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Mídia

Em um mercado bastante 
competitivo, editoras que apos
tam nas publicações voltadas 
a consumidores de alto poder 
aquisitivo têm focado produtos 
cada vez mais segmentados para 
atrair leitores e anunciantes. O 
luxo, que é considerado um seg
mento do mercado editorial, vem 
ganhando subdivisões graças à 
criatividade e à necessidade de 
crescimento ou sobrevivência 
das editoras. 

Na disputa pela atenção dos 
leitores top — que muitas vezes 
recebem de graça as publicações 
sofisticadas porque estão 
em mailings especiais —, o 
mercado editorial capricha 
na apresentação e no conteú
do e busca nichos específi
cos para atrair anunciantes. 
O knowhow no segmento 
glamoroso também garan
te faturamento extra para 
as editoras, que produzem 
publicações customizadas 
de empresas do mercado 
luxuoso e organizam eventos 
cheios de badalação.

Na Editora Peixes, o lan
çamento da revista DOM, no 
final do ano passado, abriu 
um novo nicho de merca
do para os anunciantes de 
marcas sofisticadas: a publi
cação é dirigida ao público 
homossexual masculino de 

Segmentação classe A
Revistas voltadas ao público de alto poder aquisitivo exploram nichos cada vez mais específicos

DOM, da Peixes: de olho no público gay

Camilla, da SAX: revista será mensal em 2009

Mercado de anunciantes de luxo é “pobre”
 Gigante em um segmento de pequenas 

e médias editoras, a Abril produz também 
sua publicação de luxo: a Revista A. Com 
tiragem bimestral de 50 mil exemplares, 
o título é direcionado para um mailing 
especial formado pelo cruzamento do nú
mero de assinaturas (acima de seis), renda 
declarada (superior a R$ 25 mil) e CEP 
(bairros nobres). Do total, 45 mil unidades 
são distribuídas para esses assinantes top da 
Abril. Apenas 5 mil exemplares são vendidos 
em 150 bancas selecionadas. 

Para assegurar a qualidade editorial 
do produto, Cláudio Ferreira, publisher da 
Revista A até abril e hoje superintendente 
comercial de Veja, garante que é necessário 
muito trabalho para manter a exclusividade 
das reportagens. “Fazemos duas revistas 
para tirar uma. Não publicamos nada que 
tenha saído em outro lugar”, enfatiza. A 
expectativa de aumento de faturamento 
é de 30% neste ano, segundo o executivo. 

“Vamos manter a tiragem de 50 mil porque 
não tem mercado para mais.”

Para Ferreira, o luxo é o nicho do mo
mento e o mercado vai naturalmente se 
acomodar ao grande número de publica
ções desse segmento. “Não existe anúncio 
para todo mundo porque o mercado de 
anunciantes de luxo é ‘pobre’”, diz Fer
reira, referindose às verbas publicitárias 
mais enxutas das marcas sofisticadas, que 
gastam parte significativa do dinheiro em 
eventos.

De acordo com ele, empresas de 
segmentos fora do luxo, como bancos e 
tecnologia, estão olhando para essas pu
blicações. “Se depender das 15 marcas de 
luxo que estão no Brasil, ninguém sobre
vive”, exagera o executivo. O publisher da 
Revista A Magazine, Raphael Jessouroun, 
reforça a opinião de Ferreira. Para ele, os 
anunciantes do segmento de luxo “são mais 
pobres do que muita gente imagina e não 

têm muito dinheiro para anunciar, sem 
contar que são quase os mesmos para 
todas as publicações do segmento”.

“Estamos dividindo o mesmo queijo 
em mais fatias. E, a cada ano que passa, 
entra um novo player no mercado”, con
tabiliza Jessouroun, ao avaliar que não 
há mercado para todos os títulos que 
existem hoje e nem para os que estão 
por vir. “Na minha opinião, tem gente 
que vai fechar”, diz, sem citar nomes. 

Cada edição de A Magazine chega a 
custar R$ 350 mil para ser produzida e, 
apesar de o faturamento estar em ritmo 
de crescimento, a publicação ainda 
está no vermelho, admite Jessouroun. 
Segundo ele, o público A e B não tem 
crescido e as revistas precisam dividir 
o mercado com internet e canais de TV 
por assinatura. “Para 2008, temos que 
ser otimistas e acreditar que o mercado 
vai melhorar”, finaliza.Ferreira, da Abril: apenas matérias exclusivas

alto poder aquisitivo. A tiragem 
do título é de 45 mil exemplares, 
auditada pelo IVC. A distribuição 
é feita para um mailing promo
cional de agências de publici
dade, pessoas ligadas à moda e 
importadores de produtos, além 
de venda em banca — R$ 10 é o 
preço de capa. 

