
De um lado, as editoras de revistas pre
cisavam manter seus leitores. De ou

tro, apresentar a eles e a outros potenciais 
consumidores suas opções digitais, prin
cipalmente com a chegada e familiarida
de do mercado brasileiro com os tablets. 
O resultado desta equação foi a circulação 
média estável, de acordo com os dados do 
IVC — que aponta aumento de 0,3% —, e 
um ligeiro crescimento de 3% na base de 
leitores (out-dez 2011), seja das revistas em 
papel, seja nos ambientes digitais, segundo 
o Ipsos Marplan. 

Das 30 maiores revistas do Brasil, 22 vi 
ram a sua circulação cair em 2011. Con
siderando as três principais periodicida-
des — quinzenal, semanal e mensal —, 
somente a última teve um pequeno cres
cimento no ano. Apesar desses números, 
representantes de editoras e de entida
des relacionadas ao setor são unânimes 
em apontar que nunca se leu tanta revis
ta no Brasil como no ano passado. A res
posta para esse contraditório raciocínio 
pode estar em uma mudança na concep
ção do consumo do meio: a revista é uma 
marca, vai além do papel, da web ou de 
qualquer plataforma pela qual o conteú
do chegue aos leitores. 

"Estamos vivenciando um momento de 
transformação. O ano de 2011 foi marcado 
pela priorização, por parte das editoras, do 
investimento no conteúdo digital e os resul
tados disso começarão a aparecer de agora 
em diante" resume Pedro Silva, diretor exe
cutivo do Instituto Verificador de Circulação 
(IVC), que divulgou o balanço anual do mer
cado de revistas na semana passada. 

Na necessidade de adaptar suas revistas 
às novas mídias, o impresso acabou sain
do um pouco da agenda de prioridades das 
empresas, o que pode ter influenciado a 
queda na circulação dos principais títulos 
brasileiros (veja quadro ao lado). Apesar 
disso, o meio ainda ocupa o terceiro lugar 
no ranking dos investimentos publicitários 
do Projeto Inter-Meios, tendo faturado, 
em 2011, um total de R$ 2,03 bilhões, o que 
corresponde a 7,1% do bolo publicitário. 

De acordo com os dados do IVC, apenas 
as revistas mensais fecharam 2011 no azul. 
A circulação desses títulos cresceu 1,4% no 

ano passado, enquanto as semanais e quin
zenais caíram 1,5% e 8,4%, respectivamente. 
As vendas avulsas também recuaram 1,2% 
no ano, enquanto o total de assinaturas te
ve um ligeiro crescimento de 1,6%. "Muitas 
editoras ofereceram degustação de seus tí
tulos em tablets gratuitamente. Dessa for
ma, com o acesso ao título virtual, um lei
tor não teve necessidade de comprá-lo na 
banca" analisa o diretor executivo do IVC. 

Mais leitores 
"Não importa se é por meio do papel, da 

internet ou de outros dispositivos. Em 2011 
as pessoas consumiram muito as revistas" 
afirma Diego Oliveira, diretor da Ipsos Mar
plan, que também divulgou um balanço 
do mercado leitor de revistas do Brasil na 
semana passada. Mais positivos do que os 
dados do IVC, os números do Ipsos apon
tam um crescimento de 3% do número de 
leitores no último trimestre de 2011. "A in
ternet e os tablets complementam o há
bito de ler as publicações, mas não tiram 
o público dos veículos impressos" pon
dera o diretor do Ipsos. 

A tese de que é necessário um olhar 
mais amplo — que considere tanto o al
cance do impresso como do digital — pa
ra ter um real panorama do mercado de 
revistas do Brasil também é corroborada 
pela Editora Abril. Com 21 títulos entre as 
30 maiores circulações do País (cinco de
les cresceram em 2011), a empresa consi
dera que o resultado do ano foi positivo. 

"A área digital foi o nosso foco em 2011. 

Lançamos as versões de 13 
revistas no iPad. Mesmo as
sim, conseguimos destaque 
com títulos de prestígio, co
mo Quatro Rodas, Contigo, 
Máxima e Minha Casa. Fa
zer o impresso crescer em 
um contexto de esforços di
gitais tem um valor imensurável" comenta 
Cláudia Giudice, diretora superintendente da 
unidade de segmentadas II da Editora Abril 
(que engloba os núcleos de Celebridades, 
Casa, Motor, Esportes, Homem e Turismo). 

Em relação ao desempenho negativo 
de alguns títulos — como a Playboy, cuja 
circulação caiu 23% em 2011 — a executi
va esclarece que fatores como o conteú
do das capas e o interesse do público por 
determinado assunto também impactam 
diretamente a venda avulsa, cujo desem
penho é "determinado pelo interesse dos 
leitores pelas mulheres que estampam as 
capas" esclarece a executiva. 

Papel forte 
"Atribuir ao digital a 'culpa' pela que

da na circulação das revistas impressas é 
uma visão distorcida. Atualmente, o núme
ro de tablets vendidos no Brasil fica entre 
500 mil e 700 mil . Isso ainda é muito pou
co. O leitor está mais seletivo e é preciso 
investir em conteúdo e adequação dos as
suntos ao interesse dele" defende Gregó
rio França, diretor de operações da Edito
ra Três, proprietária da revista Planeta, a 
campeã em crescimento de circulação em 

2011 (22,65% de aumento). 
"A Planeta é um exemplo de título que 

não tem plataforma digital, está presente no 
mercado há 40 anos e passou por diversas 
fases. Na mais recente, voltou-se mais para 
a sustentabilidade, meio ambiente e com
portamento e isso agradou ao público" co
menta França. Segundo o executivo, a Edi
tora Três conseguiu encerrar 2011 com um 
crescimento de 8,3% e, para 2012, a meta é 
solidificar os resultados, realizando refor
mulações nas revistas que não vem dado 
o resultado esperado (como a IstoÉ Gente, 
que segundo França passará por algumas 
mudanças) e mantendo o estilo daqueles 
cujo desempenho vem sendo satisfatório. 

O setor acredita que só terá um panora
ma mais assertivo do rumo das revistas em 
2012 ao final do primeiro trimestre. Apesar 
disso, a segmentação dos títulos (estratégia 
que deverá predominar entre as editoras), 
o lançamento de novas publicações e a ex
ploração de nichos promissores — como o 
esportivo, por exemplo — dão os tons de 
que o ano renderá bons frutos. "Estamos 
trabalhando com uma estimava de cres
cimento entre 3% e 5% para 2012" finaliza 
Pedro Silva, do IVC. 
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 33, n. 1501, p. 30, 19 mar. 2012.




