
Indispensável para anunciantes 
 
Para celebrar seus 40 anos de circula-cão, a revista Veja promoveu seminário no início deste 
mês onde foram elaboradas 40 propostas para o desenvolvimento do Brasil nas áreas de 
economia, tecnologia, educação, saneamento, meio ambiente e liberdade de expressão, por 
exemplo. 
 
O conteúdo do evento serviu de briefing para a AlmapBBDO desenvolver campanha na qual 
destaca cada um dos itens debatidos no seminário. O primeiro dos 40 anúncios, com foco em 
educação, será publicado nas próximas semanas. O flight terá duração de aproximadamente 
10 meses. 
 
"O seminário foi muito produtivo e resolvemos veicular uma campanha para manter a 
discussão sempre em dia", disse Cláudio Ferreira, diretor comercial e de administração, 
comemorando as 385 páginas de publicidade comercializadas no conjunto de edições da Veja 
de aniversário: edição normal, edição comemorativa de 40 anos, Veja São Paulo e Veja Rio. 
Ferreira não confirma, mas o faturamento publicitário da Editora Abril com as edições 
relacionadas às quatro décadas de Veja foi de R$ 16 milhões, segundo fonte do propmark. 
Uma das principais ações foi a interferência do Banco Itaú na edição comemorativa. Os 932 
mil assinantes do título da Editora Abril tiveram mensagem personalizada do anunciante. O 
processo exigiu equipe extra e uma antecedência de dois meses para planejamento e 
preparativos. 
 
Ferreira assumiu a direção comercial e de administração de Veja há cerca de quatro meses, 
tendo sido publisher de revistas como Elle e "A". "A única coisa que não está sob minha 
responsabilidade é a redação. O restante da operação está na minha área. É um privilégio 
estar à frente de uma publicação do tamanho de Veja que é indispensável para o mercado 
anunciante", disse o executivo. 
 
A revista circula semanalmente com 1,2 milhão de exemplares, com média de três leitores 
por exemplar. São 950 mil assinantes e 250 mil unidades destinadas à venda em bancas. 
Cada edição de Veja possui uma média de 50 páginas comercializadas de publicidade, 
principalmente dos segmentos de varejo, financeiro, informática, eletroeletrônico e 
automobilístico. 
 
Os leitores de Veja também terão neste mês a edição "Comer e Beber", que mostra o melhor 
da gastronomia em São Paulo, com direito à festa no dia 18 no espaço Tom Brasil. A edição 
terá 468 páginas, 210 de publicidade. Em outras 18 cidades, o especial de gastronomia é 
identificado como "O melhor de..." 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 15 set. 2008, p. 25.   