“No Brasil, como encontrar 
algum espaço no segmento edi
torial? Por isso decidimos falar 
com esse público, que tem renda 
dobrada e não tem filhos. Sabe
mos também que nas grandes 
corporações há gays que ocupam 

cargos importantes, como exe
cutivos e CEOs, e queremos falar 
com essas pessoas. Sem contar 
que, segundo dados do IBGE, 
10% da população masculina é 
gay”, diz Cidinha Cabral, diretora 
comercial da Editora Peixes. 

A revista, que não vem com 
fotos de nu, tem apresentação 
cuidadosa nos editoriais de moda 
e no papel de impressão. A pu
blicação nasceu bimestral e será 
mensal a partir de maio. Com 
reportagens sobre decoração, 
turismo, moda, gastronomia, 
saúde, fitness e interesses legais 

para homossexuais, a DOM já 
atraiu anunciantes de peso, 
como Vivo, Samsung, TAM e 
Mitsubishi. 

Entre as marcas sofistica
das, é possível encontrar nas 
suas páginas Dolce&Gabana, 
Diesel e Calvin Klein. “O 
mundo está de olho nesse 
filão. Foram poucos os anun
ciantes que não quiseram 
vincular a marca ao mun
do gay. Nas apresentações 
nas agências existe sempre 
uma surpresa positiva, e eu 
acredito que a DOM vai ser 
um dos grandes títulos da 
Peixes”, enfatiza a diretora 
comercial. 

Outra publicação da mes
ma editora com fortes ca
racterísticas do mercado 

de luxo é a Gula. A revista de 
enogastronomia e estilo de vida 
existe há 16 anos e atrai o leitor 
masculino, da classe A, interes
sado na cultura da boa mesa. 
Com tiragem de 55 mil exempla
res (auditada pelo IVC), a Gula 
tem 67% de seus exemplares 
distribuídos para assinantes e 
33% vendidos em bancas. 

Segundo a diretora comer
cial da Peixes, em 2007 a pu
blicação cresceu 35% em fatu
ramento, desempenho superior 
aos 15% da editora. “Foi o 
maior crescimento dentro da 
Peixes. Neste ano, a projeção 
para a Gula é de 15% de ex
pansão”, garante. A revista de 
gastronomia com pitadas de 
sofisticação atrai anunciantes 
como Mastercard Black, Mer

cedesBenz e Bradesco Prime. 
O bom desempenho da re

vista vai render frutos: a partir 
de janeiro de 2009, a editora 
lançará um guia com todos os 
vencedores do Prêmio Gula 
2008, eleitos em sete capitais 
brasileiras. A festa de aniver
sário da publicação, em junho, 
promete ser um evento digno 
da “realeza”: o tema será a che
gada da família real ao Brasil. “O 
Buffet Fasano vai reinterpretar 
os menus de época. Queremos 
que nossos convidados tenham 
uma experiência única com a 
comida, a bebida e a música”, 
declara Cidinha.

Revista de idéias
Arquitetura, design e arte 

são temas constantes na SAX 
Magazine, uma publicação bi
mestral que, segundo a publi
sher, Camilla Schahin, só está 
no segmento de luxo pela qua
lidade gráfica. “Revistas de luxo 
são focadas em consumo. Nós 
fazemos uma revista de idéias, 
para pessoas com interesses 
sofisticados”, alfineta. 

Lançada em dezembro de 
2006, a publicação tem tiragem 
de 25 mil exemplares, dos quais 
apenas 5 mil, com preço de capa 
de R$ 19, vão para as bancas. O 
resto é entregue a um mailing 
composto de empresários e al
tos executivos. Formadores de 
opinião, jornalistas, artistas e 
profissionais liberais compõem 
de 10% a 12% desse público.

Cada edição custa entre R$ 
230 mil e R$ 250 mil para ser pro
duzida. “A revista hoje se paga 
com a receita dos anunciantes, 
e dá lucro”, garante Fernan
do Camargo Mestieri, diretor 
executivo da Editora SAX. 
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Praticantes de esportes de 
elite ou apaixonados por hobbies 
milionários também têm publi-
cações dirigidas que experimen-
tam crescimento significativo no 
mercado editorial. Com 20 anos 
de existência, a Náutica vem a 
acompanhando o desenvolvimento 
do setor no Brasil, que passou de 
50 para 150 estaleiros em duas 
décadas. 

