
Forbes, agora no B dos BRICs 
Com investimento inicial de RS 3 milhões, Antonio Camarotti traz o título de 

volta ao Brasil e completa a presença nos quatro países do bloco econômico 

Por NATHALIE URSINI nursini@grupomm.com.br 

existem conversas com algumas emissoras 
que condizem com o nosso target" adian-
ta Camarotti. Outra novidade são os pro-
jetos de televisão, que seguem o mesmo 
perfil dos programetes de rádio, porém 
com inserção de conteúdo em TV aberta 
e por assinatura. 

Na segunda quinzena de abril, circulará 
a edição número 0. Serão de dez a 15 mil 
exemplares distribuídos gratuitamente pa-
ra um mailing selecionado entre empresá-
rios, formadores de opinião, agências de 
publicidade e grandes empresas. "É como 
um test drive do veículo" brinca Camarotti. 

Comunicação 
Para divulgar ao mercado leitor a che-

gada da publicação ao País, a Forbes Bra-
sil conta com a Ogilvy para a campanha de 
lançamento. "Eles estão estudando a inte-
ligência do título há seis meses, e já na pri-
meira semana de abril lançam o teaser. Vai 
ter muito material na internet, televisão, 
mídia impressa" conta Camarotti. Além da 
campanha, a agência auxilia na venda do 
pacote de anunciante fundador. O anun-
ciante tem um desconto na contratação do 
plano de mídia anual, e com isso tem pre-
ferência para os projetos ligados à marca 
Forbes, assim como exclusividade setorial. 
De acordo com Camarotti, quatro dessas 
cotas estão pré-confirmadas, sem revelar 
o nome dos anunciantes, que pertencem 
aos setores financeiro, indústria automo-
bilística, serviços e bens de consumo. 

No mercado dos EUA há 95 anos, e dian-
te da crise no mercado norte-ameri-

cano, a Forbes Inc. vem expandindo o su-
cesso do seu principal título para vários 
países, em especial para os emergentes. 
Em junho deste ano chega às bancas bra-
sileiras, pela editora BPP, a versão nacio-
nal da publicação, considerada referência 
no mundo dos negócios e personalidades 
da economia, reconhecida por publicar a 
lista das figuras mais ricas do mundo. A 
nova aposta da editora brasileira, porém, 
está além do lançamento da publicação. 

"Muito mais que o título, estamos tra-
zendo a plataforma Forbes" conta Anto-
nio Camarotti, publisher da Forbes Bra-
sil e da versão nacional da Billboard. Se-
gundo ele, a negociação com a Forbes 
Inc. começou há mais de um ano e meio, 
quando percebeu que na lista dos maio-
res bilionários do mundo havia grande 
presença de personalidades brasileiras. 
"E a cada ano vem aumentando, hoje te-
mos o Eike Batista como o sétimo homem 
mais rico do mundo" exemplifica. "Esta-
va mais do que na hora de ter um título 
que suprisse as necessidades dessas pes-
soas" continua. O título chega para ocu-
par uma lacuna no mercado editorial de 
negócios na categoria de leitores do topo 
da pirâmide organizacional, como CEOS, 

proprietários de grandes empresas, for-
tunas, investimentos e heranças. "É uma 
revista que fala mais de pessoas do que 
de empresas" ressalta Camarotti. 

A estabilidade da economia brasilei-
ra, assim como os eventos que fazem os 
olhos do mundo se dirigirem para cá, faz 
com que esse seja o grande momento para 
o lançamento do título por aqui. Para Ca-
marotti, a junção dos fatores é importan-
tíssima: "a ausência de um título que fale 
com o empresariado nacional, o momen-
to feliz da economia brasileira e os próxi-
mos cinco anos, quando sabemos que o 
Brasil será foco de grandes investimentos, 
são bons motivos para trazermos a Forbes" 

O sucesso soa como o único caminho 
para Camarotti, que não acredita na he-
rança negativa que a revista eventualmente 
possa ter deixado no mercado, após turbu-
lenta passagem no Brasil. "Não é um pas-
sado próximo, faz mais de seis anos que ela 
deixou de ser publicada. Estamos olhando 
para frente" ressalva o publisher. Em 2000, 
a Editora Camelot trouxe o título ao Brasil, 
porém não obteve sucesso. O título dei-
xou de ser publicado em 2007, na época 
nas mãos da CBM, de Nelson Tanure. Se-
gundo Camarotti, houve desentendimen-
to entre a companhia que editava a revista 
no Brasil e a Forbes Inc., já que a publica-

ção não seguia os padrões editoriais do tí-
tulo e, também por isso, o contrato não foi 
renovado. "O fator que mais interessou por 
parte da Forbes americana é que o Brasil é 
o único país do Bric que não tem uma ver-
são da revista e, dentre eles (Brasil, Rússia, 
índia e China), é o mercado mais promis-
sor para o tipo de negócio" explica. 

A primeira edição da revista chega às 
bancas em junho, com uma base de 50 
mil exemplares distribuídos pela Dinap 
(empresa do Grupo Abril). Com preço de 
capa de R$ 19,90, a revista terá conteúdo 
nacional e internacional. A exemplo do 
que acontece com o outro título da BPP, a 
Billboard, a editora tem liberdade editorial 
para traduzir 100% das outras 22 edições 
de Forbes que são publicadas pelo mun-
do e utilizar o conteúdo na versão nacio-
nal. "Não haverá uma fórmula fixa, mas, 
pela experiência que temos com a Billbo-
ard, estimamos que seja entre 60% e 70% 
de conteúdo doméstico e de 30% a 40% 
de conteúdo traduzido" conta. A primei-
ra edição da revista trará a lista dos mais 
ricos do Brasil, pesquisa que já está sen-
do conduzida por uma equipe no País e 
supervisionada pela matriz nos Estados 
Unidos. Além disso, o Brasil passa a ser 
pauta para os demais 22 países que pu-
blicam as Forbes regionais. 

A versão nacional terá peculiaridades 
diante das demais. Uma delas é a inclusão 
da seção Lifestyle na revista. A versão ame-
ricana tem um desdobramento da Forbes 
como subproduto. "Vamos ter o apoio de 
uma editora de lifestyle para mostrar qual 
grife veste os milionários, qual o destino 
turísticos dessas pessoas, por exemplo" 
conta o publisher (leia mais ao lado). A 
equipe vai contar com nomes importan-
tes do mercado de negócios que devem ser 
anunciados ainda no fim de maio. Outro 
diferencial é a publicação de seis edições 
especiais durante o ano, que devem cir-
cular junto à edição mensal. 

Para acomodar as equipes de Billboard 
e Forbes, a BPP está de malas prontas para 
a mudança para o bairro do Morumbi, em 
São Paulo. Lá, terão espaço para um estúdio 
de filmagem e fotografia para a geração de 
conteúdo multimídia para os dois títulos. 

Plataforma 
Camarotti explica que o acordo pre-

vê direito de licenciamento para a versão 
impressa da Forbes assim como para web, 
programas em televisão e rádio, fóruns eco-
nômicos, eventos de relacionamento de 
marketing e eventos esportivos. A Forbes 
será explorada como marca de credibilida-
de, apoiando torneios de golfe e polo, por 
exemplo. A BPP já estuda variadas verten-
tes para serem exploradas ainda neste ano 
com a marca Forbes, como, por exemplo, 
programas em rádio. "Podem ser pílulas 
ou programetes com entrevistados; esta-
mos trabalhando com quatro modelos. Já 
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 33, n. 1503, p. 33, 2 abr. 2012.




