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A comunicação completa do
Grupo Spring deixa a crise para trás

POR INÊS PEREIRA

O Grupo Spring de Comunicação não para. Sem
crise, com crise, prospecta e lança novos títulos.
Mas o que o torna especialmente competitivo
aos olhos do mercado é ofeeling para explorar
seu patrimônio no que ele pode oferecer de
melhor. A isso, José Roberto Maluf, o homem
à frente do grupo, chama de comunicação de
360 graus. A Spring faz isso muito bem com a
Aero Magazine, a mais bela revista segmentada
da editora. "Investimos num amplo projeto de
comunicação", conta. O site da publicação é
novo e interativo. Oferece um vôo panorâmico
no universo da aviação, com podcasts e video-
casts, links para sites de interesse e serviços,
além de blogs da redação e de colaboradores,
fotos, enquetes. "Para os assinantes, sortea-
remos um avião O km. Lançamos DVDs com
assuntos diversos. É uma comunicação total
sobre aviação."
Para a Rolling Stone, carro-chefe das publi-
cações, a Spring reservou a cereja do bolo. O
movimento de 360 graus inclui a realização de
um reality show, com estreia marcada para o
segundo semestre, no Multishow; livro com o
selo Rolling Stone; cadernos; portal; rádio on-
line 24 horas; produtos para celular e diversos
outros projetos.
Hoje, o Grupo Spring está dividido em duas
grandes unidades de negócios: a Spring Publi-
cações, dedicada exclusivamente à edição da
Rolling Stone, revista licenciada desde 2006, e
a Spring Editora-Produtora, braço do grupo que
desenvolve os títulos customizados, incluindo
também a Aero Magazine, além de ações de
marketing, conteúdo para mídias impressas,
audiovisuais e digitais. Entre os principais
projetos especiais, o grupo Spring publica o
Labace News -jornal oficial da Labace, uma
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importante feira de aviação executiva da
América Latina -, um aperitivo saboroso
para os leitores da Aero Magazine, pois
traz diariamente aos aflcionados os lan-
çamentos e as novidades do setor. José
Roberto Maluf, a seguir, comenta sobre
esses e outros negócios que mantêm a
Spring entre as jovens empresas da co-
municação mais promissoras do país.

Quando a idéia de ir além da edição
de revistas começou a ser realizada?
Em 2004, quando começamos a editar
a revista mensal TAM Magazine. Ela
permaneceu com a Spring por três anos
e teve 46 edições. Nesse período, além
da revista, que tinha um projeto espe-
cial, diferente da fórmula das revistas de
bordo convencionais, fazíamos adesiva-
gem nas mesas e encostos das aerona-
ves, samplings, entre outras ações de
marketing. Apostamos no conceito de
que essas ações aproximavam sempre
mais os consumidores da marca. E a
experiência deu muito certo. Tanto é
que desenvolvemos um projeto de mídia
para a Voe Trip (revista customizada
da companhia aérea regional presente
em 66 cidades do país), que inclui pu-
blicidade, adesivagem, sampling, bem
parecido com o da TAM. Nossa equipe,
hoje, está preparada para desenvolver
muitos tipos de projetos.

A Aero Magazine, que ganhou
reformulação gráfica e editorial
recentemente, é a mais importante
revista da Spring Editora-Produtora?
Sim, mas não do ponto de vista finan-
ceiro. A Aero não é uma revista para
deixar o caixa cheio. É uma revista
para credibilidade e isso ela faz muito.
Fazemos questão de produzir textos
muito bem cuidados, fotos bonitas, dar
acabamento de primeira, com papel e
visual do melhor. Está na vitrine, traz
prestígio e respeito para o Grupo. É qua-
se uma revista de luxo, pois é voltada
para o leitor de alto poder aquisitivo,
exigente, que gosta de coisas boas, viaja,
tem possibilidade de comprar um avião.
Como a Cavallino [título feito para a
Ferrari, do Grupo Fiat], cujas páginas
trazem carros maravilhosos, e também
prazeres como bebidas, grandes e pe-
quenas aventuras... É luxuosa.
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Quantas customizadas atualmente a editora publica? Há
planos para trazer mais?
Temos a Rossi, de uma construtora, que dá espaço especial
para design de interiores, arquitetura, mas também traz
assuntos variados como cultura e entrevistas; aDocol, da
Docol Metais Sanitários; a revista OAS, uma empreendedora
que representa as construtoras, empreiteiras e de imóveis
residenciais, da Bahia, que quer oferecer aos clientes uma lei-
tura agradável e leve. E as mencionadas Voe Trip, Cavallino
- e a Aero, que não é customizada, mas faz parte da Spring
Editora-Produtora.

Como funciona a estrutura de redação para as
customizadas?
A Tatiana Engelbrecht é a editora-chefe e tem editores
para cada revista. São pequenas estruturas para cada uma
e funcionam muito bem. No total, temos uma equipe de
33 pessoas que formam os núcleos internos, reforçados
por uma média de 150 frilas. No caso específico da Ca-
vallino, temos um editor técnico. Para a Aero, investimos
num projeto de comunicação, mas é desenvolvido pela
mesma equipe.

