
ma empresa
multiplataforma

São mais de 160 milhões de exemplares de revistas vendidos por ano, o que significa mais
de 50% de share do mercado editorial. Liderança em 21 dos 24 segmentos em que atua. Um
universo de quase 30 milhões de leitores e 17 milhões de internautas por mês. E um DBM com
mais de 30 milhões de nomes, segmentados por dados demográficos, comportamento, estilo
de vida, hábitos de consumo e outros 70 atributos de qualificação. Esses são alguns números da
Editora Abril, hoje uma empresa que faz muito mais que revistas. Nesta entrevista, Thais Chede
Soares, diretora geral de publicidade do grupo, fala o motivo pelo qual a empresa tem números
tão relevantes no segmento editorial brasileiro. Também cita os principais projetos da editora,
como a crise econômica está sendo tratada e o que espera do futuro do meio revista.
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De que forma os negócios da Editora Abril têm
sido impactados por essa crise econômica e o que
o grupo tem feito para enfrentá-la?
A Abril, nos últimos anos, passou por um processo
de fortalecimento, ampliação de portfólio e

crescimento na circulação. Também estruturamos
a nossa forma de venda de publicidade, nos
preparando para esse mundo 360°. Foi o primeiro
grupo de comunicação do Brasil a atuar de verdade
nesse sentido. Somos pioneiros em eventos,
lançamentos editoriais, em internet, ações de
mobile e estamos sendo pioneiros com nosso
DBM (database marketing), que é o maior do Brasil.
Tudo isso preparou a Abril para crescer. Assim, acho
que a empresa está muito mais estabelecida na
condição de enfrentar essa flutuação econômica.
A crise existe, lógico, mas o que a gente acredita
é que tudo isso que nós construímos está nos

ajudando a passar por esse período com uma
certa tranqüilidade. Houve um impacto, mas
muito irregular. Em circulação estamos muito bem.
Viemos de um ano de crescimento e entramos
em outro também de expansão. Já a parte de
publicidade é irregular e varia de setor para setor.
Mesmo assim, o único que está muito inferior ao
ano passado é o imobiliário.

Há previsão de crescimento neste primeiro
semestre, mesmo com a crise? Qual a expectativa
para a segunda metade do ano?
Crescimento não, mas devemos ficar muito próximos

do ano passado. Temos que levar em conta que
além da crise em 2008 nós tivemos um primeiro
semestre muito bom. Só no segundo trimestre
passado nós crescemos 30% em faturamento. Já
quanto ao segundo semestre, esperamos que seja
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um período mais dinâmico, até porque as empresas

não estão falando em suspender lançamentos, em

parar a produção. O que ocorre é que assim como na

publicidade, em todos os setores todo mundo está

preocupado em comprar melhor.

Quais os principais projetos especiais da Editora Abril

em andamento para 2009?
Este ano fica fortemente marcado pelo projeto da Copa

do Mundo. Nós acabamos de divulgar os nossos sete

patrocinadores (AmBev, Claro, Itaú, O Boticário, Procter

& Gamble, Sadia e Volkswagen), que já compraram as

suas cotas. Além disso, continuamos com todos os

nossos projetos. Na semana retrasada realizamos mais

trabalhos excepcionais. Em meio a tantos projetos

especiais, a campanha vencedora do Grand Prix de

Criação ("Caminhões customizados", da AlmapBBDO

para a Volkswagen) era um trabalho típico de meio

revista. Havia também outros trabalhos maravilhosos,

como a revista congelada ou a cinta que falava

(respectivamente, da Fischer América para a cerveja

Sol e da Loducca para Nextel, que dividiram o prêmio

na categoria Melhor Utilização do Meio Revista).

Esse recorde de inscrições chega até a ser um contraste

com o Festival de Carmes, que está ocorrendo

nesta semana e que teve uma queda substancial

nas inscrições de trabalhos. Será que as agências
optaram, devido à crise, por prestigiar mais

os prêmios nacionais em 2009?
No nosso caso eu acho que não. Esse prestígio é um

reflexo de tudo aquilo que temos feito. De todos os

nossos lançamentos, projetos, a capacidade que a

Abril tem de fazer uma comunicação 360 graus, de

ter as melhores e maiores publicações brasileiras, de

fazer coisas especiais. É um lugar onde as agências

e anunciantes conseguem exercer as boas idéias.

um Quatro Rodas Experience, evento que já é um

grande sucesso no Autódromo de Interlagos. Também

lançamos recentemente o jornal da Placar e fizemos que

o MdeMulher se tornasse o maior portal feminino da

internet brasileira, com 5,6 milhões de unique visitors. A

Veja continua com seus diversos eventos voltados ao seu

público, como seus espaços culturais de verão e inverno

nos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Temos uma

gama forte de prêmios da Contigo, de cinema, televisão e

teatro, todos com muito sucesso, além do já consagrado

Prêmio Cláudia. Como você pode ver, continuamos com

todos os nossos eventos e projetos multiplataformas de

pé. Não dá para dar passo para trás.

Há ainda o Prêmio Abril de Publicidade...

Esse é diferente. Não é um prêmio que traz um

lucro significativo para nós. Fazemos para prestigiar

o mercado publicitário, que sempre esteve ao nosso

lado. E, mesmo em meio a uma crise que atingiu

o setor, este ano o Prêmio Abril bateu seu recorde

de inscrições, com 12% a mais do que em 2008,

e também de presenças no evento. E o nível das

campanhas era muito bom. Todas as finalistas eram

A Abril talvez seja o grupo de mídia impressa,

incluindo-se os jornais, que mais se utiliza da
internet com seus títulos. O que representam as

novas tecnologias hoje para o grupo?

