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Mesmo com o crescimento das vendas de revistas e de investimento publicitário no meio este 
ano (veja gráficos), o mercado editorial nacional começa a se preparar para um ano difícil em 
2009. Reflexo da crise mundial, os editores brasileiros já prevêem queda de verbas 
publicitárias, cenário que está se confirmando no setor internacional. Esses e outros assuntos 
foram debatidos no 2º Fórum Aner (Associação Nacional de Editores de Revistas) sobre "O 
Futuro das Revistas", que aconteceu na terça-feira (25), na Fecomercio, em São Paulo.  
 
Em sua palestra, Donald Kummerfeld, presidente do FIPP (International Federation of 
Periodical Press), a associação global de revistas, disse que o volume de anúncios nos 
Estados Unidos, Alemanha e Reino Unido sofrerá retração de 12% este ano e deve manter a 
queda em 2009, com decréscimo de 13%. O executivo ressaltou que os mercados em 
desenvolvimento terão uma desaceleração menor, mas que não estarão imunes aos efeitos 
da recessão, com o desaparecimento dos chamados títulos "marginais". Apesar disso, o lado 
positivo é que o setor não terá queda nas vendas, "porque a leitura é um entretenimento 
barato em tempos de crise". Ele também previu uma onda de fusões e aquisições no setor. 
"Quanto mais tempo a recessão durar, maior será a reorganização do mercado editorial", 
afirmou Kummerfeld. 
 
No cenário nacional, os editores consideram que os problemas serão menores que lá fora. 
"Não somos também tão pessimistas. Sabemos que vamos ter problemas, mas não tão 
grandes como estamos sentindo no exterior", considerou Maria Célia Furtado, diretora 
executiva da Aner.  
 
Hercílio de Lourenzi, presidente do Grupo Escala de Publicações, acredita que a influência da 
crise econômica não será suficiente para frear o crescimento do setor em vendas, que deve 
avançar, ao menos, 6%. "Isso vai fazer com que vendamos 404 milhões de exemplares em 
2009 e superemos, inclusive, os 401 milhões em 2001, que até o momento são os mais altos 
da década. Mas a publicidade sempre foi afetada pelas crises. Não acredito que possamos 
ficar incólumes a esta", estimou Lourenzi. O executivo aposta no crescimento das vendas  
considerando, principalmente, que apenas 50% dos brasileiros compram revistas. Enquanto o 
mercado norte-americano movimenta US$ 24 bilhões com anúncios em revistas, a verba 
publicitária brasileira é de cerca de US$ 2 bilhões, segundo a PriceWaterhouseCoopers. 
 
Digital 
 
De olho no crescimento dos meios digitais, os palestrantes também falaram sobre como 
buscar outras plataformas de atuação com a extensão do conteúdo das revistas para internet 
e mobile, como forma de incrementar os resultados do meio. De acordo com pesquisa da 
PriceWaterhouseCoopers, a estimativa é de que os anúncios nos sites de revistas cresçam 5% 
no próximo ano. Em média, apenas 3% da receita geral das revistas vem da publicidade 
digital. Outra estratégia é a promoção de eventos proprietários.  
 
Novos formatos de anúncios e opções criativas de publicidade para revistas também foram 
levantados no encontro. Juan Señor, consultor e diretor do escritório da Innovation em 
Londres, disse que as revistas precisam oferecer opções mais interessantes de publicidade 
para os anunciantes e se transformarem em plataformas de serviços. "É preciso encontrar 
formas criativas para vender anúncios, trabalhar novos conceitos. É importante pensar nas 
revistas como plataforma de serviços e não mais só como um produto".  
 
Novo presidente 
 
Na última semana, a Aner também divulgou o novo presidente da entidade, Roberto 
Muylaert, que substitui Jairo Leal e fica no cargo até 2010.  Muylaert (publisher e editor da 
RMC Editora) atuou na Editora Abril, em publicações como Exame, Veja e Visão. Foi 
presidente 



da Fundação Bienal de São Paulo e da TV Cultura de São Paulo, além de ter sido ministro-
chefe da Secretaria de Comunicação Social da presidência da República no primeiro mandato 
de Fernando Henrique Cardoso. 
 
Outros cargos da diretoria também foram definidos: Sidnei Basile (Editora Abril) é o primeiro 
vice-presidente; Mario Cuesta (Editora Escala) assume cargo de segundo vice-presidente; 
Frederic Kachar (Editora Globo) é diretor-secretário; Alfredo Nastari (Duetto Editorial) é 
diretor-tesoureiro; Wagner Nabuco (Editora Casa Amarela) diretor adjunto; Patrícia Carta 
(Carta Editorial) diretora adjunta; Paulo Houch (On Line Editora) diretor adjunto; Roberto 
Araujo (Editora Europa) diretor vogal; Carlos Alzugaray (Editora Três) diretor vogal; Lourival 
J. Santos é diretor jurídico e Maria Célia Furtado é diretora executiva. 
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