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Bom gosto não se discute
Títulos especializados em arquitetura, decoração e design se beneficiam 
da demanda da classe C e do consumo de luxo dos clientes AAA

Por SÉRGIO DAMASCENO sdamasceno@grupomm.com.br

Com um déficit de dez milhões de mo-
radias, a cadeia da construção civil no 

Brasil, que faturou R$ 103,8 bilhões no ano 
passado, deve crescer mais 8% este ano, 
segundo análise setorial feita pela Funda-
ção Getúlio Vargas (FGV) sob encomen-
da da Associação Brasileira da Indústria 
de Materiais de Construção (Abramat). 
Esse setor está aquecido sobretudo pela 
demanda da classe C, cujo potencial de 
compra é estimado em quase 10,5 mi-
lhões de imóveis até 2016, segundo da-
dos da consultoria MB Associados. No 
outro extremo da pirâmide, o mercado 
de luxo, que abrange o setor de imóveis 
de alto padrão e o segmento de arte e de-
sign, faturou R$ 15,7 bilhões no ano pas-
sado e pode crescer 33% este ano e che-

anos. Nesse contexto, a revista Minha Ca-
sa funciona como se fosse uma enciclo-
pédia do morar. E esse mundo é o da no-
va classe média emergente”, fundamen-
ta a publisher do Núcleo Casa da Editora 
Abril, Lívia Pedreira. “Há uma mudança 
nesse mercado. Com a ascensão, o con-
sumidor quer morar bem. Compra o imó-
vel para agregar qualidade de vida”, diz.

Um luxo só
O núcleo da Abril é responsável tam-

bém pelos títulos Arquitetura e Decoração 
e Casa Cláudia. Para atender a faixa AAA, 
no topo da pirâmide social, a Abril fez um 
spin-off de Casa Cláudia e, bimestralmen-
te, publica a Casa Cláudia Luxo, que cir-
cula com 40 mil exemplares. Uma edição 

Livia Pedreira da Abril: com a sua ascensão, 
consumidor quer morar bem
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A circulação dos principais títulos
REVISTA EDITORA PARTICIPAÇÃO (em %) CIRCULAÇÃO (em milhares)

Casa Cláudia Abril 34,01 202,5

Minha Casa Abril 32,40 192,8

Casa e Jardim Globo 20,99 124,9

Casa Vogue Globo/Condé Nast 4 23,7

Fonte: IVC - maio/11

o fato de que a Minha Casa teve o mérito 
de trazer para as páginas da revista um 
anunciante que ainda não estava na mí-
dia impressa: os agentes da indústria mo-
veleira que estão fora do circuito Gabriel 
Monteiro da Silva (rua paulistana que é 
referência em decoração e design) e que 
são um dos elos da cadeia que envolve ar-
quitetura, construção, decoração e design.

A diretora de comunicação e conteú-
do do Grupo Doria e editora-chefe da re-
vista Casa Cor, Daniela Filomeno Pereira, 
afirma que apenas a cidade de São Pau-
lo, com mais de três mil lojas especializa-
das em móveis e decoração, movimenta 
anual mente R$ 7 bilhões. “Os 25 anos da 
Casa Cor ajudaram na democratização 
do bom gosto. A Casa Cor, que antes era 

e decoração. A Casa e Jardim é uma das 
publicações mais antigas do segmen-
to: completa 58 anos este mês. “É um 
verdadeiro registro da história da de-
coração do Brasil e do brasileiro”, diz a 
diretora de redação da revista, Simone 
Quintas. Com tiragem de 170 mil exem-
plares, a revista propõe, segundo Simo-
ne, o conceito do que é uma casa para 
o brasileiro atual. “Não tem nada a ver 
com a compra do objeto em si, e sim 

com a referência”, afirma.
Quando lançou a Wish Casa, o diretor 

editorial da Nova Criação, Luciano Ribei-
ro, afirmou que a revista não tinha con-
correntes no mercado nacional. “É uma 
revista de designer, e não apenas de arqui-
tetura e decoração”, diz Ribeiro. “O con-
ceito da Wish Casa abrange desde o polo 
que é a Gabriel Monteiro da Silva até os 
brechós”, define o diretor.  Por enquanto 
bimestral, a Wish Casa passa a ser men-
sal no ano que vem.

um catálogo de ambientes, transformou-
se numa publicação com distribuição na-
cional. A edição atual, que está em circu-
lação, saiu com 512 páginas, 35 mil exem-
plares e mais de 200 anunciantes”, diz Da-
niela. O grupo publica também a revista 
Casa Cor Trio e faz a curadoria de outras 
17 franquias do evento Casa Cor as quais 
têm, cada uma, suas próprias revistas.

Na Editora Globo, as revistas Casa 
e Jardim e Casa Vogue (Globo/Condé 
Nast) representam o setor de arquitetura 

gar a R$ 20 bilhões.
Entre esses dois mundos, as revistas 

de arquitetura, decoração e design, diri-
gidas tanto ao público emergente quanto 
ao de alto poder aquisitivo, comemoram 
a demanda do leitor. Se é certo que gosto 
não se discute, é mais verdade ainda que 
bom gosto se refine. E isso tanto vale pa-
ra o consumidor C quanto o AAA. Prova 
disso são as revistas Wish Casa, da Edi-
tora Nova Criação, recém-lançada, num 
projeto gráfico do designer Tyler Brulè 
(que criou Monocle e Wallpaper), cujo 
apelo é direcionado às tendências da de-
coração e design, e a Minha Casa, da Edi-
tora Abril, que, ao atender a expectativa 
do consumidor emergente, se transfor-
mou, em um ano de existência, num su-
cesso, com circulação mensal de 200 mil 
exemplares e share de 32% (veja quadro).

“O crescimento do mercado imobiliá-
rio que acontece no Brasil vem para su-
prir um déficit habitacional de quase 30 

primorosa da revista, com tiragem limita-
da a mil exemplares e que contém, na em-
balagem, uma obra de arte ou objeto de 
design, é publicada uma vez por ano. O tí-
tulo atende à parcela de luxo do mercado.

Segundo Lívia, a revista Arquitetura & 
Construção, que acabou de ser reformu-
lada, é um título com características úni-
cas no mundo, sem similaridade com pu-
blicações internacionais. “Aprimoramos 
a fórmula da Arquitetura & Construção 
nos últimos 20 anos”, afirma a publisher 
da Abril. A publicação segue uma linha 
editorial intermediária entre o profissio-
nal do setor e o consumidor de arquite-
tura e designer de interiores. “A revista é 
quase um guia de autoajuda para quem 
constrói ou faz reformas”, explica Lívia.

“Se a economia brasileira continuar 
saudável”, condiciona Lívia, “esse públi-
co leitor atual da Minha Casa pode muito 
bem ser o público futuro da Casa Cláudia”, 
argumenta. A publisher da Abril destaca 
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Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 33, n. 1463, p. 35, 13 jun. 2011.




