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A "Candis" é provavelmente a revista feminina mais popular da qual você nunca ouviu falar. 
Ela não é encontrada em bancas de jornal e não faz propaganda na televisão, e mesmo assim 
vende mais que a "Elle", "Vogue", "Company" e "Grazia" e atrai para suas páginas jornalistas 
respeitados como Polly Toynbee e Virgínia Ironside. 
 
O mercado de revistas femininas é um segmento muito competitivo. Publicações mensais como 
a "Candis" vêm sendo particularmente pressionadas ultimamente, na medida em que as 
revistas femininas semanais ganham terreno. Mesmo assim, a "Candis" mantém a posição 
firme de oitava revista feminina mensal de maior vendagem no Reino Unido. 
 
Sua circulação de cerca de 300.000 exemplares caiu 3,6% em relação ao mesmo período do 
ano passado, o que é mais ou menos a média do setor, mas bem menos que a queda de 
11,2% da "Marie Claire", uma de suas concorrentes. A revista é diferente de quase todos os 
outros títulos voltados para o público feminino no Reino Unido porque ela pode ser comprada 
apenas por assinatura e ainda é 100% controlada pela família fundadora, por meio da Newhall 
Publications. 
 
Ela também possui um forte caráter beneficente, doando 10% de sua receita de assinaturas 
para projetos comunitários e de saúde. Até hoje já foram doadas mais de 50 milhões de libras. 
"Fazemos muitas pesquisas com nossas assinantes para saber porque elas compram a 
revista", diz Bryan Douglas-Dala, diretor de marketing da Newhall e um dos quatro netos de 
Joe Douglas, o fundador, com participação acionária na empresa. "Elas gostam de ler a revista 
com aquela satisfação de saber que estão cumprindo com seus deveres ao mesmo tempo." 
 
Andrew Douglas, o diretor-administrativo, que tem uma participação de 64% na empresa, diz: 
"Nosso leitor ideal ê uma pessoa de família classe média e meia idade". Na verdade um quarto 
dos leitores são homens e suas idades variam de 35 a 55 anos. Essa demografia ampla 
provavelmente isolou a Newhall dos caprichos do segmento de revistas femininas. Os leitores 
da "Candis" assinam a revista por uma média de oito anos, uma lealdade que a maioria dos 
títulos mensais apenas sonha. 
 
A Newhall começou como um braço de newsletters de uma operadora de piscinas, cobrindo as 
doações de caridade de sua controladora. Até recentemente, os agentes de vendas da Newhall 
ainda seguiam o modelo que se tornou popular pelas companhias operadoras de piscinas, 
vendendo seus produtos porta-a-porta. No entanto, como os leiteiros e os vendedores de 
apólices de seguros há muito tempo já descobriram, essa acabou se tornando uma maneira 
muito difícil de se vender coisas. 
 
Para analistas, perfil variado dos leitores ajuda a garantir oitava posição no mercado de 
revistas femininas no Reino Unido. 
 
"As vendas porta-a-porta não estavam sendo uma maneira fácil de se fazer negócio", diz 
Douglas-Dala. "A imprensa estava publicando notícias negativas sobre vendedores que 
importunavam pessoas vulneráveis." O resultado final também estava sendo prejudicado, 
observa Douglas, seu primo. "Estávamos gastando mais dinheiro e tendo menos retorno." 
 
O problema é que a "Candis" vendia mais quando havia um contato cara-a-cara com o cliente, 
explicam os dois. A título de experiência, parte da equipe de venda da Newhall começou a 
vender a revista em shopping centers e a resposta foi encòraj adora. 
 
A Newhall gastou 100.000 libras para acomodar seu staff nos novos estandes de vendas. A 
companhia também teve sorte: a Littlewood estava demitindo parte de sua equipe de vendas, 
pois estava deixando de operar em shoppings para adotar o esquema de vendas por catálogo. 
E essas pessoas tinham exatamente as habilidades que a Newhall estava procurando. 
 



Uma coisa que Douglas-Dala não queria era que seus vendedores fossem vistos como 
representantes de instituições de caridade com abordagem agressiva ou comparados a equipes 
de vendas que ficam congelando do lado de fora de postos de gasolina de beira de estrada. 
"Toda vez que vejo essas pessoas, tenho pena delas", diz ele. "Não é esta a maneira como 
queríamos ser vistos." 
 
O lado negativo de abandonar as vendas porta-a-porta é que a Newhall passa a ter um 
conhecimento menor de seus leitores, diz Douglas. Isso passa a ser um problema quando 
essas informações são importantes para as vendas junto aos anunciantes. "O maior desafio é 
fazer o contato certo com o cliente certo", diz ele. 
 
