
"Newsweek' terá uma edição a menos 
 
Deterioração do mercado de publicidade motivou decisão, afirma 'WSJ' 
 
A tradicional revista "Newsweek" vai cortar uma edição em agosto devido à deterioração do 
mercado de publicidade, informou o "Wall Street Journal" na sua edição de ontem. Com 76 
anos de existência, a revista normalmente deixa de circular por uma semana no Natal, no 
feriado de 4 de julho e em agosto, período do verão americano. Neste ano, no entanto, a 
publicação deixará de circular mais uma semana em agosto, ou seja, serão apenas duas 
edições especiais no mês. Há menos de um mês, a "Newsweek" lançou um novo projeto 
gráfico e editorial, em uma tentativa de se adaptar às preferências de leitores e anunciantes, 
que vêm acelerando a mudança do meio impresso para o digital durante a recessão. A 
publicação passou a dar mais espaço para colunas e reportagens de análise. 
 
Um porta-voz da revista informou que a decisão de cortar uma edição foi tomada antes do 
lançamento do novo projeto da "Newsweek" e afirmou que o mês de agosto é 
"tradicionalmente devagar" para a publicidade. A revista disse também que está cortando sua 
circulação de 2,6 milhões para 1,5 milhão de exemplares e que vai visar a um público mais 
intelectualizado. 
 
No Brasil, a Editora Abril anunciou ontem que a "Revista da Semana", lançada em 2007, 
deixará de circular em 25 de junho. De acordo com a Abril, a decisão deve-se à retração e à 
incerteza do mercado, resultantes da crise econômica. 
 
Em outro comunicado, o Grupo Abril anunciou que vai suspender a partir do próximo dia 30 
as operações de seus canais de TV: o Ideal, especializado em negócios e assuntos 
corporativos, e o FIZ, de entretenimento. Em comunicado, o grupo informou que a decisão se 
deveu a problemas existentes no mercado brasileiro de TV por assinatura. 
 
"A decisão foi motivada pela dificuldade em romper uma barreira praticamente intransponível 
que existe no Brasil para a distribuição de canais pagos", diz a empresa. Lançados há dois 
anos, os canais são transmitidos pela TVA, operadora de TV por assinatura, que tem Abril e 
Telefônica como controladores. Parte dos funcionários será realocada e parte será demitida. 
 
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 19 jun. 2009, Economia, p. 24. 
 
 
 
 


