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revistas

O nicho dos bairros
Publicações locais conquistam cada vez mais espaço em São Paulo

Por Bruno Borin  bborin@grupomm.com.br

Em São Paulo, as revistas de bairro apa-
recem e se fortalecem em diversas re-

giões da capital, turbinadas principalmen-
te pela expansão imobiliária destas loca-
lidades. Trazem, ainda, uma listagem de 
prestadores de serviços que, às vezes, se 
compara às antigas “páginas amarelas”. 

Em tempos de internet — onde tudo se 
encontra na rede — qual a fórmula para 
garantir o sucesso deste modelo de negó-
cio? Segundo Alexandre Gabel, diretor de 
marketing  da Gabel Comunicações — edi-
tora responsável pela publicação de revis-
tas em diversos bairros, como Higienópo-
lis, Perdizes e Brás —, o foco editorial faz 
toda a diferença. “O conteúdo editorial ex-
clusivo do bairro atrai os leitores, pois são 
informações que acontecem na esquina de 
suas casas, bem perto do trabalho e assim 
por diante ”, explica o executivo.

Presente em sete regiões — Higienó-
polis, Perdizes, Jardins, Moema, Vila No-
va Conceição, Bom Retiro e Brás —, a Ga-
bel conta com publicações de conteúdo 
exclusivo dos bairros onde atua, chegan-
do até a resolver alguns problemas locais. 
Desta maneira, as publicações que antes 
possuíam apenas o papel de mídia de bair-
ro, hoje, também prestam serviços a ele.

Outro caso é o da Revista da Berrini, 
publicada pela Detalhe Editora: há qua-
se um ano em circulação, a revista traz 
conteúdo voltado especificamente para 
os profissionais que trabalham na região 
da avenida. “Pensamos que deveria haver 
uma maneira mais inteligente de se esta-

to da própria região: “Com o crescimen-
to dos próprios comerciantes do bairro, 
além de uma circulação de pessoas ca-
da vez maior, o número de leitores cres-
ce também. E é um público segmentado, 
bem qualificado, que atrai os anunciantes. 
Tanto que estamos pensando em expan-
dir o negócio e fazer publicações também 
em bairros vizinhos”, afirma. 

Aproveitando o modelo de assinaturas, 
a Gabel também expande suas publica-
ções cada vez mais: revistas como as do 
Bom Retiro e do Brás — que acabam sen-
do mais voltadas para a moda, apesar de 
um conteúdo  editorial exclusivo do bair-
ro — são requisitadas não só em outros 
bairros da cidade, como em outros luga-
res do Brasil, que buscam abastecer seus 
pontos de venda com a moda destas regi-
ões. Segundo Alexandre Gabel, o último 
lançamento feito — a revista de Moema 
& Campo  Belo — tem a maior tiragem da 
editora (30 mil exemplares) e uma aceita-
ção incrível por parte do público.

Na internet
A presença na internet também ajudou 

estas publicações: além de estreitar o rela-
cionamento com o cliente — por meio de 
assinaturas ou mesmo pelas redes sociais 
— a rede ainda abre espaço para um novo 
canal de comunicação, com versões digitais 
das publicações e portais exclusivos. Com 
a estreia da Revista de Higienópolis na re-
de — e a previsão de levar todas as outras 
publicações para o meio digital até o fim 

Se por um lado as revistas 
demonstram estar em um bom 
momento, de outro, os jornais de 
bairro não estão tão contentes 
assim. Segundo Ronaldo Cortes, 
presidente da JBA — Jornais de 
Bairro Associados — o mercado 
está muito aviltado, graças à 
presença de pequenos jornais que 
só oferecem classificados: “Eles 
pegam uma materiazinha que deram 
para eles e colocam lá no meio, 
representando no máximo uns 5% 
ou 6% de conteúdo. É uma grande 
picaretagem, pois usam nomes muito 
parecidos com os nossos como uma 
fórmula de enganar as pessoas”, 
afirma. 

