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Definir os rumos das pu-
blicações semanais e mensais 
no Brasil e no resto do mundo 
foi um dos desafios para os 
participantes do 2o Fórum da 
Associação Nacional de Edito-
res de Revistas (Aner). Durante 
a abertura do encontro, que 
aconteceu na terça-feira, 25, 
no auditório da Fecomercio, 
em São Paulo, o presidente da 
entidade, Jairo Leal, destacou 
a necessidade de o meio revista 
continuar sendo relevante para 
superar a crise, oferecendo 
sempre soluções criativas para 
os anunciantes e conteúdos que 
mantenham os consumidores 
fiéis às publicações. 

Após três anos à frente da 
Aner, Leal encerrou sua ges-
tão. O novo presidente, eleito 
na quinta-feira, 27, é Roberto 
Muylaert, publisher da RMC Edi-
tora (ver quadro com a nova 
diretoria da entidade). 

Durante o fórum, um dos 
pontos discutidos foi o tamanho 
real do mercado de revistas no 
País. Em 2008, o segmento teve 
um número menor de lançamen-
tos e reparte, mas foram vendi-
dos mais exemplares, segundo 
conclusão do painel Panorama 
do Mercado, apresentado pelo 
presidente do Grupo Escala, 
Hercilio de Lourenzi. 

Pesquisa organizada pela 
Escala com base em números 
da Aner, do Instituto Verifica-
dor de Circulação (IVC) e dos 
revendedores aponta que o se-
tor deve fechar o ano com 381,3 
milhões de exemplares comer-
cializados no País — entre 
vendas avulsas e assinaturas. 
O número é superior ao do ano 
passado, quando foram vendi-
dos 365,9 milhões de revistas, 
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Fórum debate futuro das revistas
Evento ressalta a importância de soluções criativas e conteúdos relevantes para atravessar a crise
Andrea Martins

Desafio é conviver com o mundo digital
Manter o orçamento, encon-

trar um hipernicho de mercado 
e ser o melhor dentro dele, além 
de usar diversos canais para co-
municação — impresso, internet, 
celular —, são ações que podem 
auxiliar as revistas a gerenciar a 
concorrência do meio digital. A 
conclusão foi apresentada por 
Simon Esterson, diretor de arte 
da Eye, revista internacional de 
design gráfico. 

Já Juan Señor, diretor da In-
novation, em Londres, enfatizou 
que não está preocupado com o 
futuro das revistas, “e sim com 
o presente, porque não estamos 

inovando na velocidade suficien-
te”. Segundo ele, 35% dos títulos 
serão digitais em 15 anos; em 25 
anos, serão 75%. “O mais impor-
tante é o conteúdo, para depois 
pensarmos na tecnologia.”   

Outro ponto discutido foi 
o impacto do meio digital no 
faturamento das revistas. Don 
Kummerfeld, da Fipp, apre-
sentou pesquisa feita com as 
300 maiores publicações norte-
americanas que detectou que 
a web representa apenas 3% 
da receita com publicidade.  
Estudo da PricewaterhouseCoo-
pers apresentado pela gerente 

sênior Marieke van der Donk 
mostrou que, nos países desen-
volvidos, o crescimento virá da 
propaganda no meio digital. A 
projeção é crescer 20% na web 
nos próximos cinco anos. Para 
Roberto Civita, presidente do 
Grupo Abril, a internet veio 
para beneficiar as publicações 
impressas. “Temos de encorajar 
os leitores a interagir conosco 
pela internet. Não importa se as 
revistas serão impressas, digitais 
ou engolidas em pílulas. Nossa 
função é a mesma: manter nos-
sos leitores informados e entre-
tidos”, afirmou.                      (AM)

mas ainda está abaixo dos 401,8 
milhões de exemplares de 2001 
(ver tabela acima). 

A estimativa de títulos lan-
çados neste ano é de 38,2 mil, 
inferior aos 41,1 mil de 2007. 
O reparte deve chegar a 705 
milhões de exemplares. No ano 

tivemos evolução positiva do 
setor”, enfatizou o presidente 
do Grupo Escala.

Sucesso nas bancas
Três exemplos de publicações 

que se tornaram relevantes para 
o consumidor foram apresenta-
dos no painel Fazer as Revistas 
Mais Quentes do que Nunca. No 
caso da Gloss (Abril), publicação 
voltada para leitoras de 18 a 28 
anos, a diretora de redação, An-
gélica Santa Cruz, destacou que, 
em um ano, a revista se tornou a 
terceira maior circulação média 
avulsa do segmento mensal, com 
130 mil exemplares. “O feito da 
Gloss foi trazer uma nova leitora, 
que todos acreditavam que tinha 
sido perdida para a internet”, 
apontou. 

