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RESUMO
Em um cenário marcado por micro e pequenas empresas cuja taxa de mortalidade
é de 60% com até três anos de existência na região sul do Brasil, este estudo de caso
revela a trajetória de três anos da Revista Moinhos, tendo como responsável a E-door Editora Ltda., localizada em Porto Alegre, constituída por dois estudantes de administração de empresas. Este caso percorre as decisões do composto de marketing
que são traduzidos em produto, preço, distribuição e comunicação.
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ABSTRACT
In a scene marked for micron and small companies whose tax of mortality is 60% with in to
three years of existence in the south region of Brazil, this case study discloses the three years
trajectory of Moinhos Magazine, having E-door Editora Ltda. as responsible and located in Porto Alegre. Founded by two students of business administration, this case covers the decisions
of the marketing mix, which are product, price, distribution and communication.
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Introdução
A E-Door Editora Ltda., localizada em Porto Alegre, é responsável pela Revista
Moinhos. De acordo com a classificação do porte de empresas do Serviço Brasileiro
de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) é considerada uma microempresa, pois possui apenas três empregados, sendo as demais pessoas envolvidas
no processo terceirizadas.
Nesse sentido, é válido destacar que na região sul do Brasil a taxa de mortalidade de micro e pequenas empresas é de 53% com até dois anos de existência
e de 60% com até três anos de existência, conforme a pesquisa “Fatores condicionantes e taxa de mortalidade de empresas no Brasil” realizada pelo Sebrae.
Em junho de 2007, a Revista Moinhos comemorou seus três anos de existência, não figurando nas estatísticas acima mencionadas. Dessa forma é possível contar
a sua trajetória para você.

A sala de aula
Fábio Torres é porto alegrense, 25 anos, morador do bairro Tristeza, em Porto Alegre.
Theo Barth Moré é caxiense, 28 anos, morador do bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre.
Em 2003, Fábio e Theo se conheceram. O relacionamento iniciou na disciplina de mercadologia II do curso de graduação em Administração da Escola Superior
de Propaganda em Marketing (ESPM) de Porto Alegre.
Os laços se estreitaram em um trabalho de aula que tinha como objetivo aplicar
o composto de marketing, o qual era preciso criar um produto, desenvolvê-lo, estabelecer o preço, determinar a distribuição e planejar a comunicação. Surgiram várias
idéias, entre elas um cereal com leite em pó, um portal e uma revista do bairro Moinhos
de Vento. Decidiram por fazer o cereal com leite em pó.
O produto se chamava Milk & Flakes e era composto por dois “potinhos” onde
em uma havia cereal de milho com açúcar (sucrillhos) e no outro leite em pó. A idéia
era facilitar o alimento para lanche de crianças na escola ou de quem tem o costume
de comer cereal com leite. Para comer bastava adicionar água até a marca que havia
no potinho, mexer e saborear. Criaram também o Milk & Flakes Light, feito com cereal sem adição de açúcar e leite em pó desnatado e o Milk & Flakes Choco, feito
com cereal de chocolate e leite em pó. A distribuição seria em supermercados e lojas
de conveniência.
Fora da sala de aula, se encontraram em um bar em uma das ruas mais badaladas da cidade, a Padre Chagas, localizada no bairro Moinhos de Vento. A conversa
esquentava... A idéia da revista estava latente, mas o cálculo do investimento inicial
seria muito alto para dois jovens. Então optaram por criar um portal do bairro Moinhos
de Vento. Sendo assim, abriram uma empresa, a E-Door Editora Ltda., com investimento de R$ 15.000,00 e convidaram um amigo em comum para dividir a sociedade,
o publicitário Kado Gonzalez. Em outubro de 2003 inauguraram o portal http://www.
bairromoinhos.com.br com dois patrocinadores: a loja de armários e closets chamada
Inovare e a Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM), onde estudavam.
O evento foi realizado na loja Inovare e contou com cerca de 300 convidados.
O portal foi elaborado de acordo com os gostos e preferências do público-alvo, pessoas
da classe AB, freqüentadores do bairro Moinhos de Vento, localizado em Porto Alegre,
descobertos em pesquisa informal previamente realizada. Dessa forma, disponibilizava
um guia gastronômico, mapa do bairro, entre outros. Fábio diz “o site estourou, chegamos a ter 72 mil acessos/mês” e, além disso, já haviam alcançado um bom número
de anunciantes, tais como Dado Pub, Le Bistrô, Mundo Animal e Café do Porto, mas
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não conseguiam ultrapassar aquela quantidade.

