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Aumentar dois pontos percentuais em share é uma das metas do mercado de revistas para os 
próximos três anos. Hoje o setor tem 8,5% da fatia do bolo publicitário. A intenção é chegar 
a 10,5% até 2012. 
 
O tema foi abordado no seminário "Ela chegou. E agora? Você e a crise financeira mundial. 
Saiba como sair dela", que aconteceu no Jockey Club, em São Paulo, na última terça-feira 
(17).  
 
Após o encontro, o presidente da Aner (Associação Nacional dos Editores de Revistas), 
Roberto Muylaert, disse que o crescimento da mídia revista em 2009 deve ser bem menor do 
que foi registrado em 2008, quando o mercado cresceu 7,5% em relação ao ano anterior. 
"Não deve ser um crescimento negativo, como na economia brasileira no geral. Dependendo 
do andamento da crise, acho que podemos chegar a um crescimento de 5%, o que seria 
muito bom", falou.  
 
De acordo com Muylaert, os dois primeiros meses do ano foram complicados. Houve declínio 
tanto em publicidade como em circulação em relação ao ano anterior. "Janeiro e fevereiro 
sempre são meses muito fracos. Agora em março já estamos vendo melhora", completou. 
 
Para tentar aumentar o share das revistas no mercado publicitário, o presidente da Aner 
anunciou duas medidas que devem ser colocadas em prática ainda neste ano. Em setembro, 
a associação deve organizar em São Paulo uma semana dedicada às revistas. "Copiamos da 
Associação de Revistas de Londres. A cidade vai se inundar de revista, vamos tranceder a 
área redacional", explicou Muylaert, que pretende levar as revistas para peças de teatro, 
eventos e palestras. 
 
O outro projeto Muylaert chamou, em uma alusão divertida aos projetos do governo Lula, de 
Bolsa Revista. "O Bolsa Revista vai ter alcance social nas escolas. O encalhe das revistas vão 
virar utilidade pública com custo apenas logístico", falou. 
 
A principal atração do evento foi a palestra de André Esteves, da BTG Invest. O 
empreendedor financeiro iniciou sua apresentação dizendo que esta é a crise mais importante 
já vista, comparada apenas à de 1929. Para Esteves, o difícil momento econômico é resultado 
dos excessos cometidos. “Não é uma crise do fim do capitalismo, como alguns têm dito. Toda 
sociedade livre democrática tem de ser capitalista. A natureza dessa crise é de excessos, uma 
correção necessária aos erros recentes”, falou. 
 
A situação do Brasil, de acordo com o executivo, a médio e longo prazos será positiva. "No 
Brasil, somos vítimas acidentais da crise. Nós vínhamos no melhor momento do País e, de 
certa maneira, estamos indo bem até agora", argumentou. 
 
Esteves defendeu que a crise pode ser um bom momento para que sejam aproveitadas as 
oportunidades. Ele contou como foram seus primeiros anos na Pactual, quando foi chamado 
para cuidar de um sistema de bolsa que era muito ruim. “Eu trabalhava durante a semana 
tentando resolver os problemas do sistema e, no fim de semana, criando um novo para 
substituir aquele. Os momentos de transformação são ótimas oportunidades”, explicou.  
 
Para o executivo, a crise no Brasil não deve ser tão grave como alguns economistas preveem. 
“Acho que teremos um crescimento negativo de cerca de 1,5%, não os 4,5% que já falaram”, 
disse.  
 
O seminário também teve palestras de Dalton Pastore, presidente da Abap (Associação 
Brasileira de Agências de Propaganda), e de Sérgio Amaral, diretor da Comissão de 
Publicidade da Aner. 
 
Pastore apresentou a campanha que tem como tema “A gente anda, o Brasil anda”.  



 
“Sabemos que não temos poder para eliminar a crise, mas podemos injetar um pouco de 
ânimo. A campanha é uma moldura de boas notícias”, disse. As peças, que servem para 
emoldurar as boas notícias das empresas, estão disponíveis no site da Abap. “Estamos 
incentivando os meios de comunicação a criarem preços especiais a esses clientes”, concluiu 
Pastore. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 23 mar. 2009, p. 13.   