O destaque da revista Época 
Negócios (Editora Globo) foi 
dado à qualidade gráfica. “Em 
menos de dois anos viramos 
referência nessa área. Além do 
jornalismo, apostamos nas boas 
fotografias e abrimos espaço 
para jovens talentos do design 
gráfico”, enfatizou o diretor de 
redação, Nelson Blecher. 

Já José Roberto Maluf, di-
retor-presidente da Spring, 
responsável pela Rolling Stone 
— considerado outro case de 
sucesso —, apresentou os pla-
nos da publicação para o ano 
de 2009, que incluem pockets 
shows,  conteúdo para mobile 
(com três informações exclusi-
vas diárias que serão oferecidas 
por uma operadora ainda não di-
vulgada) e programa semanal de 
rádio, além dos programetes diá-
rios da Rádio Eldorado. A revista 
vai lançar ainda, num canal de 
TV a cabo, o reality show Vida de 
Roadie e ,em junho, o livro sobre 
a vida de Kurt Cobain, vocalista 
da banda Nirvana. “Em 2009, 
vamos também licenciar produ-

tos, como cadernos, camisetas 
e tênis, além de CDs, que serão 
vendidos no site”, adiantou.

Bric em alta 
No que se refere ao mercado 

internacional, que fatura US$ 82 
bilhões em todo o mundo, Do-
nald Kummerfeld — presidente 
da International Federation of 
Periodical Press (Fipp), entida-
de que representa 53 países — 
destacou a importância do cres-
cimento do segmento de revistas 
em países em desenvolvimento, 
principalmente nos membros 
do Bric (Brasil, Rússia, Índia e 
China), em relação aos merca-
dos maduros (Estados Unidos, 
Europa Ocidental e Japão). 
“Não há muito mais onde crescer 
nesses mercados, que vendem 
20 exemplares per capita ao 
ano. No Brasil são apenas duas 
revistas por pessoa anualmente. 
Há ainda um longo caminho”, 
acredita Kummerfeld.  

Sobre a crise financeira glo-
bal, o especialista explicou que 
mercados como Estados Unidos, 
Alemanha e Reino Unido devem 
sentir o declínio no volume 
de anúncios. Só no mercado 
norte-americano essa retração 
deve chegar a 12% neste ano, 
com queda de receita da ordem 
de 20%. Em 2009 a perda será 
de 13% na veiculação de pro-
paganda. “Em 2001 perdemos 
25% das páginas de anúncios 
e sobrevivemos, o que mostra 
que vamos sobreviver”, disse 
Kummerfeld. Já os países do 
Bric também sentirão, segundo 
ele, os efeitos da crise, mas de 
maneira mais suave. “Na Índia, 
neste ano só haverá 9% de 
aumento na propaganda, e não 
17% de crescimento, como era 
previsto. Para sobreviver nesse 
cenário, eles estão aumentando 
em 30% o valor dos anúncios.”

passado, foram 743 milhões. “A 
Aner trabalhou neste ano com 
o intuito de diminuir o número 
de títulos no mercado, para me-
lhorar o setor”, disse Lourenzi, 
destacando que a venda média 
por lançamento aumentou de 
6.982 exemplares em 2007 para 
7.905 unidades neste ano.

Lourenzi destacou ainda 
que 61% das revistas que circu-
lam no País não são auditadas 
pelo IVC. “Se trabalharmos com 
a quantidade auditada, estare-
mos diminuindo a importância 
do nosso mercado”, argumen-
tou. Os dados do IVC indicam 
uma projeção de mercado de 
148,4 milhões de exemplares 
auditados em 2008, número 
praticamente igual ao do ano 
passado (148,5 milhões de 
exemplares). “O mercado de 
venda avulsa de revistas é cres-
cente, e nos últimos dois anos 

D
iv
ul
ga
çã
o

Lourenzi: trabalho para diminuir o número de títulos no mercado

Fonte: Aner, IVC, Escala, revendedores
* em milhões de exemplares  ** estimativa

Venda total
(avulsas + assinaturas)*

Ano Avulsa Assinaturas Total

2001 311 90,8 401,8

2002 291 95 392

2003 267 86,2 353,2

2004 278 86 364

2005 262 81,6 343,6

2006 285 80 365

2007 287 78,9 365,9

2008* 302 79,3 381,3
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