


CORRENTE DO BEM
Como uma pequena editora convenceu dois laboratórios e uma rede de farmácias a

participarem do lançamento de uma revista sobre bem-estar que no primeiro ano vendeu
700 mil exemplares e gerou R$ 1,6 milhão para a luta contra o câncer infantil

P O R F R A N Ç O I S E T E R Z I A N E R I C A R D O C O R R Ê A ( F O T O )

e você fosse o gestor de uma empresa doadora do Graacc
(Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Cân-

cer), instituição sem fins lucrativos dedicada ao tratamento
c à pesquisa do câncer infanto-juvenil, destinaria sua verba
para dois jovens de 27c 28 anos com a mirabolante promessa
de multiplicar o dinheiro recebido? Os laboratórios farma-
cêuticos Biolab e União Química decidiram que sim. Apoia-
ram a criação de uma revista de cunho social focada cm
reportagens sobre felicidade e prazeres simples da vida. Ide-
alizada pelo administrador de empresas Rodrigo Pipponzi,
de 28 anos, e a jornalista Roberta Faria, de 27, fundadores da
Editora MOL, a revista Soma é o resultado da união de um
produto editorial a um projeto de responsabilidade social.

O modelo de negócios, totalmente sustentável, ba-
seia-se numa espécie de corrente do bem. A partir da inte-
gração de uma cadeia, a revista bimestral Sorria c vendida
sem passar pela banca de jornal, o tradicional ponto de
venda desse mercado. Por causa do alto custo de distribui-
ção, que inviabilizaria o projeto, a estratégia da MOL foi ven-
dê-la no caixa da quinta maior rede de farmácias do Brasi 1.

Desde o ano passado, a revista é comercializada por
R$ 2,5O nas 25O unidades da Droga Raia, nas regiões Sul e
Sudeste do país. Sem celebridade na capa ou furo de repor-
tagem, sua tiragem, de 119 mil exemplares, esgotou nas seis
primeiras edições. O valor integral arrecadado, descontado
os 11% de impostos, é revertido para o Graacc. Até o início
de maio, a editora já tinha vendido cerca de 7OO mil exem-
plares da Sorria e repassado ao Graacc quase R$ 1,6 milhão.

Com a Sorria, a Editora MOL tornou-se a segun-
da maior fonte de arrecadação do Graacc, atrás apenas

do McDonald's, com o McDia Feliz, campanha realiza-
da sempre no último sábado de agosto, quando o total
arrecadado com a venda do sanduíche Big Mac é rever-
tido à instituição. O repasse gerado pela Sorria vai aju-
dar na construção de um segundo hospital pelo Graacc.

A elevada circulação pode ser explicada pelo lado
social, mas não apenas isso. A Sorria c uma publicação
bem pensada. Em 52 paginas, trata de temas como o amor,
o tempo e a família de forma divertida e curiosa. "A pu-
blicação tem um sentido social maior do que só pagar as
contas", afirma Roberta Faria, diretora-editorial da MOL.

Criar negócios que geram lucro e um impacto social
positivo é o grande desafio do setor 2,5, a nova denominação
para o cmpreendedorismo social sustentável e lucrativo. A
Editora MOL parece ter conseguido descobrir uma ótima
fórmula para esse tipo de negócio. Diferentemente da maio-
ria das revistas tradicionais, que se sustentam com a venda
de publicidade e a receita proveniente das bancas, a Sorria
trabalha com cotistas (os laboratórios Biolab e União Quí-
mica, até o momento), que patrocinam sua produção. Para
Rodrigo Pipponzi, diretor-executivo da
editora, o modelo de parceria ganha-ga-
nha é o que faz da revista um sucesso.

A Droga Raia é responsável
pela logística de distribuição e pela
força de vendas. Sua aposta na causa
não envolve dinheiro, mas o papel da
rede foi fundamental para a aceitação
da revista, que é exposta nos caixas
de suas lojas. Antes de começar a ven-
dê-la, a rede de drogarias apresentou
o conceito da publicação a todos os
funcionários em um evento inter-
no, em que se falou também sobre a
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importância do Graacc. Depois, produziu uma cartilha
e treinou os atendentes que trabalham nos caixas a apre-
sentarem a publicação aos clientes, além de ceder espaço
e gerenciar as vendas nas unidades. O interior e o litoral
de São Paulo são hoje os maiores consumidores da Sorria.