Com tiragem mensal declarada 
de 50 mil exemplares (15 mil são 
assinantes), a revista do segmento 
náutico cresceu mais de 25% nos 
últimos três anos, por conta de 
mudanças na linha editorial, se-
gundo Ernani Paciornik, diretor da 
Editora Grupo 1. 

“Começamos a falar mais com 
a esposa do dono do barco, com o 
filho dele, através de reportagens 
sobre decoração de iates, lifestyle 
ou jet-ski, por exemplo. Nosso 
conteúdo continua sendo técnico, 
já que 70% do público é masculino, 
mas ampliamos o leque e cres-
cemos o índice de leitura dentro 
da família ”, comemora Paciornik, 
que envia de brinde para as espo-
sas dos assinantes de Náutica a 

revista Pense Leve, sobre dietas e 
alimentação. 

A estratégia ampliou a gama de 
anunciantes: além dos tradicionais 
do setor náutico e do segmento 
de luxo, como Audi, BMW, Jatos 
Cesna, HSBC Premium, Master-
card Black, dentre outros, a revista 
passou a atrair anúncios para o 
público feminino, como Givenchy 
e Vizcaya. “Nossa expectativa de 
crescimento em faturamento neste 
ano é de 10%”, destaca o diretor 
da Grupo 1. 

Aproveitando a onda positiva, 
a editora lançou há dois anos a 
Náutica Sul, distribuída para as-

sinantes do Sul do País, além de 
bancas, marinas e clubes da região. 
O guia anual de Angra, lançado há 
dez anos e com tiragem de 110 mil 
exemplares, é outro subproduto 
de Náutica. Na área de eventos, 
destaque para as feiras anuais Boat 
Show, com edições em São Paulo 
(em outubro) e Rio de Janeiro 
(em abril), e para a Regata Ilha de 
Caras – Revista Náutica, que pre-
mia o vencedor com um brunch na 
famosa ilha das celebridades.

Golfe e pólo
Esportes de elite como pólo, 

golfe e iatismo também garantem 

publicações dirigidas para o pú-
blico classe A. A Siquini Editorial 
distribui gratuitamente para um 
mailing de praticantes dessas 
modalidades esportivas as revistas 
Pólo Life, Golf Life e Iate Life, cada 
uma com tiragem de 10 mil exem-
plares. Embora ligadas a esportes, 
as publicações trazem reportagens 
variadas sobre estilo de vida, ar-
quitetura, gastronomia e tecnologia 
premium. A Pólo Life, lançada em 
2001, é trimestral; a Iate Life tem 

cinco edições ao ano; e a Golf Life 
é bimestral. 

A editora produz outras publi-
cações para o segmento premium: 
Dome (decoração) e Revista Ibi-
rapuera Life, customizada, dis-
tribuída no estacionamento VIP 
do shopping de mesmo nome e nos 
condomínios de luxo da região. A 
empresa promove ainda eventos 
para cada modalidade, como o 
Pólo, Golf e Iate Day. Para este ano, 
a previsão de crescimento é de 15% 
e 20% no faturamento da editora, 
segundo Nathalie Calhau Monteiro, 
diretora comercial da Siquini.

As publicações são distribuídas 
para um mailing com base em 40 
mil nomes composto por CEOs, 
empresários, altos executivos e 
socialites praticantes dos esportes, 
que podem receber uma, duas ou 
até as três revistas. “Polistas e iatis-
tas são mais top. Já o golfe não é tão 
elitizado, e a grande maioria dos 20 
mil golfistas do Brasil não recebe a 
revista porque nosso mailing é mais 
premium”, diz Nathalie. A estraté-
gia tem atraído anunciantes como 
Montblanc, Intermarine, Dior, Ro-
lex, Mercedes Benz e Max Mara.

Esporte também tem sua porção glamorosa

Paciornik, da Grupo 1:  
revista para toda a família

Nathalie, da Siquini: golfe não é tão elitizado
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Mercado

Se o mercado de luxo tem 
crescido em todos os segmentos, 
no setor automotivo a aceleração 
é ainda maior. Até carrões que 
custam mais de meio milhão de 
reais têm fila de espera de felizar-
dos consumidores. Um exemplo 
é o novo Audi R8. A marca ale-
mã já recebeu 30 encomendas 
do superesportivo de alumínio 
recém-lançado no País, mas em 
2008 só trará 20 unidades. A lista 
de espera já dura seis meses e 
chega, em alguns países, a dois 
anos. 

