
Aner aponta boa fase das revistas 
Keila Guimarães 
 
Alta foi de 5,1% na circulação; editoras buscam modelo que gere receita na web, cujo 
faturamento ainda é pequeno.  
 
O crescimento da circulação de revistas pelo segundo ano consecutivo, segundo o IVC (Índice 
de Verificação de Circulação), foi bem recebido pelos executivos presentes no “V Fórum Aner 
de Revistas”, que aconteceu semana passada, na capital paulista. Nos últimos 12 meses, a 
média geral de alta foi de 5,1%. Só no ano passado, foram lançados 13 títulos no mercado 
editorial brasileiro e, até agosto deste ano, chegaram 14 novas marcas.  
 
“Percebemos que a banca ficou mais atrativa. Também estamos vendo a entrada de um novo 
público, que passou a comprar determinados produtos que, antes, não consumia”, apontou 
Regina Bucco, diretora de vendas avulsas da Editora Globo. A companhia viu alguns de seus 
títulos crescerem dois dígitos tanto no varejo quanto na banca: Casa & Jardim subiu 40%, 
Crescer, 41% e Galileu, 21%. “Simplesmente existe mais dinheiro no mercado”, resumiu 
Gregório França, diretor de operações da Editora Três. Segundo ele, as marcas da empresa 
que tiveram maior crescimento foram IstoÉ Dinheiro e IstoÉ Gente. 
  
Jornais e revistas também discutiram como fazer dinheiro com a internet. Embora o aumento 
da audiência da web e de plataformas móveis, como tablets e celulares inteligentes, cause 
frisson, o fato é que o retorno ainda é baixo no online. “Mudou o temor de que o papel 
impresso desapareça, aceitamos tranquilamente o digital. Só não sabemos como ganhar 
dinheiro com ele”, argumentou Roberto Muylaert, presidente da Aner (Associação Nacional dos 
Editores de Revista). 
  
A integração com o meio digital, a cobrança por conteúdo disponibilizado na internet e a 
criação de um modelo que integre a comercialização de anúncios, tanto no impresso quanto no 
digital, foram apontadas por executivos dos principais veículos do País como consequência 
natural à gestão do negócio. 
  
“A revista não vai morrer. Mas é fundamental que façamos sucesso na mídia digital, algo que a 
indústria da música não conseguiu fazer”, pontuou Silvio Genesini, diretor-presidente do Grupo 
Estado, referindo-se à perda de faturamento da indústria fonográfica, principalmente com 
ferramentas de compartilhamento online de música. 
  
Tablets 
  
De olho no crescimento de plataformas móveis, como tablets e e-readers, em 2010 a Editora 
Abril disponibilizou o conteúdo integral da revista Veja para tablets. Em apenas dois meses, 
houve 40 mil downloads. No mesmo período, os títulos Alfa, Elle, Exame e Lola foram 
adaptados, e a receita líquida com internet cresceu 37,2%.  
 
Mesmo com relativo sucesso no digital, o faturamento com internet do Grupo Abril ainda é um 
dos menores da companhia, somando cerca de R$ 1,4 milhão. O volume é quase irrisório 
perante outras fontes de receita da empresa, como publicidade (R$ 921,9 milhões) e venda 
avulsa (R$ 76,1 milhões), segundo seu balanço financeiro. 
  
“A receita ainda é fortemente sustentada pelo papel impresso, mas o hábito das gerações vai 
culminar no digital”, avaliou Youssef Mourad, ceo da Digital Pages. Nos últimos 12 anos, o 
número de títulos de revistas cresceu 234% no Brasil e alcançou uma audiência considerável 
de 30 milhões de leitores. Mas com o crescimento da audiência da internet, o setor agora 
discute as possibilidades de gerar receita com o digital. 
  
Mourad concordou que a venda de publicidade no meio online ainda é incipiente e sem 
precificação, mas aumentar a presença de anunciantes exige a criação de um modelo de 
negócio de circulação, com a cobrança de conteúdo, e de publicidade, com a ideia de audiência 
total. A ut
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Nesse formato, a comercialização de anúncio não é feita por mídia (impresso ou digital), mas 
para todas as plataformas onde a om muitos anunciantes no impresso e apenas um anúncio no 
digital. “Isso é perda de oportunidade”, analisou. “Com a venda multiplataforma, ganha o 
veículo e o anunciante. A audiência é total, independente do suporte onde está o conteúdo”, 
disse. 
  