Um pouco de história
Porto Alegre foi fundada em 26 de março de 1772 e atualmente, com base no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2000), a população é composta por aproximadamente um milhão quatrocentos e quarenta e um mil habitantes, tendo cerca
de vinte e três mil pertencentes à classe social alta.
No século XIX, os artigos de luxo valorizados eram jóias e vestuário, à moda
de Paris (FLORES, 2004). A localização da venda desses artigos de luxo se concentrava
em uma rua. Em 1830, a Rua da Praia, atual Rua dos Andradas, era o reduto do comércio e das casas elegantes.
A segunda metade do Século XIX é um marco na história de Porto Alegre, pois
começava a urbanizar-se.
No século XX, os locais de luxo, que a burguesia freqüentava, era o café
Colombo, a confeitaria Central, o bar Antonelo e o Chalé da Praça XV, o restaurante
Dona Maria, os cinemas Apolo (1914) e Coliseu (1918) e as livrarias Globo e Selbach
(MONTEIRO, 2004).
Por volta de 1920 a classe mais elitizada como, por exemplo, Firmino Torelly
e Artur Bromberg, iniciaram o deslocamento das suas residências do centro da cidade para áreas mais altas. Essas áreas eram, por exemplo, a Rua Duque de Caxias,
Avenida Independência e Caminhos dos Moinhos de Vento, atual Avenida 24
de Outubro, futuro bairro tradicional Moinhos de Vento, ajardinado ao estilo Europeu. As partes mais baixas como o centro da cidade, que alagavam, eram destinadas
às classes menos abastadas (MONTEIRO, 2004).
Em 1927 houve a inauguração do Hospital Alemão que, em 1942, passou
a se chamar Hospital Moinhos de Vento, com uma das melhores e mais modernas instalações da cidade (HOSPITAL MOINHOS DE VENTO, 2007). Já na década de 50, marcado pelo crescimento econômico e estabilidade social. Em termos de comunicação,
o jornal e a revista do Globo eram referências, já apresentavam anúncios de automóveis, moda, eletrodomésticos, produtos de higiene para mulher.
Seguindo a urbanização, em 1959 foi implantado o Parque Moinhos de Vento,
mais conhecido como Parcão, que viria ser inaugurado em novembro de 1972.
No final de 1959, em virtude da Lei 2022, ocorreu a criação oficial da maioria
dos bairros da capital gaúcha, hoje com um total de setenta e oito bairros. Nessa época, o atual bairro Moinhos de Ventos já era valorizado, tanto para residências quanto
para comércio (PORTO ALEGRE, [200-]).
Em maio de 1996 foi inaugurado o Moinhos Shopping, localizado no bairro
Moinhos de Vento e que se destaca por ser o mais luxuoso da cidade.
O bairro Três Figueiras, seguido dos bairros Bela Vista e Moinhos de Vento,
atualmente são os bairros mais nobres da cidade de Porto Alegre. Esses três bairros
contam com um total de renda familiar média, de acordo com a tabela da Secretaria
do Planejamento Municipal da Prefeitura Municipal de Porto Alegre (2004), em torno
de trinta e três salários mínimos por mês.
Embora o Moinhos de Vento não seja o bairro com a melhor média de renda familiar,
é hoje considerado o mais nobre da cidade. Diferentemente dos bairros Três Figueiras e Bela
Vista, que possuem somente sofisticadas residências, conta com forte e sofisticado comércio,
com lojas e várias opções de gastronomia, serviços, saúde e beleza e vários bares, pubs e cafés
concentrados na Rua Padre Chagas e Fernando Gomes, mais conhecida como a “Calçada da
Fama”.
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Neste cenário, mais unidos do que nunca, Fábio e Theo resolveram apostar na idéia inicial de
criar uma revista, ou seja, um tipo de mídia que já tem como características a credibilidade e
prestígio, alta qualidade de reprodução, longa vida e boa circulação de leitores. Essa revista seria chamada de “Revista
Bairro Moinhos”, mas antes era preciso observar a
concorrência.

