
Em comemoração ao seu jubileu de prata, a Associação Na
cional de Editores de Revistas (ANER) lançou este mês o livro 
"História Revista". A publicação mostra o que de mais impor
tante foi lançado em revistas no Brasil no período de 1986 a 
2011, ao mesmo tempo em que traça um panorama histórico 
dos acontecimentos do país nesses 25 anos por meio das 
capas mais impactantes publicadas no período. O livro, que 
conta com a direção editorial do jornalista Gustavo Curcio, 
traz textos de Roberto Muylaert, presidente da Aner. Muylaert 
é paulista e formado em engenharia civil. Assumiu a presidên
cia da Aner em 2008. A seguir, ele fala sobre a publicação da 
Aner, que chama de "xodó das mídias". 

Quais foram os pontos de destaque nesses 
25 anos da ANER? 
Tudo isso está na edição comemorativa do livro 
"História Revista". Nós cobrimos os 25 anos da Aner 
destacando revistas das 73 editoras associadas. O l i 
vro fala das características das publicações, tanto no 
Brasil como em todo o mundo. Pouca gente conhe
ce, por exemplo, a primeira edição da revista Exame. 
O livro também fala sobre os dez presidentes que 
passaram pela ANER no período de 1986 a 2011, o 
que cada um fez durante seu mandato. Começa com 
a história das revistas antigas, mais a frente, somente 
as associadas, que são a maioria do Brasil. 

O livro aborda todas as principais revistas 
do país? 

Todas as editoras têm participação no livro, cor 
uma ou mais publicação, ao todo são cerca de 15 
revistas. Nós dividimos em duas partes, isso é super 
importante de destacar. Na primeira parte, falamos 
ano a ano das revistas lançadas pelos associados.A 
segunda parte é como se contássemos a história do 
Brasil, nesse período (1986-2011), por meio das re 
vistas. Nesse momento aparece mais as publicações 
semanais. Porque esses fatos, como a queda de pre 
sidente ou o 11 de setembro, são típicos das revistas 
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Playboy. Também mostra os lançamentos de publi
cações de cada ano. 

Durante este período é possível fazer uma análise 
da evolução da publicidade? 
Não houve a intenção no livro de dar números e grá
ficos. Porém, no ano passado, a publicidade em re
vistas registrou aumento de 14,92% comparado com 
2009. O que podemos ver em "História Revista" é a 
evolução tanto editorial como no campo da publi-

semanais. É curioso ver a repercussão de um mesmo 
assunto por ângulos diferentes, como o caso do 11 
de setembro. 

0 foco da publicação está na repercussão dos 
lemas relevantes acontecidos no país? 
Ele pretende apenas retratar como foram contados 
pelas revistas os fatos importantes de cada período. 
São temas diversos: política, fenômenos naturais -
pomo o cometa Halley -, novelas e até as musas da 
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cidade através de imagens e muitas fotografias. É 
possível visualizar mudanças na tipografia, nas ilus
trações, imagens e capas. 

Como o senhor destacaria essa evolução das 
revistas ao longo deste tempo? 
As revistas cresceram muito. No ano 2000, a média 
de títulos no Brasil era de dois mil, se voltarmos para 
1986 esse número não chegava a mil . Atualmente, 
são 4,7 mil títulos em circulação e 440,6 milhões de 
exemplares vendidos em 2010, sendo que 90% des
tes são nossos associados. O mercado de revistas 
continua crescendo. 

Qual a posição do Brasil no mercado de 
revistas mundial? 
A evolução brasileira nesse meio é extremamente 
importante. Para isso podemos comparar com as 
editoras mundiais. Por exemplo, na América Latina, 
as revistas brasileiras estão muito mais evoluídas, 
vem desde o tempo da Cruzeiro, da Manchete, da 
Abril, é uma escola muito antiga. O Brasil, em ter-

mos de América Latina, está muito na frente. Em 
termos internacionais só não está na frente da In
glaterra e dos Estados Unidos. Temos um enorme 
potencial de crescimento, com a classe C que está 
crescendo e é responsável pelos grandes sucessos 
de venda das revistas populares. A revista é o pri
meiro passo para a pessoa criar o hábito de ler. 

E como está o mercado de revistas segmentadas? 
Ano a ano, o lançamento de títulos aumenta, prin
cipalmente, entre as segmentadas. São revistas es
pecializadas de cozinha, informática, horóscopo, 
construção. Essa segmentação acelerou a partir 
do ano 2000. Neste período, surgiram revistas para 
atender as diferentes classes sociais. A grande di
versificação de títulos é uma característica que só as 
revistas possuem. Jornal não tem, nem TV. 

As revistas segmentadas reportam o desenvolvi
mento de determinados setores da economia? 
Sim. Se pegarmos, por exemplo, o boom da cons
trução civil, veremos que foram lançadas diversas 
revistas voltadas ao setor, mesmo de forma indireta, 
como nas publicações voltadas à decoração. O mer
cado de revistas retrata o crescimento do país, está 
sempre suprindo uma demanda. Temos inúmeros 
exemplos, como a indústria do casamento, aviação, 
gastronomia e tantas outras. 

A quem se dirige a publicação de "História 
Revista"? 
Essa edição é importante para o governo, para a 
mídia, para os associados e para as agências de 
publicidade. Até porque as revistas pautam outras 
mídias. Tenho para mim que o grande problema da 
internet é que ela começou a viver das revistas. Tem 
mais de 200 sites piratas - por que ir à banca quando 
se pode pegar o conteúdo na internet? Essa edição 
comemorativa é importante para que todos vejam 
o trabalho que fazemos, é um esforço mental e de 
investimentos também. 
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Text Box
Fonte: Propaganda, São Paulo, ano 56, n. 729, p. 8-10, dez. 2011.