O modelo começará a ser 
vendido em junho e custa em 
média R$ 600 mil. Para o presi-
dente da Audi Brasil, Andreas 
Deges, o crescimento do merca-
do automotivo de luxo no País 
é uma combinação de fatores 
que formam um círculo virtu-
oso e positivo. “A estabilidade 
econômica e o incremento das 
ofertas de financiamento, com-
binados a uma crescente oferta 
de produtos e investimentos em 
marketing, geram interesse de 
consumo”, destaca Deges, que 
cita ainda o desenvolvimento 
da macroeconomia nacional e o 

Sofisticação sobre quatro rodas
Vendas de veículos importados de luxo têm alta de 200% no primeiro trimestre de 2008

Marcas como Cartier, BMW, 
Toyota, Intermarine (barcos) e 
Bradesco Prime, entre outras, 
anunciam na SAX Magazine. 
“A Rolex, por exemplo, fez um 
anúncio exclusivo conosco na 
edição de aniversário, em de-
zembro, que ia se revelando a 
cada página da revista. Já o Ford 
Ka, que nem é do segmento de 
luxo, está anunciando porque é 
um produto de design, e nosso 
leitor tem essa preocupação”, 
explica a publisher Camilla. 

A expectativa de aumento no 
faturamento de 2008 é de 60%. 
O próximo passo da editora é 
transformar a SAX em mensal a 
partir de 2009. Pela nova divisão 
de publicações customizadas, 
criada neste ano, a Editora SAX 
vai lançar em junho a Revista K, 
da construtora Klabin Segall. O 
título terá como foco o mercado 
imobiliário, mas disponibilizará 
reportagens sobre arquitetura, 
uma das especialidades da edi-
tora. Outra três customizadas 
também estão a caminho. 

Extensão de marca
Pioneira no mundo do gla-

mour, a Carta Editorial lançou 
a Vogue Brasil há 33 anos, “uma 

Vogue Homem: diversificação da marca

Expressions: para clientes Premium da Amex

revista de moda voltada para a 
mulher da classe AAA, de 25 a 
50 anos, que tem um nível de 
informação superior à média”, 
explica Ricardo Kowarick, dire-
tor corporativo da empresa. 

Ao longo dos anos, a editora 
diversificou os títulos e lançou 
subprodutos, como Casa Vogue 
(decoração) e RG Vogue (life 
style), além de suplementos 
como Vogue Jóias, Kids, Homem, 
Passarelas e Noivas. Projetos es-
peciais da editora, criados para 
anunciantes de peso, garantem 
faturamento extra. “Criamos a 
Vogue MasterCard Black, a Casa 
Vogue Tânia Bulhões e a Vogue 

H.Stern com tiragem extra em 
inglês”, exemplifica.

As revistas customizadas do 
Shopping Iguatemi de São Paulo, 
Campinas e Salvador, bem como 
do Shopping Leblon, também são 
produzidas pela Carta Editorial. 
No ano que vem, a empresa de-
verá desenvolver customizadas 
para quatro shoppings de outras 
capitais.

Outro foco da editoria são 
os eventos, principalmente no 
interior de São Paulo e Minas 
Gerais — mercado altamente 
consumidor de produtos de 
luxo —, para levar informação, 
difundir a marca e captar leito-
res. “Pretendemos falar com a 
mulher de Campinas, Ribeirão 
Preto, Uberaba e Uberlândia, 
por exemplo. Queremos que 
a mulher do interior, com di-
nheiro, compre a Vogue e saiba 
pela revista o que é bom”, diz 
Kowarick.

Com tiragem mensal de 60 
mil exemplares, auditada pelo 
IVC, a Vogue cresceu 40% no ano 
passado, segundo o executivo. A 
projeção para este ano é incre-
mentar em 20% o faturamento 
e a circulação da publicação, 
chegando aos 70 mil exemplares. 

Atualmente, a revista circula 
com média de 42 mil exempla-
res. “Temos 10 mil assinantes. O 
resto é venda em banca. Nosso 
encalhe é de 30%, número infe-
rior à média de encalhe técnico 
de outras publicações, que chega 
a 40%”, garante. 

Mailings especiais
Assertividade na distribuição 

é a principal arma da Expres-
sions, distribuída para clientes 
do cartão platinum da American 
Express, o produto top da ope-
radora no País. “Os anunciantes 
acreditam na revista porque 
sabem que ela chega a quem tem 
um nível de consumo assegurado 

pelo cartão platinum”, explica o 
publisher Mariano Manzano. “A 
Expressions é quase uma mala 
direta com cara de revista. Não 
tem erro na distribuição, já que 
não pode ser comprada ou assi-
nada”, acrescenta.

