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Apesar de ter sido lançada há quatro anos e ser considerada uma das marcas mais admiradas 
no segmento de revistas, a piauí ainda enfrenta dificuldades no mercado publicitário. Nesta 
Entrevista, Raphael Jessouroun, diretor comercial da publicação e há 25 anos atuante no 
setor, afirma ser este o seu maior desafio profissional. Entre os motivos está, conforme o 
executivo, o fato da publicação apostar num formato único e exigente em relação à 
propaganda. Segundo Jessouroun, a proposta da revista é investir no conteúdo, tendo como 
estratégias a exploração do universo online e a possibilidade de, no futuro, realizar eventos 
proprietários. 
 
Como o mercado publicitário tem recebido piauí nesses quatro anos? 
 
Trabalho no mercado de revistas há 25 anos. Seguramente, de todas as empresas em que já 
ingressei, este é o meu maior desafio. Isso porque a piauí tem um formato editorial que vai na 
contramão da tendência existente em todo o mundo. Enquanto todos reduzem textos, ampliam 
imagens, aumentam infográficos, por exemplo, a piauí aposta em textos longos com matérias 
de grande pesquisa, fato que as editoras não têm mais condição técnica de realizar. A única 
revista que fez isso no Brasil foi a Realidade. A publicação tinha a proposta de trazer grandes e 
aprofundadas matérias aos leitores. Outro ponto é que a piauí é uma revista de interesse geral 
e não tem seções fixas. Transformar esse conteúdo longo e denso em uma receita comercial 
nos dias de hoje é um grande desafio. Quando vamos ao mercado e, principalmente, nas 
agências, nos deparamos com profissionais de mídia  que não conseguem compreender a 
proposta da publicação. Mas não dá para entender a piauí sem lê-la. E, se não há o gosto pela 
leitura, naturalmente, não haverá interesse pela revista. Atualmente e infelizmente, 
encontramos na área de compra de mídia profissionais que não têm tempo ou prazer em ler. 
Isso dificulta o nosso trabalho. A revista demora, em média, 30 dias para ser lida 
integralmente por um assinante. Falamos com um público muito especial. Nosso leitor não é 
formador de opinião, ele já tem opinião e consome a piauí para se aprofundar em algum tema 
que já conhece. É uma visão diferente. O cineasta João Moreira Salles, publisher da revista, faz 
uma comparação bastante pertinente entre a piauí e as demais publicações de interesse geral 
e segmentadas: é a mesma diferença entre ir ao cinema e assistir televisão. A TV é rápida e 
pode ser consumida simultaneamente com outras atividades. Já o cinema é imersão. E a piauí 
é justamente isso. Por um lado é muito interessante, pois não conseguimos detectar no 
mercado uma publicação com esse perfil editorial. A piauí não é masculina, não é feminina, 
não tem um segmento específico de atuação. Essa é uma das dificuldades que encontramos  
no mercado. Não existe uma “caixinha” em que a piauí possa ser inserida. Como é uma revista 
que fala muito com públicos que gostam de arte e cultura há uma tendência de compará-la 
com títulos como Bravo!, Brasileiros ou Cult. Mas nenhum deles é, de fato, como a piauí. 
 
Então apresentar a revista para o mercado foi um processo complicado? 
 



A gente conseguiu crescer nos últimos dois anos, mas nossos resultados estão abaixo dos 
alcançados por outras publicações. A Rolling Stone, por exemplo, foi lançada no mesmo ano e 
no mesmo mês que piauí. Em nossa edição de aniversário (lançada em outubro e que contou 
com campanha criada pela Loja Comunicação) conseguimos 30 páginas de anúncio. Eles 
obtiveram muito mais do que isso. Primeiro porque é uma revista mais eclética do que piauí e 
consegue misturar conteúdo com publicidade. A piauí é extremamente rígida. Aqui nós 
vendemos apenas publicidade. Não existem sobrecapas e não há patrocínios de seções. Temos 
também a dificuldade de ir na contramão dessa tendência adotada pelo mercado de revistas 
que é a aproximação entre o conteú-do editorial e a publicidade. Para você ter ideia, o 
departamento comercial não sabe até o dia do fechamento da revista qual é o conteúdo 
editorial que será veiculado na edição de piauí. Isso dificulta mostrar para o anunciante, por 
exemplo, a possibilidade de criação de projetos especiais. 
 
Quanto vocês têm crescido em receita publicitária? 
 
No ano passado crescemos 16% em relação a 2008. Neste ano, até o momento, crescemos 
2% a mais em relação a 2009. Alguns órgãos do governo como Caixa Econômica Federal, 
Banco do Brasil, Petrobras e Ministério da Cultura, anunciantes sempre  presentes em piauí, 
não participaram este ano da publicação talvez pelo fato de 2010 ser um ano eleitoral. E o 
peso dessa mídia sob os resultados de 2009 representou quase 20% da receita obtida com 
publicidade. Então, em 2010, há crescimento sem ter essa verba do governo federal. Acredito 
que seja um bom resultado. Mas melhor que isso é a marca piauí. A cada ano que passa ela se 
torna ainda mais respeitada. Nossa revista não publica nada que não  seja aprofundado. E o 
que fazemos hoje é amplamente divulgado por outros veículos. Isso é muito gratificante.  
 
Nesse sentido, de que maneira vocês vêm trabalhando a marca piauí? 
 
