
Meio & Mensagem Especial — Qual o 
maior desafio atual para o meio revista? 
Chris Llewellyn — Há muitos desafios 
para as editoras, e a escala desses desa
fios varia de acordo com a geografia em 
questão e o estágio do desenvolvimento 
do mercado local. Em mercados como a 
Europa Oriental e outros subdesenvolvi
dos na Ásia, a distribuição física das re
vistas ainda é um desafio, como também 
o é encontrar talentos para trabalhar na 
indústria. Já nos mercados desenvolvidos 
dos Estados Unidos e da Europa Ociden
tal, o impacto das mídias digitais sobre o 
negócio tradicional de revistas é o que de 
fato ocupa o pensamento de todos. Moni
toramos as histórias publicadas nos nos
sos serviços e produtos de e-mail, como 
as newsletters Update e e-Media e, de 
longe, as histórias mais acessadas são as 
que envolvem modelos de negócios pa
ra tablets e sobre como usar as redes so
ciais. Creio ser um indicador muito bom 
sobre o que as pessoas querem saber ago
ra diante dos desafios que elas estão ten
tando superar. 

M&M Especial — 0 sr. esteve há pouco 
tempo no Brasil. Como vê o mercado 
nacional e qual a sua importância diante 
do cenário global? 
Llewellyn — O Brasil é um mercado fas
cinante. A despeito de não estar comple
tamente imune à corrente de estagnação 
global, a economia brasileira provou-se 
fantasticamente resistente, despertando 

a inveja da maior parte do mundo. Em 
consequência, a indústria de revistas no 
Brasil tem atravessado um bom período 
também. Com mais consumidores ven
do sua renda aumentar e t ambém o po
der de consumo em crescimento, os pu
blishers locais são extremamente ativos 
em lançar novos títulos para mercados 
segmentados. Com uma popu lação de 
quase 200 milhões de habitantes, aumen
to da taxa de leitura e de poder aquisitivo, 
há enormes perspectivas de crescimento. 
O Brasil é provavelmente o mercado de 
revistas mais atraente do mundo no mo
mento. Isso significa, claro, que os grupos 
globais de mídia são extremamente pro
pensos a ter negócios no País. Foi este o 
motivo que nos levou a promover o Fipp 
Worldwide Magazine Marketplace Expo-
sition em São Paulo em 2010 - simples
mente porque foi um pedido de nossos 
associados. 

M&M Especial — Na sua opinião, quais 
os bons exemplos de inovação no negócio 
das revistas? 
Llewellyn — Acabamos de lançar a nova 
edição de nossa publicação Innovations 
in Magazine Media World Report. Este 
livro tem cerca de 35 estudos de caso de 
inovações de destaque em nossa indús
tria. Não se trata apenas de lançamentos 
de títulos, mas todos os experimentos do 
digital tomando lugar, as melhorias de 
processos que t êm sido introduzidas e 
muito mais. Se eu me restringir somente 

a revistas, apontaria a Flow, publicada pe
la Sanoma, na Holanda, que é uma revis
ta de estilo de vida interessante de verda
de, ao tentar simplificar a rotina dos seus 
leitores de vida tão ocupada. Consegue 
isso ao ter um aspecto intrigante ao tato, 
utilizando-se de diferentes gramaturas 
de papel e uma porção de extras, como 
cartões postais, minilivros e adesivos. É 
bastante incomum, mas está indo bem. 

M&M Especial — E em outros mercados? 
Llewellyn — Uma diferenciação sutil de 
um título já conhecido, a respeitada re
vista de moda Grazia, da italiana Monda-
dori, está mudando a dinâmica das publi
cações ao introduzir um produto de alta 
rotatividade, atualizando-se com o mer
cado que reflete a rápida movimentação 
da indústria de moda atual. Na Alema
nha, uma revista chamada Landlust tem 
sido um fenômeno editorial; o título mais 
quente dos Estados Unidos é a People's 
StyleWatch; no Reino Unido, as revistas 
gratuitas como Shortlist e Stylist estão se 
mostrando muito bem-sucedidas. Não 
há escassez de revistas inovadoras e in
teressantes - para saber, basta se juntar 
à Fipp, receber nossas newsletters e par
ticipar de nossos seminários. E, sim, nes
te ano, a publicação inclui um título bra
sileiro: a revista Minha Casa (da Abril). 

