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Que venha

2010!
A s duas principais editoras do País, Abril e Globo,

admitem: 2009 não foi um ano fácil, mas houve suas
recompensas.
No caso da Abril, a empresa deve fechar o ano com
um faturamento publicitário um pouco abaixo do que
o obtido em 2008. Se por um lado a crise interferiu um

pouco nesse balanço final, segundo Thais Chede Soares, diretora geral
de publicidade do Grupo Abril, muitos anunciantes desembolsaram 50%
a menos nas páginas dos títulos da editora e, alguns, nem chegaram a
anunciar, por outro, mesmo sem essa crise, seria difícil bater com folga o
ano de 2008, quando a empresa cresceu o dobro do mercado. "Mesmo
com a crise, nós nos movimentamos bastante para fazer valer o
trabalho multiplataforma que implantamos aqui", ressalta a executiva.
A Abril, hoje, atua de forma 360° em várias frentes, das publicações à
internet, passando por eventos, ações de mobile e DBM (database
marketing), cujo banco de dados é o maior do País.
O Grupo Abril, inclusive, foi o primeiro a se antecipar ao principal
evento do ano de 2010 - a Copa do Mundo, que irá ocorrer
na África do Sul. Desde o primeiro semestre as sete cotas de
patrocínio já estão comercializadas, para AmBev, Claro, Itaú, O
Boticário, Procter & Gamble, Sadia e Volkswagen. Cada cotista
desembolsou cerca de R$ 28 milhões por um pacote que
contempla uma gama de revistas da editora, os portais do
grupo, filmes na MTV, entre outros.

Os lançamentos recentes também começam a gerar resultados
significativos para a Abril. Entre eles, segundo Thais, Women's Health,

que é a versão feminina da já consagrada Men's Health, e a Runner's



World, ambas lançadas no final de

2008. "No caso da Runner's, a maior

revista desse segmento tinha uma

circulação de 16 mil exemplares. Nós

não demoramos para ultrapassar a

tiragem de 50 mil", afirma.

Já que estamos falando de uma

empresa que se orgulha de ter

uma atuação multiplataforma, Thais

lembra que em 2009 houve um

aumento de 70% da audiência nos

sites da Abril. "Em faturamento nosso

crescimento ultrapassa os 30%,

contra 22% do mercado", revela.

Diretor de publicidade online

da Editora Abril, André Almeida

destaca, além do crescimento,

a consolidação de alguns portais

do grupo. "O site MdeMulher se

tornou o maior portal feminino da

internet brasileira, e o site da revista

Capricho, o maior portal jovem

feminino do mundo em audiência,

superando os portais Teen e

Seventeen, dos Estados Unidos, que

são fortíssimos no mundo inteiro",

ressalta, antecipando que no dia

7 de dezembro a revista Veja São

Paulo irá lançar seu novo portal.

"Se hoje é e já é uma referência de

serviços para o público, ficará ainda

melhor. O portal irá reunir o que há

de melhor em gastronomia, cultura

e diversão", completa.

CIRCULAÇÃO

Se a Abril fechou o ano pouco abaixo

do que obteve em 2008, a Editora

Globo comemora o crescimento

comercial de 4% em relação ao

ano passado e um ganho de 1,7%

a 2% de share no meio revista. Esses

números poderiam ser considerados

pequenos em qualquer outro ano,

mas não no difícil 2009.

Diretor de mercado anunciante da

editora, Gilberto Corazza comemora

mesmo é o crescimento de 7% em

circulação das revistas do grupo.

"Crescer 7% em circulação em um

tempo em que os meios impressos

só apresentam queda é algo

excelente. Para se ter uma idéia, a

já consagrada Marie Claire cresceu

20%, e Casa e Jardim, outro título

tradicional, 19%", ressalta.

Para Corazza, esses números se

devem a umfortetrabalhoda editora

em relaçãoàsbancaseas assinaturas,

iniciado há cerca de dois anos, e

que tem o objetivo de buscar uma

gestão de maior qualidade nesses

dois canais. "Fora isso, eu vejo que

há uma percepção dos leitores e do

mercado publicitário da força real

que os produtos da Editora Globo

apresentam. As nossas revistas,

além da qualidade editorial, buscam

sempre uma diferenciação em

relação aos concorrentes, formando

títulos com personalidade própria e

essência e caráter únicos", diz.

A novidade do ano ficou por conta

do lançamento de Casa e Comida,

publicação bimestral que reúne dois

temas - receber com charme, com

dicas de decoração e ambientação,

e gastronomia. A revista foi inspirada

na seção "Receber com Charme",

de Casa e Jardim, e chega com

tiragem de 50 mil exemplares para

os assinantes desse título (anexada)

e com vendas avulsas em bancas.

