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Os mídias de agências de 
publicidade têm recebido nas 
últimas semanas o prospecto de 
uma publicação de 80 páginas 
com circulação mensal de 640 
mil exemplares, público leitor es-
timado em mais de 1,5 milhão de 
pessoas, conteúdo editorial bas-
tante apropriado a anunciantes 
que desejam vincular sua marca 
à responsabilidade social.

Trata-se da Nova Escola, 
revista editada pela Fundação 
Victor Civita, entidade sem fi ns 
lucrativos voltada ao aperfeiçoa-
mento do professor brasileiro 
e mantida pelos grupos Abril e 
Gerdau. A partir desta segunda-
feira, 5, a edição número 200 
da publicação começa a chegar 
aos leitores. A título de compa-
ração, a semanal Veja, também 
da Abril, teve circulação média 
de 1,1 milhão de exemplares no 
ano passado.

De acordo com David Saad, 
diretor executivo da Fundação 
Victor Civita, Nova Escola é a 
principal revista de educação 
do País e, em alguns casos, o 
único meio de informação e 
formação do professor. Recente 
pesquisa encomendada pela en-
tidade em parceria com as edi-
toras Ática e Scipione — ambas 
pertencentes ao Grupo Abril 
— mostrou que 89,7% dos 20 
mil professores ouvidos con-
sideram que Nova Escola tem 
sido a leitura que mais contribui 
para a sua prática na sala de 
aula e 88,1% deram nota de 8 a 
10 à utilidade dos conteúdos da 
revista para a sua atuação como 
educadores.

Dos 640 mil exemplares 
mensais do título, 439 mil são 
aferidos pelo Instituto Verifi ca-
dor de Circulação (IVC). Desse 
total, 87% são vendidos median-
te assinatura e 13% em bancas. 
Os 201 mil exemplares restantes 
são distribuídos gratuitamente 
pelo Ministério da Educação e 
pelas secretarias de Educação 
a estabelecimentos de ensino 
público.

Preço de custo
Uma das razões que levaram 

a publicação a tentar maior 
aproximação com o mercado 
publicitário é a necessidade de 
buscar receitas para continuar 
oferecendo cada revista a R$ 
2,90 — praticamente o preço 
de custo do produto — e desen-
volver outros projetos, como um 
programa de rádio que já está 
sendo negociado com algumas 
emissoras. O orçamento anual 
da Fundação Victor Civita é de 
R$ 25 milhões, mas apenas R$ 
3 milhões se originam de recei-
tas com propaganda na Nova 
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Nova Escola faz lição de casa
Escola. A diferença é bancada 
com doações, sobretudo dos 
mantenedores.

Saad conta que a busca por 
novos anunciantes também está 
sendo feita com critério, a fi m de 
não desvirtuar o projeto e, na 
medida do possível, agregar par-
ceiros comerciais engajados no 
objetivo da publicação. Mulheres 
das classes A, B e C com mais 
de 20 anos de idade compõem o 
perfi l da maioria dos leitores de 

Nova Escola, conforme levan-
tamento feito pela Abril. Quase 
90% delas compram em shop-
pings ou lojas de departamentos, 
índice 26% acima da média da 
população.

Setenta por cento delas têm 
nível superior e lêem livros 
por prazer, além de demons-
trarem interesse por política, 
economia, antropologia e arte. 
Setenta e seis por cento pos-
suem cartão de crédito, 63% 

gostam de experimentar novos 
produtos, 62% decidem o que 
adquirir antes de ir às compras, 
42% fazem um pé-de-meia com 
a caderneta de poupança e 39% 
têm renda familiar acima de sete 
salários mínimos.

Outra forma de comunicação 
da Fundação Victor Civita com 
os educadores é o portal Nova 
Escola Online (www.novaescola.
org.br), que reúne todo o conteú-
do da versão impressa publicado 

desde 1997, além de produzir 
material editorial exclusivo 
para a apresentação digital, 
com infográfi cos animados, blog, 
videorreportagens, cobertura 
dos principais eventos do setor 
e sugestões diárias de uso do 
noticiário em sala de aula.

Além de anúncios que podem 
ser publicados na versão impres-
sa ou na online, estão sendo ofe-
recidos às agências espaços para 
elaborar informes publicitários 
ou educacionais. Outra possibi-
lidade é uma empresa tornar-se 
doadora de assinaturas da Nova 
Escola para funcionários, insti-
tuições de ensino ou grupo de 
educadores.
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