Mapa dos
bairros de
Porto Alegre-RS
Fonte: Procempa,
[200-].

A concorrência

De acordo com Theo e Fábio a concorrência foi delimitada em apenas três revistas: a
Estilo Zaffari, a South Star e a Versatille.
Capa Revista Estilo Zaffari

A Revista Estilo Zaffari é uma publicação bimestral da Contexto Marketing Editorial Ltda., sob licença da Companhia
Zaffari Comércio e Indústria. A revista tem uma tiragem de 25
mil exemplares, sendo distribuída pelo valor atual de R$ 4,50
nos check-outs das lojas da Rede Zaffari e Bourbon.
Possui colunistas como a escritora Martha Medeiros, a publicitária Tetê Pacheco, Malu Coelho, o médico e gourmet Fernando Lokschin, o escritor e professor de literatura Luís Augusto Fischer, a jornalista Ruza Amon e a consultora de moda, estilo e
comportamento Roberta Gerhardt. Aborda temas tais como cotidiano, consumo, viagens
e culinária.
Capa Revista South Star
A revista South Star é uma publicação mensal da Editora South Star Magazine Ltda. que está no mercado desde novembro de 2000. A revista tem uma tiragem de 10 mil de exemplares,
sendo distribuída gratuitamente entre anunciantes, hotéis, clínicas,
academias, estéticas, restaurantes, cafés, boates, pubs, universidades,
shopping centers. Há também a modalidade de assinatura semestral e
anual com cerca de 1.200 assinantes ativos.
A distribuição concentra-se em Porto Alegre, grande Porto Alegre,Vale dos
Sinos, Gramado e Canela. Parte dos exemplares é reservada para distribui-
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ção em outros estados brasileiros e países, quando pertinente – Punta Del Este durante a temporada,
São Paulo, Santa Catarina, por exemplo.
Capa Revista Versatille

A
South
Star
aborda
assuntos
de
entretenimento,
estilo
de
vida,
mercado
de luxo e beleza. Seu público-alvo são os consumidores
das
classes
AB
da
cidade
de Porto Alegre.
A Revista Versatille é uma publicação mensal da Giornale
Comunicação Empresarial. A revista Versatille está em seu sétimo ano e tem uma tiragem de 12 mil exemplares. A distribuição é realizada através de venda em bancas pelo valor atual
de R$ 12,00 e há também a modalidade de assinatura anual pelo valor atual de R$ 159,00.
Possui
colunistas
como
Carol
de
Marchi,
Marta
Varíola,
Stella Pelissari, Lu von Borries, Mariella Stock, Luiz Franscisco, Pati Leivas, Vanessa Leite, Marcelo
Carvalho e Ivana Nunes. Aborda variedades (saúde, nutrição, design, eventos sociais, viagens,
comportamento feminino, entre outros) e consumo de luxo.

A Revista Bairro Moinhos
A revista Bairro Moinhos era uma versão impressa do portal o bairro, contendo reportagens sobre história, notícias, moradores e freqüentadores do bairro. O mercado-alvo escolhido foi classe social AB com idade entre 25 e 45 anos de ambos os sexos. Diferentemente
das concorrentes, a revista possuía uma pauta editorial centrada no bairro Moinhos de Vento
e colunistas tais como Mylene Rizzo, Helena Selton Terra Lima, Lívia Bortoncello e Genaro Galli,
todos pertencentes ao mercado-alvo selecionado, além de serem formadores de opinião.
Capa da 1ª edição Revista Bairro
Moinhos