O maior mérito da marca ter se tornado forte tem a ver com o fato da publicação se 
aprofundar em tudo o que ela faz. O marketing da piauí não é de grandes investimentos. 
Todos os meses produzimos um filme que vai ao ar no circuito Unibanco de cinema e 
veiculamos anúncios na Folha de S.Paulo e em O Globo na semana que a revista vai para as 
bancas. A marca se fez pelo seu prestígio e por seu conteúdo editorial. Em pesquisa realizada 
pelo consultor Jaime Troiano sobre as marcas mais admiradas do setor, nós já estamos há três 
anos entre o quarto e o quinto lugares. Disputamos com títulos consagrados como Veja, Época 
e Exame. A origem do nome piauí também é curiosa, já que não existe resposta clara para a 
sua criação. Da mesma forma, o pinguim, mascote da publicação, surgiu de maneira inusitada 
e agora é um verdadeiro objeto de desejo entre os assinantes. Não houve uma estratégia 
“marqueteira” para que piauí se tornasse admirada. Todo investimento da publicação é 
destinado a seu conteúdo. 
 
E qual é principal fonte de receita da piauí? 
 
Hoje temos 20 mil assinantes  e vendemos uma média de 13 mil exemplares em banca. Ainda 
assim, a principal receita da revista é a publicidade. Somando as receitas adquiridas com a 
assinatura, venda em banca e publicidade ainda não temos o “break even” suficiente. Mesmo 
após quatro anos ainda temos uma operação deficitária. Quando o João Moreira Salles iniciou a 
revista, o objetivo era que a operação alcançasse o “break even” em seu quinto ano de 
existência. Mas estamos um pouco distantes. Talvez tenhamos de ir além do quinto ano de 
vida de piauí. 
 
Quais plataformas vocês utilizam para comunicar piauí? 
 
A gente utiliza o cinema como o principal canal da revista justamente por conta daquele 
pensamento do João Moreira Salles. A diferença entre a piauí e outra revista é como ver TV e 
ir ao cinema. Achamos que o momento que antecede o filme na sala de cinema seja um dos 
períodos de maior atenção do público. Também trabalhamos alguns canais de TV fechada e 
também na TV Cultura porque acreditamos que os perfis desses espectadores se aproximam 
mais de piauí. 
 



E a internet? 
 
Também estamos presentes. Utilizamos o Twitter, o Facebook e o nosso site está, desde 
agosto, inserido no portal do Estadão. Nós demoramos dois anos para escolher esse parceiro. 
Sabíamos que era importante estar dentro de um portal para aumentar o número de acessos. 
Falamos com várias empresas e, por último, com o Estadão que, comparativamente com 
outros portais, tem menor número de acessos. Mas avaliamos que a pessoa que procura pelo 
site do Estadão está em busca daquilo que temos como essência: notícias. Depois de dois 
meses da parceria os nossos números de acessos mais do que duplicaram. 
 
Qual é a média hoje? 
 
Hoje estamos com 300 mil acessos/mês. E antes da parceria nosso maior marco foi de 100 mil 
acessos por mês. A média era entre 70 e 80 mil views. Até o final do ano vamos reformular o 
nosso site. Iremos mudar o layout e oferecer mais opções de espaços publicitários. Atualmente 
temos apenas três locais possíveis de serem comercializados. Em relação ao conteúdo, durante 
as quatro semanas do mês, vamos abrindo a edição de piauí que está em banca para quem 
não é assinante. Mais do que ninguém acreditamos que o conteúdo precisa ser comercializado. 
No caso de piauí seria absurdo ter de abrir inicialmente todo o conteúdo da publicação, já que 
é o que ela tem de mais expressivo. O caminho de entrar na web é ir além da venda da 
publicidade, oferecendo formas de cobrar pelo seu conteúdo. Acredito que esse seja o formato. 
Quando o site da revista foi feito, não tinha um olhar para a internet. Nesses dois anos 
entendemos que o conteúdo tem de ir além do offline. Hoje, já temos blogs como o de cinema 
e o The piauí Herald, sátiras de notícias que têm quase o número de acessos de nossa 
homepage. É um conteúdo 100% online. 
 
Qual o perfil do leitor de piauí? 
 
São pessoas que gostam de ler, independente de faixa etária e de sua condição 
socioeconômica. Em geral, nosso leitor é muito bem instruído e com alta escolaridade. As 
informações que a Editora Abril nos traz (nós temos uma parceria com eles na impressão de 
piauí, distribuição em banca e venda de assinatura) é que mais de 90% das assinaturas de 
piauí são de dois anos. Esse fato não é comum aos demais títulos do mercado. Há uma clara 
percepção de que há uma migração do leitor de banca para a assinatura. Isso demonstra que 
o leitor de piauí é fiel ao título. 
 
Quais segmentos anunciam na revista? 
 
Uma edição de piauí tem cerca de 80 páginas, sendo 25 de anúncio. Temos o mercado 
financeiro, indústrias automotiva, de bebida  e de serviços que utilizam a revista   como forma 
de fazer a comunicação institucional corporativa de seus produtos. Acho que essa é uma das 
grandes oportunidades para o mercado em piauí, além da divulgação de lançamentos. 
 
Há, de repente, a ideia de fazer eventos que levem o nome piauí? 
 
A gente tem estudado isso há dois anos e meio. E todas as vezes que chegamos em um 
formato ideal nos deparamos com valores muito altos. Para fazer um evento que leve o nome 
da piauí ele tem de estar ligado a conteúdo e ter, pelo menos, dois dias e que seja 
apresentado em duas capitais. Mas ainda não chegamos a um formato ideal e economicamente 
viável. Também queremos pensar em subprodutos. A Cia. das Letras, por exemplo, editou um 
livro com os principais perfis de políticos feitos pela piauí. A iniciativa partiu deles. 
Futuramente, queremos realizar ações desse gênero, porém, que a ideia parta da publicação. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 22 nov. 2010, p. 20.  


