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O FUTURO
DAS REVISTAS

O fórum da ANER realizado em

novembro colocou em evidência

os desafios que devem ser

enfrentados pelo meio revista

nos próximos anos. À frente da

entidade, dando suporte para os

associados nesta caminhada,

está Roberto Muylaert, que foi

eleito no final de novembro para

um mandato de dois anos.

"Revista é uma mídia com características muito especiais e tem

perspectivas de crescimento nos próximos anos"



ANER, Associação Nacional

de Editores de Revistas, ele-

geu sua nova diretoria para o biênio

2008-2010 no final de novembro. A

chapa presidida por Roberto Muylaert

foi a escolhida e, nesta entrevista à

CENP em Revista, ele detalha os pro-

jetos que devem ser priorizados nos

próximos meses. Uma das preocupa-

ções é assegurar aumento ao share do

meio, iniciativa que vem sendo per-

seguida pelos editores já há algum

tempo.

Devem receber atenções especiais,

também, as ameaças dirigidas à publi-

cidade, até porque, como reconhece

Muylaert, esta é uma receita funda-

mental para garantir a independência

editorial dos títulos.

O novo presidente da ANER é

publisher e editor da RMC Editora, que

publica revistas distribuídas em ban-

cas e customizadas. Começou sua

carreira como jornalista em 1964, na

Editora Abril, na área de revistas téc-

nicas - lançou Exame, em 1967, sendo

seu editor nos primeiros quatro anos.

Acumula ainda passagens como pu-

blisher de Veja e Exame e como editor

da revista Visão, entre 1975 e 1976.

Além da experiência no meio

editorial, Muylaert foi presidente da

Fundação Bienal de São Paulo, onde

organizou a exposição de arte brasileira

Tradição e Ruptura em 1984 e a 18 Bie-

nal Internacional de São Paulo em 1985;

presidiu a TV Cultura de São Paulo, de

1986 até 1995; e foi ministro-chefe da

Secretaria de Comunicação Social da

Presidência da República, no primeiro

mandato de Fernando Henrique

Cardoso (1995).

A carreira de escritor também está

consolidada. Tem hoje seis livros publi-

cados: China, chá e cheng, Marketing

cultural & comunicação dirigida, A copa

que ninguém viu, com Jô Soares e

Armando Nogueira, Barbosa, um gol

faz cinqüenta anos, Paulinha (crônicas)

e o romance Alarm!

Qual deve ser a prioridade da sua

gestão à frente da ANER? Quais são

os principais projetos?

O aumento do share das revistas

no bolo publicitário é uma das preo-

cupações da ANER e tem sido priori-

dade em sua atuação. Tornar o nome

da entidade mais conhecido é ação

que vem sendo executada desde a

gestão do meu antecessor, Jairo Leal,

o que incluiu a mudança do seu logo-

tipo e os eventos. O último deles, o II

Fórum ANER, "O Futuro das Revis-

tas", realizado no mês de novembro,

reuniu mais de quatrocentos partici-

pantes, com a presença de 25 pales-

trantes, sendo seis estrangeiros, que

vieram especialmente para o evento.

O tema mais abordado foi a parti-

cipação do meio digital nas editoras.

Quais os desafios que o meio

revista deve enfrentar nos próximos

anos?

O Brasil atingiu um nível muito

alto no desenvolvimento do conteú-

do, arte e circulação das revistas. Os

associados da ANER são bastante

representativos nessas conquistas.

As comissões que compõem a enti-

dade tratam de temas importantes

ligados ao trabalho das editoras, na

defesa de seus interesses conjuntos.

Hoje temos comissões ligadas às

áreas de assinatura, editorial, gestão,

governo, eventos, jurídico, publicida-

de e venda avulsa. Os títulos de algu-

mas dessas áreas definem onde

estão as nossas lutas.

"O cenário pede que o meio digital seja incorporado à atividade
das revistas, como condição para o seu crescimento.

As perspectivas são promissoras"



Entre as atividades desenvolvidas

hoje pela ANER, quais você diria que

têm sido mais importantes para

ajudar o meio revista a preparar o

futuro da atividade? Quais as mudan-

ças que devemos ter neste cenário

nos próximos anos?

Existe um grupo de trabalho con-

junto, formado na gestão anterior, que

une Abrale - Associação Brasileira de

Autores de Livros Educacionais, ANER

e AN) para participar dos temas

institucionais que se referem aos

veículos de comunicação no Brasil e

ao acompanhamento das atividades

políticas que nos dizem respeito.

Revista é uma mídia com característi-

cas muito especiais e tem perspectivas

de crescimento nos próximos anos. A

segmentação própria das revistas

permite que novos nichos sejam

sempre explorados com sucesso.

Qual a análise que podemos fazer

hoje sobre o mercado de revistas no

Brasil? Estamos num bom momento?

As perspectivas são promissoras para

a atividade? Qual tem sido o impacto

da internet sobre o setor?

O cenário pede que o meio digital

seja incorporado à atividade das

revistas, como condição para o seu

crescimento. E as perspectivas são

promissoras, por exemplo, na área de

publicidade, considerada um compo-

nente da leitura da publicação, com

um índice de rejeição muito baixo do

leitor em relação a outras mídias.

Qual é, na sua avaliação, o

principal patrimônio das revistas nos

dias atuais? Tem havido mudanças

nesse sentido?

O título e o conteúdo são patrimô-

nios de uma revista, na qual o públi-

co leitor, que se identifica com ela, é

o maior de todos os patrimônios.

Como você enxerga o papel da

publicidade para as revistas? Quais

as ameaças que o meio pode enfren-

tar nessa frente?

A publicidade é fundamental na

informação ao leitor e na composição

de receita das revistas, imprescindí-

vel para manter a independência edi-

torial. As principais ameaças são as

restrições à publicidade, que podem

surgir de projetos de lei e de ações de

agências regulatórias.

No caso do público leitor, ven-

cendo a barreira econômica, teríamos

como elevar nossos números? E qual

o impacto que isso pode ter na

indústria da comunicação?

Os números são função também

do nível educacional e cultural do

país. O Brasil tem hoje o índice de

duas revistas por habitante por ano,

enquanto Portugal tem seis e os Esta-

dos Unidos, dezoito. Há muito a cres-

cer. E quando isso acontecer, o im-

pacto surgirá não apenas na indús-

tria, mas também no desenvolvimen-

to do país.

"A publicidade é fundamental na informação ao leitor e na
composição de receita das revistas, imprescindível

para manter a independência editorial"
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