Corazzadestacaaindaaconsolidação

do calendário de eventos da Editora

Globo. Foram 35 ao longo deste ano

para os mais diversos títulos. "São

eventos de sucesso nos quais os

patrocinadores têm a possibilidade



Corazza: crescimento de 7% em circulação

de ativar suas marcas não só neles

como também nas revistas e na

internet", afirma, lembrando que para

2010 já estão previstos 38 eventos, a
começar pelo Réveillon Enchanté,

sob o comando de Ivete Sangalo e
da empresa Caco de Telha, e que

terá a Quem como revista oficial.

A Editora Globo também já está

preparando suas ações em relação

à Copa da África do Sul. As seis cotas
de patrocínio, no valor de R$ 5,1

milhões, foram vendidas para Banco

do Brasil, Fiat, Itaipava, Petrobras,
Samsung e Vivo.

Ao contrário de Abril e Globo, o
presidente executivo da Editora Três,

Carlos Alzugaray, o Caco, comemora

também o bom crescimento em

publicidade, segundo ele, superior

a 10%, e ressalta algumas evoluções

realizadas na área editorial. "Nós
reforçamos todas as equipes, com

várias contratações de peso, tanto

de jornalistas como de colunistas;

renovamos os visuais de todas as
nossas semanais e também da
IstoÉPIatinum, e reformulamos

completamente os sites das

semanais IstoÉ e Dinheiro, em

projeto que ficou encubado um

ano na AgênciaClick e que será

inaugurado agora no próximo dia 7
de dezembro", afirma.

Para Caco, a crise acabou cessando
um pouco o crescimento embalado
que a Editora Três vinha tendo

em 2008, após dois ou três anos

de desempenho estagnado, mas

não foi o suficiente para diminuir
o crescimento da empresa, que,

segundo ele, seguiu trabalhando

com afinco.
Esse trabalho com afinco já está

gerando projetos: em março de 2010
a Três irá lançar a revista 2016, que

tratará de todos os temas relativos
aos Jogos Olímpicos do Rio de

Janeiro. 'Vamos abordar as questões

sociais, econômicas, estruturais e

esportivas em uma revista que já

nasce com uma ótima aceitação do

mercado", completa Caco.

LANÇAMENTOS
A Spring Editora, que também teve

dificuldades no primeiro semestre,
comemora ótimos resultados

alcançados pelo carro-chefe da

Caco: lançamento de revista visando os Jogos de 2016
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em presa agora no final de ano:
a revista Rolling Stone, título

mundialmente consagrado e

que desde outubro de 2006

está no Brasil. Bateu, por dois

meses seguidos, o seu recorde
de faturamento. "Primeiro

foi a edição de aniversário

de 3 anos, em outubro, mas

gue já foi suplantada pela

edição de novembro", afirma
José Roberto Maluf, diretor-

presidente da Spring.
Em 2009, um fato que marcou

o ano da Spring foram três

importantes lançamentos

editoriais. O primeiro, a Aero
Magazine em espanhol. Maior
revista do País do segmento

aeronáutico, com 30 mil
exemplares de tiragem mensal,
a publicação chega agora

para toda a América Latina
e também para a cidade de

Miami, nos Estados Unidos.

Segundo Maluf, havia um nicho
a ser atendido nesse mercado,

tanto que ela já está indo muito

bem em vendas na Argentina,

Chile, Colômbia e México.
Outro lançamento significativo

foi a revista América Economia

aqui no Brasil. "Apesar de ter
um editor brasileiro, a revista

era impressa no Chile, com duas
ou três matérias por edição feitas
exclusivamente para o nosso

mercado. Agora temos uma redação

própria editando a revista aqui na

Spring, com 80% de seu conteúdo
focando o Brasil, mas sem deixar de

lado as matérias internacionais que
sejam relevantes para o mercado

nacional", explica Maluf.

Neste mês de novembro a novidade
fica por conta da revista ESPN, uma
revista de esportes licenciada pelos

canais ESPN internacional e brasileiro.

Segundo Maluf, o diferencial dessa
publicação é que e a não irá se

preocupar com a última rodada
do campeonato, mas, sim, com

assuntos como comportamento,

cultura, tecnologia e estilo de vida
do esporte. "Não nos interessa o

resultado do jogo de ontem, mas,
sim, a situação dos times em geral,

focando também outros aspectos",

diz. A primeira edição, já nas bancas,
está provocando um movimento

de adesão que chega a cem novas

assinaturas diárias. O projeto
gráfico segue o da ESPN The

Magazine, publicação da ESPN

americana.
Além desses lançamentos,

outro importante nicho da
Spring Editora é o de revista
customizada. Hoje, em seu

portfólio,a empresa conta com

títulos para Docol, Rossi, OAS

e a VoeTrip, para a Trip Linhas

Aéreas. Juntos representam

cerca de 20% do faturamento
da editora. "Fazer revistas

customizadas dá trabalho,

mas são rentáveis e temos
expertise nesse negócio. A

VoeTrip, por exemplo, é feita

pelo mesmo grupo que

editava a TAM Magazine, que

deixou o nosso grupo", afirma
Maluf,revelando que para2010

existem negociações para
a produção de mais seis ou
sete customizadas. Também

estamos em negociação para
mais doistítulos internacionais,

mas que serão títulos próprios

da Spring, como o caso da
Rolling Stone e ESPN".

