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O Instituto Verificador de 
Circulação (IVC), que audita 
cerca de dois terços do mercado 
nacional de revistas, divulgou 
na semana passada o balanço 
consolidado sobre o desem-
penho do meio em 2008. No 
geral — incluindo revistas de 
todas as periodicidades, vendas 
avulsas e por assinaturas —, 
foi constatado aumento médio 
de 7,5% na circulação paga 
dos títulos filiados à entidade 
em relação ao ano anterior.  

Fôlego renovado
Circulação paga de revistas cresce 7,5% em 2008, segundo o IVC
Alexandre Zaghi Lemos e Paula Ganem

Em 2007, a circulação do meio 
havia permanecido praticamente 
estável, com aumento de ape-
nas 0,2%. Mas no acumulado 
dos últimos três anos a alta é 
de 11,6%. Ações promocionais, 
preços acessíveis, segmentação 
e maior procura por informação 
teriam sido os propulsores desse 
crescimento, segundo o diretor 
geral do IVC, Ricardo Costa. 
As publicações mensais tiveram 
evolução média de 15% em 
relação a 2007, e as semanais, 

de 4,7%. Em média, circularam 
semanalmente 3,8 milhões de 
exemplares de revistas. Soma-
dos todos os títulos mensais, 
houve uma circulação média de 
9,5 milhões de exemplares. Os 
exemplares comercializados em 
bancas tiveram alta de 7,8% nas 
vendas em 2008. Por sua vez, as 
vendas por assinatura registra-
ram crescimento de 7,1%.

No ranking das semanais, e 
no geral, Veja segue absoluta na 
primeira posição, com média de 

1.089.902 exemplares por edi-
ção. O número, porém, configura 
uma leve queda, de 0,8%, em 
relação a 2007. Segunda colo-
cada entre as semanais, Época 
registrou leve crescimento: mé-
dia de 420.477 exemplares por 
edição em 2008, ou 0,6% a mais 
do que em 2007. IstoÉ manteve-
se como terceira colocada, 
com média de 353.136 ante os 
344.273 de 2007, o que repre-
senta crescimento de 2,6%.

Liderado por Caras, com 
média de 278.394, o merca-
do de celebridades também 
se manteve estável, com a 
queda de Quem (-4% e média 
de 87.103 exemplares) com-
pensada pelo crescimento 
de Contigo (5,5% e 146.817 
unidades). Mais uma vez, as 
salvadoras da pátria foram 
as mulheres compradoras em 
bancas dos títulos populares, 
que avançaram 11,6%, com 
destaque para a alta de 21,1% 
da líder Ana Maria, agora com 
média de 202.793 exemplares 
por edição.

Os bons ventos, porém, não 
sopraram a favor dos filhotes 
da Veja, que registraram queda 

de circulação. Enquanto Veja 
São Paulo encolheu 5,6% (mé-
dia de 324.136 exemplares), a 
edição carioca caiu 6,5% (mé-
dia de 97.549). Lançada em 
2008, a Revista da Semana teve 
média de 40.577 exemplares 
por edição nos nove meses em 
que foi auditada. 

Sobe e desce
O segmento infanto-juvenil 

foi um dos grandes beneficiados 
com a rota positiva das venda-
gens. Recreio cresceu 35,5%, 
alcançando média de 102.917 
exemplares por edição. Por sua 
vez, a Gênios registrou cresci-
mento de 35,9% (média de 9.894 
exemplares).

Entre os títulos mensais, 
todos os presentes no ranking 
dos dez mais da categoria são da 
Editora Abril, com exceção de 
Seleções do Reader’s Digest, que 
ocupa o terceiro lugar, com média 
de 405.050 exemplares por edi-
ção, 2% a mais do que em 2007.  
O primeiro lugar é de Nova 
Escola, com média de 454.100 
exemplares, 9,92% a mais do 
que em 2007. A revista teve dez 
edições durante o ano. A femini-
na Claudia aparece em segundo 
lugar, com crescimento de 2,11% 
em relação a 2007 e média de 
411.704 exemplares.

As revistas com as maio-
res quedas foram a Playboy 
(-7,9% ante 2007 e média 
de 204.160 exemplares por 
edição em 2008) e a Revista 
Monet (-12,47% e média de 
158.661 exemplares).