Outros veículos, como a Gazeta de 
Pinheiros, também não passam por 
uma fase boa, apesar de apontarem 
outros problemas. Segundo Wagner 
Farias, diretor de marketing do jornal, 
o veículo apresenta uma queda 
recente no número de anunciantes. 
“Hoje, o comerciante local não tem 
interesse – nem verba – para divulgar 
nestes veículos. Às vezes, a pessoa 
prefere fazer folhetos e entregar”, 
opina.

Mas nem tudo está perdido: além 
de conseguir levar alguns anunciantes 
grandes — como C&C e Leroy Merlin 
—  a Gazeta de Pinheiros aposta em 
uma presença cada vez maior na 
internet  como alternativa. “Tentamos 
fazer o caminho contrário, mostrando 
resultado no digital para que os 
anunciantes voltem para o impresso”, 
explica Farias. 

A página de trás

belecer um relacionamento com este pú-
blico diferenciado — que trabalha, pode 
consumir etc.”, explica Fabiano Battaglia , 
editor da Revista da Berrini.

Focada em um conteúdo editorial que 
seja relevante ao seu público-alvo, a pu-
blicação tem tido um bom feedback des-
de sua estreia, e um dos motivos disso é a 
forma como chega ao seu público — que 
contempla, além de distribuição e assina-
tura gratuitas, as principais empresas da 
região. “Nossa distribuição diferenciada 
é um ponto crítico para o sucesso do ne-
gócio. Com ela conseguimos ir ao encon-
tro do nosso público, sendo que se ele não 
receber ou assinar, a publicação ainda es-
tará disponível com fácil acesso ao profis-
sional”, explica Battaglia.

Diferenciação
E foi com uma distribuição diferenciada 

que outra publicação também deu certo 
na zona sul da capital paulista: com tira-
gem de dez mil exemplares e periodicida-
de bimestral, a revista Vila Olímpia Con-
sumer Magazine é distribuída não só pa-
ra um mailing de anunciantes e assinan-
tes, como também para estacionamentos 
de prédios e pontos de táxi, além de dis-
tribuição na rua durante a hora do almo-
ço. “O legal é que desta maneira não atin-
gimos só a pessoa que pega a revista, pois 
ela acaba levando para o escritório”, explica 
Robert Montgomery, publisher da revista.

Para explicar a prosperidade da publi-
cação, Montgomery analisa o crescimen-

do ano — Gabel prevê um aumento ainda 
maior em sua receita, graças ao patrocínio 
no meio digital e um possível crescimento 
no número de exemplares.

No caso da Gabel, o grande número 
de empreendimentos mobiliários é um 
impulsionador. Para a revista de Perdi-
zes, por exemplo, o seu dirigente prevê 
um aumento na tiragem entre 5 e 10% 
até o começo de 2012. “Nos últimos cinco 
anos, foi lançada uma quantidade enor-
me de empreendimentos. Então, temos 
de fazer um ajuste na tiragem para cum-
prir sua totalidade”, afirma Gabel. Anun-
ciantes grandes, como o Hospital Samari-
tano, chegam a aparecer em mais de uma 
revista — Perdizes e Higienópolis, próxi-
mos ao local —, sendo que o Hospital Sírio 
Libanês anuncia em quase todas as pu-
blicações da editora, exceto nas de “ata-
cado” — do Brás e Bom Retiro.

A Vila Olímpia Consumer Magazine, 
gratuita, também chega a bairros vizinhos 
— angariando até anunciantes deles. “Aca-
ba criando uma rede mesmo, um link le-
gal, não só do bairro, mas da região in-
teira. Tem muita gente que trabalha na 
Vila Olímpia, mas que mora nos Jardins, 
em Moema etc. Então, atingimos este pú-
blico também, e os anunciantes perce-
bem isso”, afirma Montgomery. Além dis-
so, anunciantes como a grife Ricardo Al-
meida também marcam presença na pu-
blicação. Ainda, uma parte chamada “Guia 
de serviços” oferece espaço ao pequeno e 
médio comércio da região. 
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