
esde a primeira revista lan-

çada no Brasil, em 1812, este 

tipo de publicação já passou 

por aprimoramentos signifi-

cativos no conteúdo e apresentação gráfica. 

Sem comparação com a pionei-

ra As Variedades ou Ensaios da 

Literatura, do tipógrafo portu-

guês Manoel da Silva Serva, as 

revistas hoje são repletas de in-

formações e cores, sendo pro-

duzidas com a uti l ização dos 

mais modernos recursos de im-

pressão e com papel de altíssi-

ma qualidade. 

A quantidade de títulos de 

revistas a tualmente no Brasil 

ultrapassa a marca dos quatro 

mil. Entre 2008 e 2009, o número de publica-

ções, incluindo edições especiais, aumentou de 

3.195 para 4.432, uma expansão de 13%, atin-

gindo a impressão de cerca de 442 milhões de 

exemplares no último ano. 

Os dados da Aner (Associação Nacional de 

Editores de Revistas) demonstram que o se-

tor vive um momento de aquecimento. O mer-

cado já descobriu que, para se manter vivo, o 

primeiro passo é compreender e atender às ne-

cessidades dos leitores — uma trajetória que 

caminha cada vez mais para a segmentação. 

Neste sentido tem crescido a diversidade de 

títulos, dirigidos aos mais distintos tipos de 

público, dentre os quais se so-

bressaem os adolescentes — ni-

cho que apresentou aumento de 

27,3% no primeiro semestre de 

2010 -, a decoração, os temas fe-

mininos e o esporte, além de pu-

blicações gerais, direcionadas às 

classes C e D. Na opinião de Jai-

ra Leal, presidente executivo da 

Abril Media, durante o IV Fó-

rum Aner, o segmento acompa-

nhará a expansão do País e até 

2020 serão cerca de 200 novos 

títulos. "Comparado aos Estados Unidos, o Bra-

sil pode dobrar o tamanho de seu comércio de 

revistas", acrescenta Jairo. 

Roberto Civita, presidente do Conselho de 

Administração do Grupo Abril, também está 

otimista sobre o destino das publicações. "Es-

tou confiante com o futuro de nossa atividade 

e com inveja das novas gerações, que têm esse 

enorme desafio pela frente". 



ASSUNTO CERTO 

Para Civita o sucesso de uma publicação seg-

mentada está em ser precisa na definição do 

público. "Fazer revista sempre foi uma mistura 

de técnica, artesanato, dedicação, prazer e di-

vertimento". Em busca da iden-

tificação do público certo, as edi-

ções vêm se tornando cada vez 

mais direcionadas. A segmen-

tação, na op in ião de Rober to 

Muylaert , presidente da Aner, 

é um reflexo natural do merca-

do. "Existe um leque crescen-

te de oportunidades e o objeti-

vo é atender a todos os nichos. 

A medida que esses se dividem, 

os editores procuram lançar re-

vistas onde não existia produto, 

mas há demanda". 

Segundo Pedro Renato Eckersdorff, presi-

dente da Anatec (Associação Nacional dos Edi-

tores de Publicações), as publicações setorizadas 

são uma tendência mundial, que culminará na 

redução da tiragem e no aumento do número 

de títulos. 'A segmentação está indo ao encon-

tro do leitor, pois consegue identificar e trazer 

exatamente o que ele quer". 

Roberto Civita 

Em contrapartida, entre os títulos de abran-

gência geral, como Veja e Época, deverá prevale-

cer uma consolidação dos já existentes, ao invés 

de surgirem novos, avalia o presidente da Aner. 

Um dos motivos é o alto custo para a produção 

deste tipo de conteúdo. 

Em comparação com o mer-

cado externo, Eckersdorff reve-

la que o País tem muito a crescer 

e diversos temas a serem desen-

volvidos e subdivididos. "A re-

vista Minha Casa é um exemplo, 

pois atendeu a necessidade dos 

novos casais", acrescenta Muyla-

ert . A publicação, lançada em 

maio de 2010 pela Editora Abril, 

já na segunda edição precisou 

aumentar a t iragem em 10 mil 

exemplares, passando para 250 mil. 

IMPRESSO E DIGITAL: 

GRANDES ALIADOS 

No início resistentes às mídias eletrônicas, as 

editoras revisaram sua postura e agora veem 

os tablets (equipamentos portáteis similares a 

computadores) e a internet como aliados que 

devem atuar junto com as edições impressas. 



Muylaert e Eckersdorff com-

part i lham da mesma opinião de 

que a revista impressa não ter-

minará devido à chegada das mí-

dias digitais. Eles ressaltam que, 

assim como a televisão não colo-

cou um fim no cinema e no rádio, 

o mesmo ocorrerá com as publi-

cações em papel. 'As editoras des-

cobriram que o meio digital pode 

ser aliado e não inimigo", afirma 

Muylaert. Eckersdorff ressalta 

que o meio digital não pode ape-

nas reproduzir as matérias veicu-

ladas na versão impressa, devendo 

utilizar os diferenciais da tecno-

logia, como as possibilidades de 

entrevista ao vivo, por exemplo. 