O Graacc, por sua vez, tem na revista uma nova
fonte de recursos e também mais um reforço para
sua marca. "Esse formato demonstra a evolução do
processo de filantropia no país", diz o médico Antô-
nio Sérgio Petrilli, superintendente-geral do Graacc.

PROJETO TRANSFORMADOR
"A REVISTA É PAUTADA POR PRAZERES DO COTIDIANO
e histórias de vida inspiradoras, temas capazes de atrair
públicos diferentes", diz Roberta. Segundo ela, cinco a cada
seis clientes que efetivam uma compra na Droga Raia levam
um exemplar para casa. Por dia, a rede de farmácias vende,
em média, 2 mil exemplares da Sorria. As primeiras seis edi-
ções tiveram esgotada a tiragem de 119 mil exemplares. Em
seu segundo ano, com a am-
pliação da rede (foram inau-
guradas 63 lojas em 2008),
a tiragem da revista saltou
para 14O mil exemplares.

Para chegar ao está-
gio atual, os jovens empre-
endedores da MOL tiveram
de costurar várias parcerias.
Pipponzi, o responsável
pela formatação do modelo
de negócios da Sorria, teve
a idéia ao observar que a
revista social anterior ven-
dida pela Droga Raia tinha boa saída. Porém, a publicação,
feita por outra editora e vendida a R$ l (com verba inte-
gral revertida a uma casa de idosos), fechou na segunda
edição. "O formato não estava legal e o conteúdo não era
bacana", afirma Maria Augusta Sardinha, coordenado-
ra de comunicação da Droga Raia. Ao abraçar a proposta
de Pipponzi, ela diz que a Droga Raia saiu do assistencia-
lismo para entrar em um projeto real e transformador.

Com o ponto de vendas definido, o novo desafio da
MOL era conseguir convencer os doadores do Graacc a re-
direcionar sua verba. Foi neste momento que o médico Pe-
trilli entrou em ação. Ele participou das reuniões com os
patrocinadores, para assegurar a seriedade do projeto e a
qualidade do trabalho executado pela editora. "O entusias-

mo do Rodrigo e a seriedade do Graacc me convenceram",
afirma Cleiton de Castro Marques, presidente do Biolab.
Mensalmente, o laboratório farmacêutico destina 5% do
faturamento de sua linha de produtos pediátricos a sete en-
tidades que tratam do câncer infantil, entre elas o Graacc.

O grande teste foi ver como a revista se comportaria.
O receio de uma baixa aceitação inicial fez com que a MOL
optasse por não relacionar a sobrevivência da publicação a
anúncios, mas sim a patrocinadores. Hoje, de todos os pro-
dutos que a editora faz - revistas institucionais, conteúdo
customizado e publieditorias -, a Sorria é o de maior visibi-
lidade. O custo de produção de cada edição gira em torno de
R$ 140 mil, pagos pelos patrocinadores. Com a ampliação
da tiragem, esse valor subirá para R$ 2OO mil. A editora não
trabalha de graça e já pensa em crescer no mercado. Com 21

funcionários, a MOL produz
nove revistas, sendo oito cor-
porativas. Em 2008, faturou
R$ 1,8 milhão, montante que
deve crescer 15% neste ano.

A boa aceitação da
revista social mostrou que
esse é um modelo de negó-
cios que pode ser replica-
do para outros varejistas
- o que motivou a MOL a
trabalhar no projeto de três
novas revistas com lucro
revertido, duas na área so-

cial e uma na cultural. As novas publicações encontram-se
em processo de negociação, com previsão de lançamento
entre o segundo semestre deste ano e o primeiro de 2010.

Segundo afirma Roberta, o negócio da MOL segue
os preceitos sugeridos por Muhammad Yunus, o econo-
mista e banqueiro de Bangladesh, ganhador do Prêmio
Nobel da Paz, que lançou o conceito de mícrocrédito ao em-
prestar dinheiro às camadas mais pobres da população de
seu país. "Yunus costuma dizer que podemos criar uma
alternativa poderosa para o desenvolvimento global: um
setor privado movido pela consciência social", diz Roberta.

Desde janeiro, a Sorria vem sendo auditada pelo
Instituto Verificador de Circulação (IVC). Para Pippon-
zi, a filiação ao instituto e a volumosa tiragem vão colo-
car a revista no radar das agências de propaganda e dos
anunciantes, o que deve aumentar a arrecadação. Hoje,
a tiragem superior a 100 mil exemplares por edição já
coloca a Sorria entre as 40 maiores revistas do país. m
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