M&M Especial—As revistas não evitaram 
colocar conteúdo gratuito na internet 
no passado. Então vieram os problemas 

de pirataria, direitos autorais. 0 que os 
publishers devem fazer para não repetir os 
erros do passado, desta vez com os tablets? 
Llewellyn — Os publishers estão também 
experimentando com os novos modelos 
de negócios, e não há uma solução tipo 
"one size fits all" nesta questão. Alguns 
editores de revistas simplesmente para
ram de produzir réplicas digitais de suas 
revistas e as vendem com o preço equiva
lente do produto impresso nas platafor
mas da Apple ou Zinio, obtendo um cer
to sucesso. A Future plc, no Reino Unido, 
por exemplo, teve dois milhões de down
loads no primeiro ano em que adentrou à 
banca virtual da Apple, com os downloads 
correspondendo a um mix entre conteú
do gratuito e pago. Alguns editores opta
ram por desmembrar suas revistas e ofe
recer aplicativos que atenderiam a espe
cíficos assuntos e artigos, cobrando um 
preço premium neste processo. A Roda-
le fez algo parecido com a Men's Health, 
por exemplo, e novamente vislumbrou 
algum sucesso. 

M&M Especial—Então, há vários modelos 
de atuação... 
Llewellyn — Há publishers que estão pro
duzindo apps de última geração que uti
lizam todo o potencial dos tablets, como 
Wired ou National Geographic, por exem
plo, apesar de pesquisa da GfK/MRI, di
vulgada no início do ano, nos Estados Uni
dos, indicar que a maior parte dos leitores 
de revistas em tablets prefere uma sim-
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ples experiência de revista. Interessante 
é que eles t ambém indicaram que espe
ravam poder pagar menos por uma edi
ção no tablet que simplesmente reprodu
zisse a experiência da revista, presumin
do que os editores estariam fazendo eco
nomia substancial na distribuição física 
e na impressão do papel. Os publishers 
estão trabalhando duro para encontrar 
um modelo de negócios definitivo e cla
ramente alguns editores de revistas estão 
vendo agora um crescimento substancial 
de suas receitas, vislumbrando inclusive 
lucro. No entanto, a indústria de revistas 
está por aí há mais de 300 anos e os pu
blishers realmente souberam como ma
ximizar lucros a partir do impresso. Vai 
levar um tempo para entender como se 
tornar tão lucrativo t a m b é m na era d i 
gital, apesar de eu ver agora muito mais 
confiança da indústria sobre seu poten
cial de lucro futuro. 

M&M Especial — As lojas digitais vêm 
abocanhando sua (grande) fatia do 
mercado. Como as editoras de revistas 
podem tirar vantagem deste novo mercado, 
num mundo já dominado pela loja da Apple 
e outras? Os resultados de parcerias 
para bancas virtuais já aparecem como 
satisfatórios? 
Llewellyn — Quando a Apple chegou com 
seus regulamentos e preços, muitos edi
tores de revistas se armaram diante da 
natureza "injusta" da negociação que es
tava sendo oferecida. Mas, para ser jus-

to com a Apple, eles estavam operando 
num território muito novo e foram pe
gos de surpresa por parceiros de negó
cios que tinham o poder da voz. Quando 
conversei com editores de revistas nor
te-americanos, que foram os primeiros 
a negociar com a Apple, neste assunto 
o ponto de vista deles era relativamen
te calmo, dizendo que eventualmente o 
mercado mesmo decidiria, que os novos 
entrantes e competidores iriam se unir e 
que tudo, incluindo as margens de dis
tribuição, seria negociado no curso nor
mal das coisas. Chama-se capitalismo. E 
com certeza é o que está acontecendo. À 
medida que os editores e o distribuidor 
começarem a entender suas posições de 
força relativa, conforme ambos tenham 
o desejo comum de fazer bons negócios, 
então, mesmo que haja ainda um degrau 
ou queda de braço, estou otimista de que 
emergirão soluções sensatas. 

M&M Especial—As publicações investem 
mais e mais em conteúdo audiovisual para 
suas plataformas digitais e mídias sociais, 
bem como colocando vídeos no YouTube. 
TV na web é um desdobramento natural 
para o futuro das revistas? 