De aco rdo com o n o r t e -

americano J o h n Wilpers, con-

s u l t o r da I n n o v a t i o n Med ia 

Consul t ing, que t a m b é m par t ic ipou do Fó-

r u m da Aner, as publicações do século XXI de-

vem seguir algumas diretrizes, como senso de 

humor, capas em 3D, branding em 360° e con-

teúdo freemium — um novo modelo de negócios 

que oferece conteúdo adicional via internet . 

"É preciso aproveitar as novas tecnologias para 

se aproximar dos leitores" diz Wilpers. 

Para Eckersdorff, o editor que optar por fi-

car só no papel terá dificuldade de permanecer 

no mercado. E o conteúdo que estiver apenas no 

digital poderá desaparecer rapidamente porque 

a era digital é de fácil substituição. "O segredo 

está em unir as duas forças, agregar o digital e o 

impresso", af i rma o presidente da Anatec. 

Muylae r t i n f o r m o u t a m b é m que mui -

tas editoras já têm sentido os reflexos posi-

t ivos da era digi tal . Segundo 

ele, algumas empresas tiveram 

cerca de 30% das ass inaturas 

vendidas pela internet . 

NO EXTERIOR 

Informações da Federação In-

ternacional da Imprensa Perió-

dica (Fipp, na sigla em francês) 

revelam que, em 2010, as revis-

tas in te rnac ionais licenciadas 

até a primeira semana de setem-

bro totalizaram 66 títulos, con-

tra 57 no mesmo período do ano 

anterior; Eckersdorff revela que 

a estratégia brasileira de buscar 

no exterior publicações para re-

produzi- las aqui es tá mudan-

do, pois o País começa a expor-

tar seus próprios títulos. "Temos 

uma indústria editorial e produ-

tos gráficos excelentes, que não ficam devendo 

nada para o resto do mundo". 

Um exemplo é a revista Trip, da Trip Edito-

ra. A versão internacional iniciou sua circula-

ção em cidades da Alemanha, Áustria, Suíça e 

Luxemburgo em setembro último. A publica-

ção, com tiragem inicial de 100 mil exemplares, 

permaneceu com o projeto gráfico e editorial 

criado por Paulo Lima há 24 anos. O conteúdo 

será composto por 45% de versões das matérias 

produzidas para o leitor brasileiro e o restante 

com pautas desenvolvidas aqui, mas adaptadas 

à realidade europeia. 

A negociação, iniciada pelo editor alemão 

Thomas Garms — representante do título na 

Alemanha —, surgiu depois que ele viu a Trip 

nas bancas. De acordo com o editor Paulo Lima, 



as publicações masculinas na Europa estavam 

estagnadas, pois o modelo adotado parou na 

década de 1980, enquanto o comportamento 

masculino mudou muito nos últimos anos. 

PRIMEIRA CLASSE 

Um novo segmento de revista que tem surgido 

em números representativos é o direcionado à 

classe A. O nicho que teve como precurssora a 

Vogue, lançada no Brasil há 35 anos pela Carta 

Editorial (agora editada pela Globo Condé Nast) 

tem entre os títulos disponíveis dois recentes 

lançamentos da Abril: Lola Magazine e 

Alfa, voltadas para os públicos feminino 

e masculino, respectivamente. 

A Lola, elaborada para mulheres aci-

ma de 30 anos, aborda mensalmente as-

suntos diversos, que vão desde os tradi-

cionais editoriais de moda às matérias 

sobre comportamento, viagem, carrei-

ra e relacionamento. Voltada para ho-

mens com mais de 35 anos, a Alfa ino-

va e, ao invés de mulheres na capa, traz 

personalidades do universo masculino. 

O conteúdo editorial apresenta maté-

rias relacionadas a moda, carreira, car-

ros e saúde. Com tiragem de 200 mil 

exemplares, a publicação pretende al-

cançar os homens maduros que leem 

outros títulos da Abril, como Playboy, 

Vip e Men's Health. 

EVENTOS 

Prova do crescimento do mercado edi-

torial de revistas no Brasil foi a reali-

zação, em setembro, do IV Fórum Aner 

e do 10 Worldwide Magazine Market-

place (WMM), ambos na cidade de São 

Paulo. O fórum, promovido com foco 

no tema "Inovação em revistas", reu-

niu profiss ionais que discut i ram so-

bre o f u t u r o dessas publicações e as 

novidades no setor. 

Organizado pela pr imeira vez no 

Brasil, o Worldwide Magazine Market-

place contou, segundo a Aner, com a 

presença de aproximadamente 350 exe-

cutivos do exterior em busca de novos 

negócios. "Esse evento foi o primeiro 

contato do Brasil com as empresas es-

trangeiras. A participação de mais de 

400 pessoas discutindo sobre o assun-

to já mostra a força das revistas no País", 

revela Roberto Muylaert. 
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