Os projetos multiplataformas

também estão em expansão

na editora: na internet, a

Rolling Stone já possui um

faturamento expressivo, tanto que

o carro-chefe da Spring já parte para
novos ares, e deve ganhar, em 2010,

um programa de tevê no canal
Multishow.

FUNÇÃO SOCIAL
Por falar em customizadas, poucos

entendem desse negócio no Brasil
como a Trip Editora. Que o digam

Audi, Daslu, Natura (essa com três
revistas próprias), AmBev, Coelho

da Fonseca, Itaú Personnalité,
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uma matéria de cinco minutos no
'Jornal do SBT'", explica Lima.
Para o publisher, esses conceitos
estão em falta no mercado e
deveriam fazer párteda linha editorial
de qualquer publicação. "Nós não
somos um veículo de comunicação
social? Então esse também é
nosso papel, qualquer empresa faz
parte de uma sociedade", ressalta,
lamentando que a mídia esqueceu
esses valores para virar apenas uma
entidade com fins lucrativos.
Lima afirma que não quer ser mora-
lista, mas, sim, que prefere pensar de
uma forma contemporânea, onde
o viver bem e ser útil a alguém faz
parte. "Quando a gente vê o Nicolas
Sarkozy (presidente da França) indo
na ONU falar de felicidade interna
bruta', a gente vê que está no

Shopping Cidade Jardim, Gol, entre
outras importantes marcas líderes
do mercado, com publicações
editadas pela editora que tem como
principais publicações a consagrada
Trip, no mercado editorial desde
1986, e a Tpm.
Segundo Paulo Lima, publisher
da editora, a crise atingiu algumas
publicações da casa, principalmente
aquelas dirigidas ao mercado de
luxo, cuja retração foi maior no
início de 2009, mas algumas das
customizadas editadas pela Trip
não têm publicidade, casos de
AmBev e Natura, e são totalmente
financiadas pelos clientes. Por
outro lado, algumas publicações
cresceram em tiragem, como Audi
Magazine, Cidade (do Shopping
Cidade Jardim) e Gol, que passou
de 100 mil para 150 mil
exemplares mensais. "O
turismo interno cresceu
com essa crise, e a Gol
se aproveitou do negócio
para fortalecer seus
produtos", afirma Lima.
Na parte editorial, a Trip,
principal revista da casa,
continua seguindo sua
linha de falar de valores
que estão acima de bens
ou de fianças. Um dos
grandes sucessos do ano
foi uma edição em que, em
alguns exemplares, foram
distribuídas notas de dois
reais, com um envelope
para que fossem devolvidas
para a editora. "Recebi
umas 100 notas de volta.
O que interessava mesmo
não era a devolução em
si, mas sim fazer com que
o leitor refletisse sobre
honestidade. Isso gerou até

caminho certo", afirma, lembrando
que a fama de "dar primeiro" da
revista Trip (em alusão às cobiçadas
mulheres que a revista descobriu ou
que optaram por fazer seus primeiros
ensaios sensuais nas páginas da
publicação, caso de Luana Piovani e,
agora, Cléo Pires) não se resume às
mulheres. "Desde 1986 nós falamos
em valores que fogem dos bens
materiais e buscam a felicidade
interna", completa.
Para Paulo Lima, um grande exemplo
que a Trip dá ao mercado é o Prêmio
Trip Transformadores, que agora em
novembro promoveu a festa de sua
terceira edição e que homenageou
12 pessoas (divididas em temas,
como Liberdade, Alimentação,
Biosfera, entre outros) cujos trabalhos
e ações transformam a realidade

para melhor. Um exemplo
é o da ex-jogadora de vôlei
da seleção brasileira Ana
Moser, que criou o Instituto
Esporte & Educação, na zona
sul de São Paulo, e usando
o esporte como suporte
pedagógico desenvol-
veu uma metodologia
que serviu tanto para
comunidades de baixa
renda da periferia paulistana
como para áreas carentes
do Rio de Janeiro, de Ponta
Grossa (PR) e do interior de
São Paulo. "Um dos maiores
exemplos que esse prêmio
é por uma causa nobre e
está acima de qualquer
interesse comercial é que
seu principal patrocinador
é O Boticário, sendo que
um dos principais clientes
da Trip Editora é a Natura,
com três publicações feitas
por nós." •
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