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Jornalismo colaborativo
Revista Seleções usa há 65 anos no Brasil fórmula de
obtenção de conteúdo que virou moda no mercado editorial
Robert Galbraith

A primeira edição, de 1942, uma capa depois que a revista voltou ao País e a deste mês: leitor fiel

Vivendo um de seus melhores momentos desde que começou a cativar diversas
gerações de leitores brasileiros a partir de
1942, a revista Seleções vai comemorar
os 65 anos de sua chegada ao País nesta
quarta-feira, 14, a partir de 19h30, com
uma festa e a abertura da exposição Seleções da Arte Contemporânea Brasileira,
no Centro Cultural dos Correios, no Rio
de Janeiro com o patrocínio da Unilever.
O evento, que contará com a presença
de executivos de grandes anunciantes
e agências do mercado, apresentará 65

dos principais trabalhos de 37 artistas de
todas as regiões do Brasil considerados
pela Seleções os mais promissores pelo
fato de já terem obras nos acervos dos
maiores colecionadores do País. “São artistas de valor — que ainda precisam ser
descobertos pelo grande público — que
têm o mesmo espírito de inovação de
Seleções”, diz Patrícia Hespanha, diretora
executiva da revista. Após um mês no Rio
de Janeiro, a mostra deve ganhar caráter
itinerante e passar pelas principais capitais brasileiras. Lucimar Mothé Vianna

Marques será a curadora da exposição e
Ferreira Gullar, o avaliador crítico.
As comemorações, porém, não se
limitam aos 65 anos de Brasil. A revista
Seleções registrou em 2006 o crescimento mais expressivo em circulação entre
as 20 maiores publicações mensais do
País. Enquanto o Instituto Verificador de
Circulação (IVC) assinala queda de 2%
no segmento, Seleções cresceu 16%, com
média de 371 mil exemplares até outubro.
Os dados consolidados do IVC para 2006
apontam Seleções como o título mensal

de maior circulação, já à frente de Claudia, da Abril. Patrícia diz que a revista
hoje responde por 30% do faturamento
da empresa — assinaturas, vendas avulsas e publicidade. Os 70% restantes são
referentes à comercialização de produtos
através do marketing direto mantido com
sua base de assinantes, responsáveis hoje
por 90% da circulação. São cerca de 750
mil livros e 900 mil CDs vendidos, entre
outros produtos, tendo obtido incremento
de 22% em 2006. Os concursos promovidos
pela editora, uma das principais ações para
captar e promover vendas, distribuíram
aproximadamente R$ 1 milhão em prêmios
no ano passado. Em 2007, no início do segundo semestre, os vencedores serão pela
primeira vez apresentados na televisão em
um quadro dentro do programa de Luciano
Huck, aos sábados, na Globo.
Para Patrícia, o segredo do sucesso
e da longevidade da publicação sempre
esteve na interatividade com seu público
— estimado hoje pela própria empresa
em 1,53 milhão em todo o País —, muito
antes da recente digitalização do conceito.
“Focamos temas que interessam a toda a
família e que tocam a sensibilidade. Esse
envolvimento sempre fez com que Seleções recebesse cartas dos leitores, muitas
inspirando pautas”, explica a diretora. A
interação com o consumidor é feita 70%
pelo telefone — Seleções tem um call
center com 40 profissionais para realizar
o atendimento —, 20% pela internet e
10% por carta. Os tradicionais relatos e
sugestões referentes ao conteúdo editorial
chegam 80% pela web e 20% por cartas.
Essa estreita relação com o público inspirou
a criação de um prêmio chamado Marcas
de Confiança, por meio do qual os leitores
de Seleções elegem via Ibope suas marcas
preferidas em todos os segmentos. Algumas
das campeãs em todas as cinco edições
realizadas até hoje são Omo, Kibon, Nokia,
Unimed, Volkswagen, Visa e Zero Cal.

Com a inovadora proposta
de selecionar em uma única
revista os melhores e mais
úteis artigos publicados na
imprensa, a Reader’s Digest
começou a circular nos Estados Unidos em 1922 após ter
sido idealizada quatro anos
antes por DeWitt Wallace, que
retornara ferido da Primeira
Guerra Mundial. Com textos
mais condensados, que ele
mesmo resumia com uma linguagem acessível, a publicação
caiu rapidamente no gosto
popular e, em 1936, atingiu
1,8 milhão de exemplares. A
expansão internacional começou em 1938, com a chegada
à Inglaterra. Dois anos depois,
o título ganhou sua primeira
edição em língua estrangeira:
a versão espanhola, que recebeu o nome de Selecciones. A
chegada ao Brasil ocorreu em

1942, com uma tiragem inicial de
100 mil exemplares — esgotados
rapidamente. Nas edições seguintes, a tiragem bateu em 150 mil
cópias e superou todas as vendas
no restante da América Latina.
A França só ganhou sua edição
cinco anos depois — a revista
está comemorando em 2007 seu
60o aniversário.
Mas a instabilidade econômica brasileira no início dos anos
70, associada ao incipiente mercado do marketing direto no País
e às dificuldades dos Correios
na distribuição de produtos, fez
com que Seleções passasse a
ser editada em Portugal a partir
de 1971, mas com direito a um
revisor para adaptar os textos ao
português brasileiro. Mesmo sem
qualquer campanha de divulgação específica para o título no
País, Seleções conseguiu manter
média de 80 mil exemplares por

Divulgação

Após 24 anos fora, um
retorno triunfal em 1997

Patrícia: executiva foi escalada para o bem-sucedido retorno da publicação às bancas

mês, o que surpreendia a matriz.
Em 1995, após o desenvolvimento dos serviços e da tecnologia
dos Correios, a Reader’s Digest
anunciou a volta ao Brasil e

começou a montar a equipe no
ano seguinte. Entre aqueles escalados para o bem-sucedido retorno estava Patrícia Hespanha,
que até então tinha no currículo

passagens como executiva
nos bancos Nacional e Citibank e chegava para assumir
a gerência de assinaturas. A
volta às bancas ocorreu em
março de 1997, há exatos dez
anos. Os 157 mil exemplares
por mês que Seleções tinha
até então chegaram a 542 mil
no primeiro ano, por conta da
campanha de assinatura, e ao
ápice de 600 mil em 1998.
Em 2000, Patrícia foi
transferida para Londres
como diretora da área internacional da revista. Três
anos depois, foi anunciada
por Michael Brennan, presidente da Reader’s Digest
para a América Latina, Ásia
e Oceania, como a nova diretora executiva do Brasil.
Como parte das comemorações pelos 65 anos, 20
das principais agências nacionais foram convidadas a
criar anúncios para a edição
que celebra o aniversário
de Seleções. No mundo
todo, Reader’s Digest tem
hoje mais de 50 edições em
60 países, sendo publicada
em 21 idiomas.
(RG)
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