No Brasil, o modelo ainda não é adotado por nenhum veículo, mas pode abrir nova seara de 
negócios. Para Mourad, a integração entre as versões impressa e digital de uma revista tem 
que ser baseada num tripé que envolva conteúdo relevante, tecnologia adequada e modelo de 
negócio rentável para anunciantes e veículos.  
 
Share 
  
Mesmo com o crescimento de circulação, intriga os executivos do meio a queda gradativa da 
participação das revistas no bolo publicitário. Em 2000, o meio tinha 10,6% de share e, em 
2010, fechou com 7,5%, atrás de jornais e TV. “Deveria estar crescendo. É um meio 
poderoso”, analisou Thaís Chede, diretora geral de publicidade da Editora Abril. 
  
Para reverter o quadro, a gestão do meio e o fortalecimento das marcas são o passaporte para 
seguir adiante. A executiva chamou a atenção para o crescimento de títulos para o público 
jovem. Em 2010, a revista TodaTeen, da editora Alto Astral, cresceu 56%; a Atrevida, da 
Editora Escala, aumentou 48% suas vendas; e a Capricho, da Abril, subiu 37%. 
  
“Mesmo o público jovem as lê, porque elas criaram marcas fortes”, ressaltou. “Nosso negócio é 
gestão da marca”, concluiu Alexandre Caldini, superintendente das revistas Info, Exame e 
Você RH, também da Abril. 
  
Capa do Ano 
  
O “V Fórum Aner de Revistas” apresentou as vencedoras do concurso de capas, que elegeu as 
três melhores de 2010. A vencedora foi a da revista Crescer (Editora Globo), com “Como a 
gente vira mãe”; a segunda colocada, a da Elle (Editora Abril), com Gisele Bündchen, inspirada 
em Brigitte Bardot; e, em terceiro lugar, ficou a capa da Época (Editora Globo), com “Estado 
Ltda”. Durante a premiação, Domingo Alzugaray (Editora Três) foi homenageado como melhor 
editor pelo conjunto da obra. Os filhos Caco e Paula Alzugaray receberam o prêmio em nome 
de Domingos. 
  
Jogos unem impresso e digital 
  
Em 2008, a equipe da revista Superinteressante, da editora Abril, buscava novos modelos 
editoriais e precisava  reforçar sua marca na internet. Foi quando lançou uma modalidade no 
mercado brasileiro chamada “newsgame” ou “jogos jornalísticos”. As pautas de sucesso da 
revista eram adaptadas também para a linguagem de games de computador. Para uma revista 
que fala com o público jovem, não é de surpreender que o material tenha agradado os leitores. 
  
“O formato virou o carro-chefe da Super. Nossos picos de audiência são relativos a esse tipo 
de conteúdo”, apontou Sergio Gwercman, diretor de redação da Superinteressante, durante 
apresentação do projeto no “V Fórum Aner de Revistas”. 
  
O primeiro game lançado foi o que imitava o trabalho de investigação criminal, um apêndice 
para a matéria de capa “Detetives de Laboratório”. “Fizemos uma CSI fictícia, uma mistura de 
ciência forense com jogo de detetive”, contou. Depois, veio o sucesso do filme “Borat” (2007) 
e a revista elaborou o game “Sovietes: o quebra-cabeça vermelho”, para ilustrar a reportagem 
“URSS: a união fez a força”. Para jogar, era necessário montar as peças da antiga União 
Soviética. 
  
“Passamos a aproximar pautas de sucesso com games. Partíamos da lógica que, se vende na 
banca, vende na internet”, disse Gwercman. Uma das 15 páginas mais acessadas da revista na A ut
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internet foi com o jogo Filosofighters, que coloca grandes pensadores, como Maquiavel e 
Platão, em confronto físico, numa “batalha de ideias”. Cada filósofo possui “golpes especiais” 
de acordo com seu arcabouço de ideias. 
  
Descartes, por exemplo, derrota o inimigo com o “plano cartesiano”, de onde sai uma parábola 
que atinge o oponente. Já Sartre que, em 1964 recusou o Prêmio Nobel, atira o prêmio para 
atacar o oponente. Marx, por sua vez, convoca um exército de operários com foices e 
martelos. Mais de 100 mil pessoas já jogaram o game. “Essa experiência trouxe receita, 
porque aumentou nossa audiência, e relevância, que também é um driver de experiência”, 
afirmou. 
  
Após a boa aceitação do formato na sua página da internet, a revista levou o material para 
outras plataformas, como TumBlr e Twitter. Agora, trabalha no desenvolvimento de 
ferramenta para colocar os newsgames no Facebook. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 19 set. 2011, p. 9.  
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