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Publicações norte-americanas ampliam estratégia de marketing para atrair anunciantes 
 
A revista da ESPN, buscando chamar alguma atenção para si, optou por uma tática especial: 
lançou uma edição especial da publicação, exibindo fotos de alguns artistas nus (ou quase), 
não apenas para criar polêmicas. 
 
Com o lançamento dessa edição especial, a ESPN pretendia chamar a atenção de anunciantes 
e, consequentemente, atrair mais investimento para a revista. 
 
Atualmente, a propaganda impressa está meio escassa nos EUA, mas as edições especiais 
parecem ser uma estratégia capaz de atrair investimento em anúncios. Na ESPN, por exemplo, 
o valor cobrado por página de anúncio caiu em cerca de 24% nos primeiros seis meses deste 
ano, frente ao mesmo período do ano anterior, segundo o Publishers Information Bureau. 
 
Mas essa edição é a maior de outubro e, em termos de receitas, é a maior que a ESPN já teve.  
 
É como alguns prêmios como o Oscar ou o Super Bowl. Há mais pessoas envolvidas, que estão 
mais profundamente engajadas, e isso cria um movimento muito maior explica Peter Gardiner, 
diretor de mídia da agência de publicidade Deutsch. O prêmio do Homem do Ano do Times vai 
ser muito mais interessante que a revista em si. 
 
Potência extra  
 
Apesar de tudo, afirma Gardiner, edições comuns ainda valem a pena. 
 
Por definição, ainda achamos que edições comuns são valiosas do ponto de vista da 
publicidade. A diferença é que ganhamos uma potência extra nas edições especiais. 
 
A edição especial da ESPN que valoriza o corpo dos atletas tentou mostrar o que a imprensa é 
capaz de fazer, tanto para os anunciantes quanto para os leitores, destaca Gary Belsky, editor-
chefe da revista da ESPN. São disponibilizadas nesta edição fotos de atletas que, em sua 
maioria, estão sem roupa (apesar de não mostrarem nenhuma parte do corpo de maneira 
audaciosa). 
 
As pessoas hoje em dia estão procurando publicações que façam a diferença – ressalta Belsky. 
  
Publicações impressas não podem exibir músicas nem vídeos, mas podem oferecer recursos 
visuais de qualidade, e um jornalismo que explora temas de uma maneira peculiar. 
 
Alem disso, em edições especiais, é possível lucrar com anúncios. 
 
As receitas da revista aumentaram em 35% em comparação com o lançamento feito na 
mesma semana, ano passado. 
 
Algumas revistas publicam edições que são vendidas em bancas de jornais e não vão para os 
assinantes, como a Us Weekly, que teve uma edição exclusiva sobre o filme Lua nova, ou a 
Sports Illustrated, em vários tópicos. 
 
Alguns, porém, transformam edições regulares em edições especiais incluindo uma lista anual, 
dedicando uma edição inteira a um único assunto, ou apenas colocando na capa uma 
declaração que, de alguma forma, faça o leitor pensar que se trata de algo especial. 
 
A revista FamilyFun, da Disney, por exemplo, considera que sua edição de novembro é 
especial, porque inclui sua lista de brinquedos homenageados do ano. 
 



Isso vem acontecendo nos últimos 18 anos – afirma Aparna Pande, vice-presidente do Disney 
FamilyFun Group. 
 
Este ano, os executivos da FamilyFun permitiram que o fabricante de brinquedos Hasbro 
publicasse um anúncio na capa de novembro. É a primeira vez que a FamilyFun faz tal coisa. A 
capa seria uma bolsa contendo um folheto que promove a iniciativa da Hasbro de investir em 
jogos para noites em família. Embora a Hasbro não tivesse planejado nenhum anúncio 
impresso para este ano, a empresa concordou. 
 
As revistas precisam oferecer essas alternativas criativas para páginas padrão – destaca 
Charlie Zakin, vice-presidente de mídia corporativa na Hasbro. 
 
Os mais mal vestidos 
 
A revista People, que colocou uma edição do 35º aniversário nas bancas este mês, utiliza 
edições especiais para tornar a publicação mais previsível para os anunciantes. 
 
São lançadas, no mínimo, sete edições especiais por ano, como as que têm a lista dos mais 
bonitos, a dos mais bem vestidos e até a dos mais mal vestidos. 
 
Estas tendem a ser as edições mais atraentes para os anunciantes, em detrimento das 
publicações cujas capas estampam, por exemplo, um terrível sequestro. 
 
Quando há 51 edições por ano, é uma estratégia muito útil permitir que os anunciantes 
planejem seus anúncios sabendo o tipo de consumidor-alvo ou o tipo de editorial que estará lá 
dentro – comenta Paul Caine, presidente e editor do Time Inc.’s Style e do Entertainment 
Group. 
 
As edições especiais vendem bem nas bancas. Caine conta que a circulação da People aumenta 
a ponto de garantir anunciantes para cada uma das edições. 
 
Na edição do 35º aniversário, a People incluiu um folheto de cupons publicitários dos 
anunciantes, além de brindes patrocinados por eles. A edição tem 79 páginas de anúncios, 
20% a mais quando comparada à mesma edição do ano passado. 
 
Apesar do sucesso das promoções, Caine declara que não produziria muito mais do que sete 
edições por ano. 
 
Sempre vai haver o risco de que as pessoas se cansem das edições especiais. O que não se 
deve fazer é enfatizar demais essas edições ou produzi-las em excesso, porque então elas 
deixarão de ser especiais – observa. Tradução: Nicole Maciel 
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