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Movimento uniu cinco editoras, donas de títulos como "Vanity Fair" e "Vogue" 
 
Cinco das grandes editoras de revistas americanas se uniram em uma campanha para 
destacar a vitalidade das publicações para o setor publicitário. 
 
Com uma campanha intitulada "Revistas, o poder do impresso", as editoras querem mostrar 
ao leitor e aos anunciantes que, mesmo em um cenário de expansão da internet, as revistas 
continuarão a ser relevantes para o leitor. 
 
Os anúncios serão veiculados durante vários meses em mais de cem publicações, além dos 
sites das editoras, em títulos como "Vanity Fair", "Vogue", "Rolling Stone", entre outras. 
 
A campanha inclui as editoras Condé Nast, Hearst Magazines, Meredith Corporation, Time 
Inc. e Wenner Media e deve alcançar 112 milhões de leitores por mês. 
 
A campanha criada pela Y&R NY usa frases de efeito como "Nós surfamos na internet. Nós 
nadamos nas revistas" ou "A internet vai matar as revistas? O café instantâneo matou o 
café?". Um dos anúncios exibe uma imagem do nadador Michael Phelps. 
 
O texto afirma que uma mídia não necessariamente substitui a outra e que um meio 
estabelecido pode sobreviver desde que proporcione uma experiência única para o leitor. 
 
A base da campanha são dados estatísticos levantados pela Mediamark Research & 
Intelligence que mostram que a leitura de revistas aumentou 4,3% nos últimos cinco anos. 
As editoras destacam ainda que o total de assinaturas chegou a 300 milhões no ano 
passado. 
 
Os textos procuram enfatizar ainda a renovação dos leitores. As estatísticas revelam que 
leitores de 18 a 34 anos leem mais edições e gastam mais tempo com cada uma delas do 
que os que têm mais de 34 anos. 
 
Um dos anúncios da campanha resume a questão da seguinte maneira: nos 12 anos do 
Google, a leitura de revistas cresceu 11%. 
 
"Juntos, podemos mudar o debate sobre revistas e compartilhar o que sabemos ser verdade 
como empresários: as revistas são relevantes, desempenham um papel importante na 
sociedade e têm um futuro forte pela frente", afirmou Ann Moore, presidente da Time Inc. 
 
Outros meios têm procurado enfatizar seu potencial em um cenário de avanço da internet. A 
Associação de Jornais da América tem divulgado anúncios que tornam público o número de 
leitores de jornais diários. As emissoras de TV locais devem começar neste mês uma 
campanha para encorajar os anunciantes. 
 
A segunda fase da campanha começará a ser veiculada em junho. O texto dos anúncios 
será entremeado com capas de publicações conhecidas. 
 
Fonte: Folha de S. Paulo, São Paulo, 4 mar. 2010, Dinheiro, p. B12. 
 