Llewellyn — Está muito claro que os tí
tulos de revistas estão numa jornada pa
ra se tornarem marcas multiplataforma, 
para que possam engajar seus públicos 
a qualquer hora, em qualquer lugar, de 
qualquer maneira. Rich media, vídeo e 
afins sempre serão atraentes; então, é ine
vitável que mais e mais con teúdo seja 
produzido. Veja só a Condé Nast, que em 
outubro abriu uma divisão de entreteni
mento. Não serão os últimos a fazer isto. 

M&M Especial — Onde as receitas têm 
maior potencial de crescimento e por quê? 
Llewellyn — Tudo depende de qual mer
cado e qual o público. O modo como ca
da editor de revistas irá ampliar suas re
ceitas vai se tornar mais complexo. O ve
lho modelo em que se viu, de forma geral, 
publishers reajustando preços pelo índice 
de inflação mais um ou dois pontos per
centuais, acabou. A década passada mos
trou uma variedade de estratégias de pre-
cificação direcionadas de acordo com o 
mundo em que o consumidor vive. Qual 
o valor de uma revista num mundo onde 
o preço da passagem aérea de uma com
panhia de baixo custo sai por menos do 
que a xícara de café no aeroporto? O au

mento do faturamento vem quando o pu
blisher compreende a equação entre pre
ço e valor para sua revista. Vi revistas de 
alta qualidade vendidas por preço muito 
baixo, algo como Citizen K, da França; e 
revistas modestamente produzidas ven
didas a preço premium, tipo a The We
ek, no Reino Unido. Ou t ambém revistas 
semanais com preços de capa mais altos 
do que revistas mensais no mesmo mer
cado. Então, dizer que a ampliação de re
ceitas deveria vir de subir o preço de ca
pa ou vender mais exemplares seria uma 
resposta simplista demais. 

M&M Especial — Qual a saída, então? 
Llewellyn — O que vejo é que cada mer
cado de revista no mundo valoriza dois 
atributos acima de tudo: inovação e dife
renciação. Os editores têm um fantástico 
panorama de crescimento por nichos, o 
que significa que eles continuarão a lan
çar novos títulos. Este é um caminho para 
ampliar receitas. Além do mais, revistas 
bem-sucedidas geralmente trazem algo 
novo e os publishers são extremamente 
competitivos na defesa de suas posições 
de mercado. Isso estimula os consumido
res e anunciantes que estiverem pre-
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parados para pagar um preço premium 
pela inovação e pela diferenciação, ou 
comprar em maior quantidade. Assim, 
as oportunidades de crescimento de re
ceitas estarão com os editores que lança
rem e se diferenciarem. 

M&M Especial — E quanto ao desafio de 
crescimento sobre publicidade? 
Llewellyn — Crescer nas receitas é ain
da mais desafiador do que nunca quan
do se tem de primeiro lançar os pacotes 
de mídia, e há uma pressão mais impla
cável ainda particularmente nas receitas 
com publicidade. Significa que os editores 
agora têm de ser ainda mais criativos so
bre como irão explorar as oportunidades 
de faturamento de suas marcas de revis
tas. Portanto, extensões da marca, antes 
algo ocasional, são agora essenciais. Os 

publishers estão estendendo suas marcas 
para o online, para apps de mobile ou até 
aos eventos e exposições. Eles procuram 
se envolver em oportunidades comerciais 
com todo tipo de serviços para seus leito
res. Como uma revista de motores ofere
cendo serviços de seguro ou assistência 
técnica, por exemplo; ou uma revista de 
moda criando uma loja de varejo online; 
ou uma de golfe organizando torneios de 
final de semana. Para desenvolver as re
ceitas com publicidade, os editores pre
cisam se lembrar de que anunciantes e 
agências querem saber uma coisa acima 
de todas as outras: "Estou tendo retorno 
sobre meu investimento?" Então, eles têm 
de entregar tantas provas quanto possível 
de que isso está acontecendo. 

M&M Especial — Como fazer isso? 

