Zanni pondera que, ao buscar infor-
mações em diferentes mídias, os consum-
idores passam automaticamente a ser
impactados pela publicidade nas dife-

rentes plataformas, potencializando as
mensagens.

No caso de Pais & Filhos, desde o iní-
cio o site já trazia uma importante con-
tribuição para alavancar a renda da editora.
Nos últimos dezoito meses, o crescimento
foi ainda maior. Dvoskin relata que atual-
mente o site e os programas de rádio e TV
na internet têm uma participação de até
15% na receita publicitária. "O sucesso tem
sido tão grande nessas outras mídias que já
estamos desenvolvendo projetos de progra-
mas de rádio em AM e FM e também em
televisão aberta e por assinatura", adianta.

De olho no mercado, Cult criou uma
loja virtual onde é possível comprar as
mais recentes novidades em eletro-

eletrônicos ou até mesmo alimentos. São
inúmeras formas de aumentar o fatura-
mento e o que vale é a criatividade com
pertinência.

DICAS DE SUCESSO
Tudo é novo nesse ambiente e não

existe uma única fórmula: o caminho se
faz ao caminhar. Para Dvoskin, esses
novos suportes têm grande importância,
mas independentemente de qual seja o

meio utilizado há toda uma
preocupação em manter o foco
principal da publicação. "O
que diferencia nosso trabalho
não é o fato de ser transmitido
via pela internet ou qualquer
outra mídia ou podcast. O que
atrai os leitores é a prestação
de serviços com foco no com-
portamento", ensina.

Já Karla reforça a im-
portância dessa interatividade
para gerar um efeito que atua
como prolongador da reper-
cussão do que foi publicado.
Em todas as matérias que estão

no site, os leitores têm a opção de expres-
sar sua opinião ou seu comentário e fazer
sua crítica.

"As pessoas identificam-se com o con-
teúdo e, dessa forma, criam comunidades
em que elas têm liberdade para expressar
sua opinião. Esses comentários provocam
reações em outros leitores e, em alguns
casos, formam-se verdadeiros fóruns de
discussão", destaca. Um ciclo virtuoso em
que gente atrai gente, que atrai anun-
ciantes, que atraem verbas, o que faz com
que as marcas das publicações atraiam
mais gente que atrai mais gente, num
motocontínuo.

Independentemente de qual estratégia
sua editora irá adotar, as novas mídias
estão aí e vieram para ficar. Cabe a você
aproveitar esses recursos de forma criativa
e com pertinência para gerar mais negó-
cios e aumentar a rentabilidade.

Text Box
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