As revistas com maior circulação em 2008

Semanais Mensais

Título Média por edição Variação (%) Título Média por edição Variação (%)

Veja 1.089.902 -0,8 Nova Escola 454.100 9,9

Época 420.477 0,6 Claudia 411.704 2,1

IstoÉ 353.136 2,6 Seleções 405.050 2,0

Veja SP 324.136 -5,6 Superinteressante 356.756 3,9

Caras 278.394 -0,3 Nova 233.303 3,8

Ana Maria 202.793 21,1 Manequim 210.559 4,5

Viva Mais 193.028 15 Boa Forma 208.777 6,1

Contigo 146.817 5,5 Playboy 204.160 -7,9

Tititi 134.046 9,3 Você S.A. 193.442 3,4

Minha Novela 114.630 15,9 Quatro Rodas 192.528 13,2
Fonte: IVC

A revista Exame, da Editora 
Abril, dá início a um novo projeto 
para orientar seu público leitor 
diante do cenário de crise. O Exame 
Fórum, que será realizado no dia 11 
de maio, em São Paulo, reunirá três 
prestigiados ganhadores do Prêmio 
Nobel de Economia e o ex-ministro 
da Fazenda Delfim Neto para discu-
tir as alternativas de reconstrução 
da economia no Brasil e no mundo. 
O projeto inaugura um novo modelo 
de negócios da Exame, já que terá 
inscrições no valor de R$ 2.250.

Alexandre Caldini, diretor-su-
perintendente da divisão negócios 
e tecnologia da editora revela que a 
Missão Exame na China (que levou 
em setembro de 2008 empresários e 
executivos ao país) permitiu testar 
a aceitação de eventos pagos com 
agenda de negócios. Patrocinado 
por Emirates, Apex e HSBC, o pro-
jeto incluía conferências, debates e 
visitas a empresas. Dando continui-
dade ao projeto, a revista lançará 
a Missão Exame nos Emirados 
Árabes e a Missão Exame na Índia, 

em outubro e novembro de 2009, 
respectivamente.

A expectativa é que o Exame 
Fórum se posicione como a principal 
ação da publicação em 2009. “Há uma 
forte necessidade de monitorar a cri-
se neste momento. Estamos fazendo 
isso desde os primeiros sinais, em 
2007, mas sentimos um alto índice 
de procura do público por mais infor-
mações”, afirma o executivo.

O evento prevê um público de 
400 pessoas, formado principal-
mente por presidentes, CEOs e 
diretores de empresas, que parti-
ciparão de uma mesa-redonda com 
o economista e ex-vice-presidente 
do Banco Mundial Joseph Stiglitz, 
o especialista em teoria do desen-
volvimento econômico, mercado 
financeiro e indústria de bancos 
Edward Prescott e Robert Mun-
dell, economista considerado o 
“pai do euro”. O projeto conta com 
uma cota de patrocínio master (R$ 
2,25 milhões) e cotas de apoio (R$ 
600 mil cada).

Maria Beatriz Gonçalves

Exame lança fórum  
com Prêmios Nobel

Depois de mais de 58 
anos no formato standard 
(desde a fundação,  em 
1951), o jornal O Dia dá iní-
cio nesta semana a uma nova 
estratégia, para se repo-
sicionar. Desde domingo, 
15, passou a circular em 
formato tablóide (35cm x 
24,5cm), com a logomarca 
retomando o amarelo e a 
volta do tradicional mote 
“Melhor todo dia”, usado 
em seus bons tempos. 

“Sem o amarelo, o jor-
nal tinha perdido um pou-
co de sua essência”, diz 
Gigi Carvalho, presidente 
do Grupo O Dia. Segundo 
ela, a reformulação do 
jornal e a campanha para 
divulgar as novidades, 
assinada pela agência 
NC (nova assinatura da Net 
Comm), representam um 
investimento de US$ 4 mi-
lhões. O projeto gráfico é as-
sinado por André Hippert.

Gigi nega que a mudan-
ça tenha sido pautada por 
aspectos econômicos, e sim 
pela conjuntura que o meio 
jornal vem atravessando, 

com maior demanda por 
interatividade e praticidade 
no manuseio. “Queria ter 
feito essa mudança há três 
anos”, revela, lamentando 

não tê-la implementado 
logo na esteira do sucesso 
instantâneo do popular Meia 
Hora. O preço de capa do 
jornal continuará sendo R$ 

1,20 durante a semana e 
R$ 2,40 aos domingos.

Há três anos, o jornal 
O Dia fez uma ousada 
aposta em tentar se posi-
cionar como concorrente 
direto de O Globo. A 
estratégia era se colocar 
num patamar de supe-
rioridade em relação ao 
Extra, lançado em 1998 
justamente para isolar 
O Globo na posição de 
jornal premium no Rio. 
Para concorrer com o 
Extra, o Grupo O Dia 
apostou no Meia Hora, 
que rapidamente se esta-

beleceu no patamar dos 200 
mil exemplares, obrigando a 
Infoglobo a lançar o Expres-
so quase na seqüência.

Robert Galbraith

O Dia investe US$ 4 mi 
e adota formato tablóide

Gigi de Carvalho: jornal recupera essência
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