O título da editora Silver 
Magazine tem tiragem de 27 mil 
exemplares, quantidade que varia 
a cada edição de acordo com a 
base de clientes da Amex. A edi-
tora faz outras três publicações, 
para Argentina, México e Améri-
ca Latina/Caribe. “No total, são 
110 mil associados da American 
Express”, informa o publisher.

A operadora não paga pelas 
revistas, que se mantêm com as 
verbas publicitárias. Além das 
campanhas dos mercados locais 
onde atua, a editora consegue 
anunciantes pan-regionais, que 
veiculam nas quatro publicações. 
Com representante comercial 
em Miami e Washington, a Ex-
pressions atrai empresas como 
Delta Airlines, empreendimen-
tos imobiliários na Flórida e até 
escritórios de turismo do Peru 
ou Aruba que buscam alcançar 
tanto os brasileiros ricos como 
os mexicanos, argentinos ou 
caribenhos. 

crescimento das vendas do seg-
mento automotivo no geral como 
outros fatores de incremento do 
mercado de carros de luxo.

Vale destacar: nunca se ven-
deu tanto carro no Brasil como 
nos últimos meses. No primeiro 
trimestre de 2008 as vendas to-
tais de veículos, que englobam 
os segmentos de automóveis, 
comerciais leves, caminhões, 
ônibus, motos, implementos 
rodoviários e outros, cresceram 
25,72% comparando com o pri-
meiro trimestre do ano passado. 

O salto foi de 878 mil para 1,103 
milhão de unidades.

“O resultado foi o melhor da 
história do setor até o momento”, 
enfatiza Sérgio Reze, presidente 
da Federação Nacional da Dis-
tribuição de Veículos Automo-
tores (Fenabrave), lembrando 
que o Brasil já é o quinto maior 
mercado interno automotivo do 
planeta, atrás apenas de Estados 
Unidos, China, Japão e Alema-
nha. 

No acumulado de 2007 (o 
melhor ano do setor), as ven-

das totais de veículos soma-
ram 4.248.275 unidades, contra 
3.278.845 no ano anterior, uma 
alta de 29,57%. Para este ano, a 
previsão é de 20% de crescimen-
to nas vendas, chegando a quase 
3 milhões de automóveis.

“Tivemos uma explosão de 
vendas em 2007, muito estimu-
lada pela maior oferta de crédito 
e a ampliação dos prazos. Isso já 
fez com que uma parcela maior 
da população adquirisse veícu-
los. Agora a tendência é termos 
uma acomodação do mercado, 
mas ainda com um crescimento 
bastante expressivo”, diz o pre-
sidente da Fenabrave. 

Já no segmento de veículos 
importados de luxo, os volumes 
de venda são bem menores, mas 
os percentuais de crescimento 
superam a expectativa dos ana-
listas mais otimistas: a alta foi 
de 200% no primeiro trimestre 
de 2008. As seis empresas filia-
das à Associação Brasileira das 
Empresas Importadoras de Veí-
culos (Abeiva) — BMW, Ferrari, 
Kia Motors, Maserati, Porsche 
e Ssangyong — fecharam o pe-
ríodo de janeiro a março com 

vendas de 5.345 unidades. No 
mesmo período de 2007 foram 
comercializados 1.781 veículos.

“O desempenho do primeiro 
trimestre nos mostra que tere-
mos um bom ano. Por enquanto, 
temos condições de manter a 
previsão de vendas, de 22 mil 
unidades, para 2008”, diz o 
presidente da Abeiva, Henning 
Dornbusch. Segundo o execu-
tivo, a expectativa em relação 
ao Salão do Automóvel, que vai 
ocorrer em São Paulo no final 
do mês de outubro, deve ajudar 
a impulsionar as vendas e até 
rever as projeções para cima. 
Em 2008, a Abeiva recebe dois 
novos associados: Pagani e Effa 
Motors.

Maserati e Ferrari
Com um mercado tão pro-

missor, as marcas não têm medo 
de arriscar e lançam por aqui 
modelos recém-apresentados 
na Europa. É o caso do novo 
Maserati Gran Turismo, um supe-
resportivo com design arrojado 
apresentado ao mundo no Salão 
de Genebra no ano passado e 
exibido no Brasil no mês de 

Audi R8: com preço médio de R$ 600 mil, já tem 30 encomendas

Fo
to

s:
 d

iv
ul

ga
çã

o

à

MM 1308 Marcas de Luxo.indd   50 8/5/2008   22:00:31

Rectangle

Rectangle

Text Box

Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, ano 30, n. 1308, p. 48-50, 12  maio 2008. 

Rectangle




