
Os cortes são uma consequência natu
ral da reorganização da estrutura organi
zacional das empresas. Isso está aconte
cendo em vários segmentos e não só no 
nosso mercado. Nesse sentido, o mer
cado de revistas é muito dinâmico, pe
la própria natureza do negócio, a exigir 
inovações constantes para acompanhar 
a evolução da sociedade, dos interesses 
do público, e da tecnologia, sempre em 
rápida evolução. 

Houve um aumento nos custos, com 
certeza, derivado da manutenção do nível 
cada vez mais elevado de conteúdo e for
ma das publicações, que podem ser com
paradas às melhores editadas no mundo. 
Hoje, o conteúdo editorial pode ser exibi
do em uma série de plataformas (celular, 
internet, tablets, mídia impressa, mídia 
exterior) e isso gera um aumento, ainda 
que temporário, nos custos de produção, 
quando as receitas das novas plataformas 
ainda não estão no nível que atingirão no 
médio prazo. Além disso, o custo Brasil 
segue prejudicando os negócios em ge
ral. Nesse ponto, é bom lembrar que até 
a indústria brasileira vem perdendo ter
reno em relação aos fabricantes interna
cionais, com queda acentuada de expor
tação de manufaturados. Cabe ao gover
no enfrentar os impostos exagerados, ju
ros muito altos, infraestrutura cara e ruim, 
alta tarifa de energia elétrica, excesso de 
encargos trabalhistas, burocracia excessi
va, justiça lenta e ineficiente, problemas 
que atingem todas as atividades. A Aner 
está fazendo um trabalho forte em rela
ção à manu tenção de certos benefícios 
fiscais concedidos às editoras (leia ma
téria à pág. 40). Esses benefícios são cru
ciais para a manutenção do negócio. Ape
sar desses fatores negativos, o faturamento 
das revistas não está estagnado, de acor
do com os dados mais recentes do Proje
to Inter-Meios (que indica crescimento de 
3,5%, em 2011, com participação de 7,2% 
das verbas investidas em publicidade). É 
preciso lembrar que o faturamento que 
as revistas trazem para os meios digitais 
são computados como share da internet. 

Há anos que as revistas têm como sub
produto natural os investimentos em se
minários e eventos, com bons resultados 
financeiros, e maior aproximação com o 
leitor. Até porque existe uma forte sim
biose entre o leitor e sua revista de de

terminado segmento, o que é da essência 
da edição de revistas. As editoras agora 
são empresas mult imídia, atuando em 
diversas frentes. Mas isso não é uma al
ternativa, e sim uma extensão natural 
do seu trabalho, em que o con teúdo é 
o nosso forte. 

Os mercados mais maduros mostram 
que a mídia impressa segue obtendo re
sultados expressivos, não obstante o pro
gresso das edições digitais. Na Inglater
ra, a circulação da revista quinzenal Pri-
vate Eye a lcançou seu melhor n ú m e r o 
nos últimos 25 anos, 250 mil exemplares 
impressos. A t ambém inglesa Monocle, 
embora com apenas 85 mi l exemplares 
mensais, se mantém saudável e lucrativa, 
na edição impressa. Como subproduto, 
há algumas lojas chiques, com a mesma 
marca, impulsionadas pela imagem so
fisticada da publicação. No Brasil, as pu
blicações digitais vendidas ainda equiva
lem, somadas, a uma edição mensal de 
cem mi l exemplares, enquanto perdu

ra o mistério de quantos tablets existem 
no País (400 mil?). Nos Estados Unidos, 
uma pesquisa com usuários de disposi
tivos eletrônicos mostra que a maioria 
já baixou pelo menos um aplicativo de 
revistas em seus tablets ou e-readers. A 
Hearst Magazines já vendeu mais de 400 
mil assinaturas digitais e, de acordo com 
David Carey, seu presidente, a editora es
pera alcançar um milhão de assinaturas 
digitais até o final de 2012. 

As editoras continuarão a lançar títulos 
em 2012 (leia matéria à pág. 34). O seg
mento de revistas direcionadas à classe C 
está bem aquecido e isso certamente re
sultará em aumento de venda em banca. 
No segmento das femininas, temos vários 
lançamentos sofisticados de peso: a Re
vista A (Duetto Editorial), da apresenta
dora Ana Maria Braga, a revista Glamour 
(Edições Globo-Condé Nast), o relança
mento da L'Officiel (Escala-Jalou) e da 
Ronnie Von (RMC Editora). Ao mesmo 
tempo, as editoras estão trabalhando para 

captar novos assinantes com promoções 
bastante atraentes, como assinar uma re
vista por um tempo e ganhar um tablet. É 
uma maneira de criar laços mais estrei
tos com o leitor. 

Em 2004, a Aner lançou o programa 
"Jogue sua revista na escola" que incen
tivava não só seus associados como tam
b é m o público em geral a doar revistas 
para escolas públicas. Esse projeto está 
sendo estudado pela Aner em conjunto 
com o Ministério da Educação, para pos
sível retomada. 

Eventos como Copa do Mundo, Olim
píada e o Rio + 20 vão alavancar as recei
tas de publicidade das editoras. E, assim 
como acontece com a televisão, as edito
ras de revistas estão se preparando com 
antecedência para conseguir patrocínios 
que abrangem uma série de publicações 
da mesma editora, para públicos variados. 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: Meio & Mensagem Especial: Revista, São Paulo, p. 18, 9 abr. 2012.




