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A cada ano, Advertising Age 
lista dez títulos para a sua A-List, 
como forma de reconhecimento 
a realizações editoriais, negó-
cios e buzz gerado pelas revis-
tas norte-americanas. Em um 
ano especialmente desafiador à 
mídia, a entrega do prêmio de 
Revista do Ano à The Economist 
não poderia ser mais atual. Outro 
destaque foi Elle, que lançou o 
reality show Project Runway, 
revertido em mais vendas publi-
citárias e no título de Publisher 
do Ano para Carol Smith. Confira 
a lista (entre parênteses está o 
índice de variação em relação ao 
ano anterior):

1) The Economist (versão EUA)
Grupo: The Economist Group

Páginas publicitárias: 1.497 (7,2%)

Circulação total: 747.254 (7,6%)

Assinaturas: 680.366 (7,4%)

Venda em bancas: 66.888 (9,9%)

Qual foi a missão para uma 
revista semanal em 2008? En-

As melhores revistas dos EUA
The Economist leva o prêmio concedido anualmente pela Advertising Age; Women’s Health e Elle ficam em 2o e 3o lugares

A semanal The Economist (edição norte-
americana) cresceu em bancas e assinaturas

quanto outras fizeram os nomes 
de seus colunistas maiores, a The 
Economist se amparou no valor 
de seu conteúdo. Para sermos 
justos, ela também aumentou a 
distribuição em locais como as 
lojas da rede Whole Foods e teve 
incremento de novos assinantes, 
que pagam mais de US$ 100 por 
ano pelas edições.

2) Women’s Health
Grupo: Rodale

Páginas publicitárias: 537 (18,1%)

Circulação total: 1.140.068 (44,9%)

Assinaturas: 778.211 (52,1%)

Venda em bancas: 306.864 (11,5%)

Este embrião da Men’s He-
alth quebrou a barreira de 1 
milhão de circulação paga, 
verificada neste ano, e chega-
rá a 1,35 milhão na primeira 
edição de 2009. As vendas em 
banca são impressionantes. E 
eventos da marca para o consu-
midor, como “Are you game?”, 
completaram a estratégia de 

dor, do qual faz parte também 
o Project Runway, um reality 
show na Bravo Network focado 
em moda que já terá a sexta 
temporada em 2009. Apesar da 
queda de circulação no primeiro 
semestre, as edições de janeiro, 
com Victoria Beckham na capa, 
e de fevereiro, com Jessica Alba, 
compensaram. Em setembro, um 
mês crucial para as revistas de 
moda, assistiu-se a um recorde 
de páginas publicitárias em Elle. 

4) Every Day With Rachael Ray
Grupo: Reader’s Digest Association

Páginas publicitárias: 506 (8,4%)

Circulação total: 1.749.842 (34,4%)

Assinaturas: 1.289.694 (48%)

Venda em bancas: 410.148 (6,2%)

Rachael Ray, que leva suas 
receitas também para a televi-
são e livros, lançou em 2006 a 
Every Day With Rachael Ray, que 
teve grande alta na circulação, 
especialmente em assinaturas, 
por causa do carisma da apre-
sentadora e de edições bem 
recheadas, como uma dedicada 
às melhores receitas com pasta 
de amendoim.

5) National Geographic 

Grupo: National Geographic Society

Páginas publicitárias: 318 (-0,1%)

Circulação total: 5.061.047 (0%)

Assinaturas: 4.754.014 (-0,7%)

Venda em bancas: 189.546 (9,9%)

Mais do que nunca, em 2008 
a National Geographic manteve 
uma circulação impressionante 
e teve a mesma quantidade de 
páginas publicitárias que no 
ano passado. Duas de suas cinco 
revistas mais vendidas em todos 
os tempos são deste ano. E, mais 
uma vez, ganharam prêmio de 
excelência do National Magazine 
Award.

6) Fast Company
Grupo: Mansueto Ventures

Páginas publicitárias: 388 (31,6%)

Circulação total: 742.316 (-0,5%)

Assinaturas: 712.231 (-1,3%)

Venda em bancas: 30.085 (23,6%)

A Fast Company ganhou o 
Loeb Award de jornalismo finan-
ceiro e de negócios e foi a vence-
dora nas categorias Excelência 
Geral e Matéria de Capa do Ano 
da Society of American Business 
Editors and Writers. Além dis-
so, seu site construiu uma boa 
conversa em comunidade com 
as pessoas, sem contar o cresci-
mento da Fast Company.TV

7) New York
Grupo: New York Media

Páginas publicitárias: 1.913 (-2,5%)

Circulação total: 433.289 (0,9%)

Assinaturas: 410.717 (0,8%)

Venda em bancas: 22.572 (3,4%)

Com grandes capas, cui-
dado com a qualidade no que 
se apresenta, grandes colunis-
tas e novas abordagens para 
temas antigos, a New York 
atraiu leitores e mais prêmios 
da National Magazine Awards. 

8) People Stylewatch 

Grupo: Time Inc.

Páginas publicitárias: 335 (33,3%)

Circulação total: 686.417 (8,3%)

Assinaturas: 165.286 (122,6%)

Venda em bancas: 512.189 (-8,5%)

Lançada em 2007, publicou 
apenas dez edições e não tem 
tantas páginas de publicidade, 
mas os anúncios seguem cres-
cendo rápido, chegando a 78 pá-
ginas em setembro, uma alta de 
73% em relação ao ano anterior. 
O declínio da venda em bancas 
no mercado em geral faz o setor 
pensar sobre o futuro, mas a 
People Stylewatch obteve alta 
em assinaturas, uma indicação 
de interesse de leitura.

9) House Beautiful
Grupo: Hearst Magazines

Páginas publicitárias: 560 (12,8%)

Circulação total: 844.258 (-3,3%)

Assinaturas: 732.440 (-4,7%)

Venda em bancas: 84.645 (9,2%)

A queda de assinaturas seria 
preocupante se a revista não per-
manecesse com sua significativa 
tiragem de 800 mil exemplares. 
O fato é que, em um mercado 
em crise, é muito difícil aumen-
tar a quantidade de páginas de 
publicidade em quase 13%. E ela 
permanece viva depois de mais 
de cem anos do seu lançamento, 
considerando-se principalmente 
o fato de tratar de uma categoria 
afetada pela crise imobiliária.

10) Condé Nast Traveler 

Grupo: Condé Nast Publications

Páginas publicitárias: 1.185 (-3,6%)

Circulação total: 820.217 (1,5%)

Assinaturas: 752.565 (-2%)

Venda em bancas: 30.983 (-5,8%)

A Condé Nast Traveler segue 
como a maior em páginas publici-
tárias entre guias de viagem. E a 
queda no número total não pode 
ser tão considerada, porque o pa-
drão do mercado é este mesmo.

expansão, juntamente com o 
bem desenvolvido site.

3) Elle
Grupo: Hachette Filipacchi Media U.S.

Páginas publicitárias: 1.826 (5,2%)

Circulação total: 1.082.278 (0,9%)

Assinaturas: 709.579 (8,8%)

Venda em bancas: 332.167 (-6,3%)

Elle é uma revista com um 
importante business ao seu re-

MM 1330 pg46e47   46 9/10/2008   18:26:42

Text Box
Anúncio

Text Box
Foto

Text Box
AS MELHORES revistas dos EUA. Meio & Mensagem, São Paulo, a. 30, n. 1330, p. 46, 13 out. 2008. 