Como a Spring vem se preparando para enfrentar os
tempos de crise?
É inevitável que adotemos um business plan conservador.
De qualquer forma, os resultados vêm sendo melhores do
que o esperado no último quadrimestre. Esperamos um
bom ano em 2009, com novos títulos. O mercado edito-
rial foi atingido e o anunciante postergou um pouco seus
investimentos.
Mas a retomada do setor automobilístico trouxe um alen-
to, renovou contratações, e isso refletiu positivamente nas
publicações e nas áreas de mídia. A tecnologia e a telefonia
celular não pararam - o que também trouxe um alento. Por
outro lado, estamos prospectando oito diferentes produtos;
destes, dois devem vir. Lançaremos um título licenciado, com
tiragem de 40 mil e equipe brasileira; e também prospectamos
dois títulos internacionais para venda em banca.

O núcleo das customizadas é bastante forte no
faturamento da Spring. Mas a RollingStone é o carro-
chefe nas atividades do negócio?
Sem dúvida, é a nossa mais importante publicação - repre-
senta 70% do nosso faturamento. Não só pelo título, forte no
mercado, mas porque nos possibilita desenvolver um amplo
espectro de pequenos negócios em torno dele. A revista surgiu
em 2006, depois de completar 41 anos de vida no exterior.
Nos anos 70, ela veio para cá de maneira extremamente
tímida e foi descontinuada.

A falta de interesse de outras editoras em investir
na revista se deveu à desastrosa chegada quase
40 anos atrás?
Pode ser. O Grupo desembarcou por aqui e abriu um escritório
no Brasil. Várias editoras foram procuradas, mas, de verdade,
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a maioria não tinha interesse, espe-
cialmente por causa dos royalties.
Para nós, foi o melhor que poderia
ter acontecido. Ela se mantém em
excelente vendagem - 40 mil por mês,
entre bancas e assinaturas.

E os anúncios também vão
bem, não?
Sim, muito. Os anunciantes investem
em peças sob medida para a revista.
E damos toda a liberdade para as
agências criarem seus anúncios. E,
porque são pensados exclusivamente
para serem veiculados na Rolling
Stone, acabam sendo uma atração à
parte na revista. Totalmente perso-
nalizados, criados para o leitor. Nas
edições estão Motorolla, LG, Levi's,
McDonald's, e por aí vai. O custo
por mil é muito interessante para
os anunciantes.

A pauta da revista produzida aqui
é bem diferente da que é feita na
matriz americana?
Temos 30% de música, mais cultura,
comportamento, política. Mas o suces-
so da versão brasileira é justamente o
mix de conteúdo. Abordamos assuntos
polêmicos, que incomodam. Buscamos
o inusitado, pessoas interessantes, en-
trevistas instigantes. Os leitores ado-
ram. E a americana permite mudar, o
que é muito importante para acompa-
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nhar as especificidades de cada país
- e o perfil do leitor. Na Argentina, por
exemplo, tem mais rock; bem ao gosto
do argentino. Já a italiana, valoriza
a moda, os lançamentos. Podemos
usar até 50% do conteúdo da Rolling
Stone americana, mas optamos por
produzir 80%.

Como vocês se certificaram de que
o Brasil aceitaria a revista e não
repetiria a reação do mercado na
década de 70?
Fizemos pesquisa sobre que espaço
ocuparia no mercado. Apostamos
no perfil 'forever young' e acerta-
mos em cima. O conteúdo que pu-
blicamos atrai leitores de uma faixa
etária enorme, do jovem até os 60
anos. Recentemente, a Marplan nos
confirmou que essa linha deve ser
mantida sem alterações.

Quais produtos desenvolveram em
torno da marca Rolling Stone?
A mais recente novidade será o
programa de TV "Vida de Roadie",
o profissional que afina e monta os
instrumentos e faz a pré-produção
dos shows. É um reality show,
previsto para estrear na metade do
ano, no Multishow. A característica
brasileira é a criação das cotas de
patrocínio. Uma instituição finan-
ceira já fechou e certamente, até lá,
outras empresas de diversas áreas
devem se interessar. Também, até
o meio do ano, lançaremos o livro
"Cobain", sobre os 15 anos de morte
do cantor; sem falar do Portal, de 24
horas de Web radio e mais oito pro-
dutos (cadernos "notebooks", na rede
Kalunga, em São Paulo. Mas, para a
Rolling Stone, as possibilidades de
novidades ainda não se esgotaram.
Longe disso.

E a internet, que espaço ocupa na
Spring?
Cada vez maior, principalmente por
meio dos sites. Toda empresa de co-
municação, hoje, tem de atuar em
diversas plataformas. Caminhamos
para ser multiplataformas. É um ca-
minho sem volta.
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