Em 30 de junho de 2004 surgiria a primeira edição da Revista Bairro Moinhos, baseada no relacionamento dos dois jovens
com a comunidade porto alegrense.
O evento foi realizado no Moinhos Shopping, em parceria
com os restaurantes El Fuego e Substância, contando com o patrocínio da construtora Ivo Rizzo e Moinhos Shopping. Estiveram
presentes mais de mil pessoas.
A tiragem foi de 5.000 exemplares e a periodicidade trimestral, baseada nas quatro estações do ano: outono, inverno, primavera e verão. A distribuição seria gratuita, mas aonde? Theo e Fábio não hesitaram. Pegaram o carro,
colocaram as caixas dentro e juntos foram entregar em prédios que consideravam de luxo.
Encontraram o apresentador do programa “Tele Domingo” da RBSTV, Túlio Milmann
que ficou surpreso com dois jovens, em um carro importado, carregando caixas e distribuindo revistas em prédios luxuosos. A partir deste fato curioso, o apresentador divulgou
em seu programa, gerando publicidade para a revista.
O custo da primeira edição girou em torno de R$ 22.000,00 e o faturamento
em R$ 27.000,00. No decorrer das edições, notaram que potenciais anunciantes
que atendiam às classes sociais A e B, mas localizados fora do bairro Moinhos
não anunciavam em seu veículo por considerarem uma “revista de bairro”. Era preciso repensar
a marca “Revista Bairro Moinhos”.
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A Revista Moinhos
Em 2006, na oitava edição, retiraram a palavra “Bairro”, ficando somente “Revista
Moinhos” e, conseqüentemente reformularam o editorial, ampliando os assuntos para os
demais locais de Porto Alegre, tais como, Cais do Porto, e também com moradores de outros
bairros.
Continuaram distribuindo gratuitamente, mas também criaram a modalidade
de assinaturas e venda pelo valor de R$ 8,00, que depois de dois anos, passou para
R$ 10,00. A venda foi realizada em cafés & pubs, através de um display no pontode-venda. Sendo assim, a distribuição ficou organizada da seguinte forma: coquetel
de lançamento da edição, mailing de empresários e executivos parceiros da Amcham
(câmara americana), assinantes, venda em bancas, distribuição gratuita direcionada
entre os condomínios de luxo de Porto Alegre e os anunciantes como as concessionárias Eurobike e Savarauto, as construtoras Ivo Rizzo e Goldsztein, a joalheria
Antonio Bernardo, a Óptica Foernges, o restaurante Sashiburi, a churrascaria na Brasa,
a academia HP Fitness, a loja Cia. do Sono, entre outros.
Capa da edição de aniversário
Em virtude de muitos anunciantes não possu- Revista Moinhos.
írem agência de publicidade para criação de anúncios
adequados para a veiculação na revista, a E-Door Editora
se associou à agência de publicidade FW:6 e passaram a oferecer aos seus anunciantes não só o espaço para divulgação,
como também a criação dos anúncios.
Em junho de 2007, já com tiragem de 10 mil exemplares, a revista comemorou seu aniversário de três anos
com um coquetel para 500 pessoas. Pode ser acessada também pelo site http://www.revistamoinhos.com.br.
Fábio e Theo estão concluindo o curso de administração de empresas e têm como visão para a revista: “ser reconhecida como a revista do mercado de luxo do Rio Grande do
Sul”.
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Questões para discussão
1. Quais foram as variáveis de segmentação do mercado-alvo utilizadas?
2. Considerando o ciclo de vida do produto, defina as estratégias do composto de marketing referente à fase de introdução.
3. Você consideraria como concorrente a revista Caras Sul, uma revista digital semanal
de notícias e variedades, com ampla cobertura dos eventos importantes nos estados
do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul? Justifique. Considere as seguintes
informações: distribuição gratuita para 103.459 e-mails cadastrados, 55% dos leitores pertence à classe social AB com até 55 anos de idade, 75% são mulheres, tem
anunciantes como Moinhos Shopping e construtora Rossi.
4. Se você fosse diretor da empresa e percebesse que a marca “Revista Bairro Moinhos” estivesse restringindo os anunciantes, qual teria sido sua decisão? Teria mantido, modificado ou substituído a marca? Por quê?
5. O quê você pensa da combinação entre distribuição gratuita e valor de assinatura
e venda? Justifique sua resposta.
6. Quais estratégias do composto de marketing que você adotaria para alcançar a visão da revista: “ser reconhecida como a revista do mercado de luxo do Rio Grande
do Sul”?
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