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25 anos em revista 
Aner celebra data com livro que narra trajetória do País sob a ótica das publicações 

Muylaert: "A publicação impressa já está casada com a digital de forma irreversível" 

Por FERNANDO MURAD fmurad@grupomm.com.br 

Fundada em 1986 em meio à redemo-

cratização do País, a Associação Na-
cional de Editores de Revistas (Aner) te-
ve atuação marcante em diversos mo-
mentos da trajetória recente do merca-
do de comunicação. Para celebrar seus 
25 anos, a entidade lança nesta segunda-
-feira, 21, o livro História Revista. A pro-
posta da obra é resgatar a produção edi-
torial das associadas para contar, ano a 
ano, os principais fatos que ocorreram 
no Brasil nestes anos. 

"O objetivo do livro é construir, a par-
tir do olhar das principais revistas brasi-
leiras, um panorama histórico dos princi-
pais acontecimentos do período que coin-
cide com a trajetória da entidade" apon-
ta Roberto Muylaert, presidente da Aner. 

Ao longo dos anos, a realidade do mer-
cado de revistas mudou radicalmente. Se 
antes as empresas dominavam totalmen-
te os limites do papel, hoje, ainda des-
bravam as fronteiras infinitas do digital. 
As editoras de revistas estão se transfor-
mando em empresas de mídia multipla-
taforma, com operações no impresso, na 
internet, no out-of-home, em smartpho-
nes e em tablets, mas sem deixar de la-
do a qualidade do conteúdo e a maneira 
atraente de tratar os assuntos em qual-
quer segmento. 

"Os editores são também agora agen-
tes da inovação, criando conteúdo para 
mãos, olhos e ouvidos dos leitores. Ago-
ra, um diretor de arte não precisa esco-
lher somente uma imagem para ilustrar 
uma matéria na versão digital: pode co-

locar, na reportagem, uma galeria de fo-
tos ou até mesmo um vídeo" diz Muylaert. 
Ele acrescenta que "David Griffin, editor 
da National Geographic, afirmou que ao 
converter uma edição impressa para pla-
taforma digital há um crescimento de 75% 

do volume de páginas em função de um 
melhor aproveitamento de imagens, víde-
os e animações. Quanto à publicidade é 
bom lembrar que os anúncios deixam de 
ser estáticos quando chegam aos tablets. 
Mas mantêm o interesse do leitor, uma ca-
racterística importante para o anuncian-
te: revistas não têm tecla mute" observa. 

Embora o presidente acredite que ain-
da é cedo para falar sobre modelos sus-
tentáveis das operações digitais, a inte-
gração entre os meios já é uma realidade. 
"O importante é que a publicação impres-
sa já está casada com a digital de forma 
irreversível, e a sinergia resultante tor-
nará o negócio das revistas maior, mais 
a t raente e rentável", projeta Muylaert. 
O avanço do digital, no entanto, não im-
plica a diminuição dos investimentos no 
papel. A evolução do número de publi-
cações impressas em circulação no Bra-
sil mostra exatamente o contrário. Em 
2001, havia 2.243 títulos no mercado. Já 
em 2010 este número passou para 4.705. 

"A mídia impressa continuará a ter um 
papel relevante no mercado tanto em re-
lação ao conteúdo editorial quanto ao pu-
blicitário. O anúncio impresso é o único 
anúncio que você pode cheirar, sentir, 
tocar ou até mesmo samplear o produto 
anunciado. Quem gosta de revista, gosta 
de usar o tato para sentir o papel e tam-
bém o olfato para cheirar a publicação. 
Os tablets são feitos de plástico, titânio 
e cristal líquido: não têm cheiro" anali-
sa Muylaert. 

Em relação ao desempenho comercial, 
o setor segue em trajetória ascendente. 
Após encerrar 2010 com faturamento su-
perior a R$ 1,9 bilhão, com crescimento 
de 14,92%, o meio acumula nos primei-
ros oito meses do ano receita de R$ 1,2 
bilhão, o que representou uma alta de 
5,22%, segundo o Projeto Inter-Meios. 
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