Representam o futuro. Essas tecnologias nos fizeram

refletir a respeito do que nós realmente fazemos. E o

que nós fazemos é o melhor conteúdo do mercado,

isento e de altíssima qualidade. É um conteúdo muito

valorizado em todas as plataformas em que atuamos,

tanto revistas, internet e mobile como eventos e tevê.

E nós vamos continuar ampliando nossos tentáculos

dentro dessas plataformas, pois é importante a gente

estar preparada para ter a mesma força, independência,

qualidade e segmentação em todas elas.

Um dos grandes problemas dos veículos na internet é
que seu faturamento publicitário não é proporcional à

sua audiência. Hoje o Brasil tem mais de 60 milhões de

internautas, segundo o Ibope. O que a Abril tem feito
para que essa mídia também seja rentável?

Como disse na resposta anterior, trabalhando com

conteúdo da mesma qualidade e com a mesma

independência que a gente trabalha nas outras



plataformas. Mas há uma segunda coisa, que é o
fato de a Abril ser especialista nos seus públicos.

Nós conhecemos muito bem com quem falamos,
sejam eles leitores ou internautas. Isso faz com que

a gente tenha a mesma facilidade e agilidade em

lançar produtos para internet do mesmo modo que
lançamos revistas. Além do portal MdeMulher, que eu

já citei, o site da revista Capricho, repaginado, cresceu

130% em audiência e tem hoje 1,2 milhão de unique
visitors. A audiência total da Abril se multiplicou por

seis de maio de 2008 até maio passado. São quase

17 milhões de unique visitors e 225 milhões de pages
views mensais. E estamos, sim, conseguindo fazer

dessa nossa plataforma uma mídia rentável, porque

temos que considerar que apesar de o Brasil ter mais

de 60 milhões de internautas, grande parte dessa

audiência usa a web para entrar em redes sociais,
MSN, baixar e-mails e não para consumir conteúdo.

Esse é um público mais qualificado, e os anunciantes

sabem disso, tanto que esperamos um faturamento
em publicidade na internet para 2009 de mais de R$ 50

milhões. Praticamente iremos dobrar o faturamento de

2008, quando conquistamos R$ 28 milhões.

Como você vê o leitor de revista hoje e o que esperar
do futuro? O papel continuará com a mesma força? As
revistas impressas terão que se reinventar ou o grande
negócio será captar o leitor na mídia que ele preferir

ter acesso ao conteúdo de seus títulos favoritos?
A longo prazo, o grande negócio será falar com o

leitor onde, na hora e na forma que ele quiser. Mas

antes de chegarmos a esse ponto, temos que ver
que do mesmo jeito que a audiência da internet

e do mobile está crescendo, as revistas, no Brasil,

também estão. Nossa curva é diferente da americana
ou de alguns países europeus, onde há queda de

circulação. Em 2008, por exemplo, crescemos 7% em

circulação, que é bastante para os dias atuais. Muita

gente se surpreende quando eu digo que a Capricho

cresceu 41% em circulação, indo de 78 mil para 110
mil exemplares. Falo da Capricho, cujo público é um

dos que mais estão conectados ao mundo virtual. Nos
últimos tempos fizemos uma série de lançamentos de

sucesso. A Gloss, uma revista feminina para um público

um pouco mais velho que o da Capricho, já tem uma

média de circulação de 160 mil exemplares mensais,
que é altíssima. Em 2006 lançamos a Men's Health, que

hoje já é a segunda maior revista masculina do País

(atrás da Playboy, também da Abril). Na cola, no final

do ano passado, chegou a Women's Health, que já é
um sucesso, assim como a Runner's World, lançada

também no final de 2008. A maior revista desse nicho
vendia 16 mil exemplares por mês e nós

já chegamos a 50 mil. Além disso, temos

uma classe social entrando na pirâmide

de consumo, o que explica o sucesso
das revistas dirigidas à classe C. Quando a

Abril lançou seu primeiro título para esse
público, não havia anúncio. As empresas

queriam falar só com o público das

classes A e B. Hoje, nossos títulos mais

populares estão cheio de anunciantes.
Vendemos 800 mil exemplares por

semana, juntando todas as publicações para esse
target. Esse longo prazo, onde o papel perderá a

relevância de hoje, ainda está muito longe de chegar

no Brasil.

E a Veja? Afinal, por ser uma revista de notícias,
hoje o que não falta é concorrência para ela com o
crescimento da internet. Há uma preocupação com o
futuro da principal publicação da Abril?
Não. Pode existir concorrência, mas o leitor de Veja busca

a opinião de Veja, que é o veículo mais influente do Brasil.
Manchete todo mundo pode ter. Veja tem mais que

isso. Ela derruba presidentes, relata escândalos e é muito

comprometida com o País, exercendo um papel social
e político relevante. É só lembrar da época do plebiscito

do desarmamento. Enquanto a maioria das publicações

trazia o "sim" e o "não", a Veja trouxe sua opinião na

capa (o título era "7 razões para votar não"). É só ver que,

mesmo com esse tamanho e concorrência, Veja cresceu
2% em circulação em 2008, o que é bastante. •
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