Com as vendas porta-a-porta é possível dizer se alguém será ou não um leitor da "Candis", de 
acordo com a rua em que essa pessoa mora, afirma Douglas. "É bem mais difícil detectar 
essas pessoas no ambiente de um shopping." 
 
Até agora a mudança forneceu um quadro não muito definido. Embora a circulação não tenha 
caído muito, a receita da Newhall caiu em libras. Foi de 7,6 milhões de libras (US$ 14,9 
milhões) no ano passado, ante 8,5 milhões de fibras em 2005 (US$ 14,5 milhões em valores 
da época). O lucro antes dós impostos também recuou: de 1,7 milhão de libras (US$ 2,9 
milhões) para 1,2 milhão de libras (US$2,3 milhões). 
 
Segundo Douglas, uma das maiores tarefas da companhia será reconstruir seus sistemas de 
informação com base no novo modelo de vendas. O recrutamento do pessoal de vendas vai se 
concentrar nas regiões do norte do Reino Unido, onde está a maior parte dos leitores da 
"Candis". Douglas-Dala diz: "Eu prefiro usar um pessoal de vendas extra na Escócia do que no 
sudeste [do Reino Unido], porque a probabilidade de geração de negócios é bem maior". Outra 
nomeação importante será um novo editor para a "Candis", em substituição a Jenny Campbell, 
que se aposenta este ano. 
 
Ela é a responsável pela presença de muitos escritores conhecidos nas páginas da revista. 
Campbell colocou a "Candis" no mapa editorial, segundo afirma Douglas-Dala. No entanto, ele 
admite que seu substituto (ou substituta) provavelmente será alguém da região noroeste ou 
alguém disposto a se estabelecer com a família longe da correria da vida em Londres. "Nós 
queremos alguém que tenha valores familiares e muita experiência editorial." Não vai ser fácil. 
 
Sem propaganda na TV ou venda em bancas, publicação vende mais do que títulos famosos 
como "Elle" e "Vogue" 
 
As empresas familiares possuem pontos fortes e pontos fracos, segundo lembra Rupert Mer-
son, sócio da firma de contabilidade BDO Stoy Hayward. Cerca de três quartos de todas as 
empresas britânicas são familiares, empregando juntas mais da metade da força de trabalho 
do setor privado, segundo números compilados pela BDO Stoy Hayward. "As empresas 
familiares são como o Ford Escort", diz ele. "Há muitos por aí e isso acontece porque eles são 
bons ou são baratos." 
 
A grande vantagem para a "Candis" é o perfil variado de seus leitores, especialmente sua 
atratividade para os leitores mais velhos que ainda possuem tempo disponível para apreciar 
uma revista, segundo afirma Alex de Groote, analista de mídia do banco de investimento 
Panmure Gordon.  
 
A localização da Newhall, a centenas de quilômetros de praticamente todas as outras editoras 
de revistas do Reino Unido, não é uma desvantagem, uma vez que ela mantém seus custos 
em baixa. "Há um lado bom de se estar fora'de Londres", diz Groote. Os donos da Newhall 
também evitaram o destino da maior parte das empresas familiares, que normalmente 
morrem com a terceira geração, segundo observa David Glassman, membro visitante do 
Programa de Desenvolvimento de Empresas da CranfieldUniversity. 
 
"Os quatro primos, dois dos quais são executivos, atuam de maneira combinada e podem 
tomar decisões rapidamente por causa da confiança que existe entre eles", diz Glassman. No 



entanto, ele se pergunta se a habilidade dos quatro em promover grandes mudanças, como a 
alteração na forma de venda, se deve às suas raízes familiares, ao comando co-legiado ou aos 
imperativos administrativos dos quatro. 
 
Os acionistas têm três condutores separados e precisam estar atentos a qual deles é-o mais 
importante todas as vezes que eles consideram tipos diferentes de problemas, afirma 
Glassman. "Mudanças nas condições de mercado vão exigir habilidades diferentes e 
prioridades diferentes, especialmente aquelas relacionadas às abordagens de marketing e 
tecnologia da informação. Os investimentos, por exemplo, para proporcionar um acesso global 
à internet, exigirão decisões em áreas que nunca foram alvos de discussões. Como o conselho, 
especialmente os membros não-executivos, vai lidar com essas questões?" 
 
A Newhall também precisará adaptar suas atividades on-line, para manter os leitores e 
conquistar novos, acrescenta Glassman. 
 
Em vez de buscar talentos em Londres, onde a maioria das revistas femininas nacionais é 
publicada, Glassman se pergunta se a Newhall não deveria contratar editores associados ou 
terceirizados, para que os novos membros da equipe não precisassem abandonar suas famílias 
para trabalhar para a Newhall. Ele admite que a complexidade administrativa adicional poderá 
tornar isso proibitivo do ponto de vista dos custos 
 
 

 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 23 mar. 2007. Tendência & Consumo, P. B4 