Llewellyn — Significa maior prestação 
de contas (com aferições, por meio de au
ditores independentes e leitura de circula
ção). Significa utilizar mais programas de 
pesquisa que investiguem os níveis de en
gajamento e de transação. Para os publi
shers, não se trata mais de apenas vender 
uma folha branca de papel sobre a qual 
o anunciante pode colocar sua peça pu
blicitária. Significa a criação de mais pro
gramas feitos sob medida que envolvam 
os elementos da marca da revista. Signi
fica que os publishers necessitam viven-
ciar uma maior experimentação com os 
anunciantes e agências do que costuma
vam. Trata-se de uma abertura que não 
vem naturalmente. Mas considere o mo
do com que as plataformas online são ne
gociadas - direcionadas ao público-alvo, 
mensuráveis, interativas, eficientes, adap

táveis e baratas. Os editores de revista não 
têm escolha se quiserem competir. Portan
to, apesar de a vida para o moderno editor 
de revista ter se tornado mais desafiadora 
do que antes, as oportunidades são pro
vavelmente muito maiores do que antes. 
A questão é ter coragem e experimentar. 

M&M Especial — Neste novo contexto, 
como é possível preservar o muro que 
separa o editorial do comercial? 
Llewellyn — Sou muito pragmático quan
to a isto. O mundo está mudando e a l i 
nha divisória entre a ética editorial e as 
oportunidades comerciais sempre foi um 
artifício. Não há nada errado em se em
purrar essa linha, aproximando-a com 
ideias novas e inovadoras que façam di
nheiro. Mas há uma regra simples de se 
aplicar - não traia nem brinque com o lei
tor. Abraçar uma oportunidade comercial 
que possa causar o risco de se perder a 
credibilidade com o seu leitor é inacre
ditavelmente perigoso, porque uma vez 
que você perde o leitor, perdeu o negó
cio. A pessoa mais próxima do leitor no 
nosso negócio é o editor, e é correto dizer 
que o editor deveria ser o porteiro quan
do se consideram ideias comerciais. Mas 
os editores t ambém têm uma responsa
bilidade com suas empresas - somos um 
negócio de revista, no final das contas. 

M&M Especial—O Brasil vive um momento 
de crescimento dos títulos populares nas 
bancas. Apesar disso, o esforço dos players 
internacionais no mercado nacional tem 
sido direcionado aos segmentos de maior 
poder aquisitivo. Essa procura pelo leitor 
mais rico é uma tendência global ou um 
aspecto particular dos países emergentes? 
Llewellyn - Em 2011, a Fipp registrou 
globalmente 101 lançamentos de títulos 
multinacionais, e eles foram completa
mente misturados em suas essências - tí
tulos de comida, futebol, motores, ciên
cia, celebridades, e sim, alto luxo. Os tí
tulos voltados ao segmento de alto luxo 
tendem a conquistar as manchetes, mas 
há muito mais do que isso acontecendo 
em todo o mundo. 

M&M Especial—A Fipp tem forte presença 
na América do Norte, Europa e Ásia. Qual 
a força dos Brics na indústria de revistas? 
Llewellyn — Cada um dos pa í ses dos 
Brics tem representantes no board da Fi
pp. Nosso último chairman foi Aroon Pu-
rie, do índia Today, o maior grupo de mí
dia da Índia. Nos últimos 18 meses, fize
mos seminários na Índia, China e Brasil. 
Assim, a Fipp está muito engajada com os 
editores de revistas das economias que 
mais crescem, exatamente como deve ser. 

M&M Especial — Haverá um congresso 
mundial de revistas no Brasil? 
Llewellyn — Em outubro haverá o Encon
tro Ibero-Americano na Costa Rica, o pri
meiro que fazemos na América Central. 
Com certeza almejamos o engajamen
to total de todos os grupos de mídia do 
Brasil. A Aner (Associação Nacional dos 
Editores de Revistas) já nos deu apoio e 
sou extremamente grato. Foi um evento 
trilingue em São Paulo em 2006, que f i 
cou muito para trás. Então, um dos meus 
objetivos é tornar este evento regular, de 
modo que as pessoas possam se planejar 
para participar. Como grande fã de fute
bol, adoraria levar um evento da Fipp ao 
Brasil em junho de 2014! 
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem Especial: Revista, São Paulo, p. 8-10, 9 abr. 2012.




