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A internet avança a cada 
dia na mesma batida em que o 
mundo se digitaliza. De olho em 
um futuro em que as gerações 
vão deixar para trás os últimos 
resquícios do mundo analógico, 
a Reader’s Digest do Brasil, que 
edita a revista Seleções, começa 
em 2009 a incluir no seu catálogo 
de vendas conteúdos digitais, o 
que ao longo deste ano foi feito 
apenas em caráter experimental. 
É o que conta Luis Henrique 
Fichman, que assumiu a dire-
toria executiva da empresa em 
setembro, após a transferência 
de Patrícia Hespanha para o Mé-
xico, onde assumiu a presidência 
da operação local. 

Antes da iniciativa, porém, foi 
feita uma ampla sondagem com 
o público, que, além de comprar 
a revista (cuja circulação está 
na casa dos 400 mil exempla-
res mensais), também compra 
livros, CDs, DVDs e produtos 
de utilidade geral via catálogo e 
internet. O volume de produtos 
vendidos no Brasil, segundo a 

Marketing direto

Seleções aposta em 
conteúdo digital

Reader’s Digest, chega a 750 mil 
livros e 900 mil CDs por ano. 

Sem revelar detalhes da 
pesquisa — a empresa tem no 
Brasil um banco de dados com 5 
milhões de nomes —, Fichman 
diz que mais da metade desse 
público ainda é favorável aos 
conteúdos na forma impressa. 
Dentre os que optam pelos 
digitalizados, metade prefere 
comprar CDs de instalação em 
vez de fazer downloads. “Isso 
mostra que as pessoas que 
compram pela internet querem 
tocar o produto. Ainda existe o 
apego ao toque físico do conte-
údo”, observa. 

Nesse sentido, serão disponi-
bilizadas no site assinaturas de 
conteúdos por tema (dietas, pia-
das e jogos, entre outros), com 
entregas mensais via download. 
“A aceitação foi maior que o es-
perado, e vamos em breve testar 
música pela internet”, adianta o 
diretor executivo de Seleções, 
que colocará uma campanha 
publicitária para divulgar a novi-
dade logo no início do ano. Ainda 
não há expectativas de vendas. 
“O potencial é grande. Nossa 
aposta é no futuro”, diz.

Parcerias
O crescimento da importância 

da internet é uma pista de que 
a aposta é bem fundamentada. 
Desde que iniciou esse trabalho, 
em 2004, Seleções computa cres-
cimento de 120% nas demandas da 
área de internet da empresa, tendo 
o faturamento dobrado no último 
ano. Isso motivou a ampliação dos 
investimentos previstos para este 
ano, em torno de US$ 4,8 milhões, 
segundo informa William Kerniski, 

ano e uma base de dados de mais 
de 6 milhões de e-mails válidos e 
que aceitam receber as ofertas da 
empresa, Kerniski afirma que os 
negócios realizados pela internet 
representam hoje mais de 10% 
do faturamento da Reader’s Di-
gest no Brasil. Em mobile marke-
ting, a empresa declara ter hoje 
mais de 70 mil assinantes dos 
conteúdos da revista Seleções 
através do celular.

Robert Galbraith

gerente de internet, mobile e novos 
negócios da empresa. 

A eficiência da ferramenta, 
associada à tradição de Reader’s 
Digest no marketing direto, abriu 
espaço para parcerias com outras 
editoras, como a Manchete. A 
empresa hoje é responsável pela 
venda de assinaturas da revista 
Pais & Filhos, da editora, o que 
resultou em um acréscimo de 30% 
na circulação da revista. Com mé-
dia de 300 campanhas online por 
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O projeto de lei que proíbe 
a publicidade de bebidas com 
teor alcoólico acima de 13 graus 
Gay-Lussac (GL) foi aprovado 
pela Comissão de Constituição e 
Justiça da Câmara. A propaganda 
de bebidas com essas caracterís-
ticas era permitida em emissoras 
de rádio e TV entre 21h e 6h, mas 
agora fica vedada em qualquer 
meio de comunicação. A partir da 
nova regra — que ainda deverá 
passar pelo plenário da Câmara 
e ser aprovada pelos senadores 
—, serão permitidos apenas pôs-
teres, painéis e cartazes dentro 
dos pontos-de-venda.

As restrições à veiculação de 
propaganda de bebidas como 

cachaça, uísque e vodca foram 
incluídas no texto do Projeto de 
Lei no 2940/1997, que cria o Dia 
Nacional de Prevenção do Álcool 
e das Drogas, que será comemo-
rado em 17 de janeiro. O material 
de divulgação das bebidas não 
deverá aparecer associado a 
eventos esportivos, nem colocar 
alguém que consome álcool a 
conduzir veículos. Também fica 
proibido o uso de crianças nas 
peças publicitárias.

Apresentada neste ano, a pro-
posta do Executivo que quer aca-
bar com a propaganda de cerveja 
está parada na Câmara e deve ser 
retomada no ano que vem.

Alexandra Bicca

Bebidas

Restrição poupa cerveja
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