
m dez anos, o mercado nacional de re
vistas mais do que duplicou o número 

de títulos lançados, saltando de 2,2 mil em 
2001 para quase cinco mil ao final da dé
cada. No último ano, a circulação média 
foi estabilizada em 13,5 milhões de exem
plares, segundo o Instituto Verificador de 
Circulação (leia matéria à pág. 23). Além 
disso, a base de leitores cresceu 8% no úl
timo trimestre de 2011 (em comparação 
ao mesmo período do ano anterior), o que 
representa cerca de 200 mil novos leitores 
segundo o Ipsos Marplan. O ambiente é 
de bancas cheias de novidades, e os títu
los adquiridos de forma avulsa ou por as
sinatura seguem com público fiel. 

No entanto, um grande desafio para o 

segmento é ampliar sua fatia nas verbas de 
publicidade. Em 2011, o faturamento das 
revistas com venda de espaço publicitário 
cresceu 3,5%, um pouco acima do cresci
mento do próprio PIB nacional (2,7%), mas 
menos que a média do mercado (8,5%). 

De modo geral, os players relativi
zam a queda, lembrando que as revis
tas t a m b é m estão faturando com a mí
dia digital, contribuindo assim para o 
crescimento do meio internet (19,6%, 
segundo o Projeto Inter-Meios), embo
ra não haja esta especificação de migra
ção de verbas que mudam de platafor
ma, mas continuam dentro da mesma 
empresa. Outros meios como jornais e 
guias/listas t a m b é m vivem essa situa-
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ção, embora em diferentes proporções. 
Além disso, na indústria de revistas, a 

combinação das receitas de vendas avul
sas e assinaturas — e em alguns casos 
com produtos agregados e também even
tos — faz com que todos os editores rela
tem desempenhos positivos de suas em
presas. A maioria já amortizou os custos 
para o upgrade necessário à nova reali
dade digital dos veículos, bem como in
corporou uma rotina multiplataforma a 
seus processos e colaboradores, de forma 
a garantir a saúde das operações. Agora, 
para as editoras, a ordem é manter a re
levância de suas marcas e produtos, quer 
no meio físico, quer no digital (leia ma
téria à pág. 20). 

Na Abri l Mídia, que inclui a Editora 
Abri l , a diretriz é focar em alguns mer
cados prioritários. Isso explica parte das 
movimentações em termos de pessoal e 
organograma feitas no início de 2012. "Foi 
o que aconteceu, por exemplo, quando 
unimos alguns títulos sob a mesma lide
rança, como Esporte e Turismo" explica 
o presidente executivo, Jairo Leal. O cres
cimento da empresa (que inclui, além da 
editora, t a m b é m a MTV e toda a área di
gital) no ano passado foi de 11%. "Só na 
área digital os novos investimentos exigi
ram a criação de 30 posições neste ano" 
detalha Leal. 

A Editora Abril S.A., que reúne as ope
rações de mídia impressa e digital do gru
po, anunciou crescimento de 9,5% em 
2011, com receita líquida de R$ 2,28 bi
lhões e aumento de 4,6% na receita pu
blicitária em comparação com 2010. Se
gundo a empresa, a receita l íquida nas 
operações com internet cresceu 56,9% 
no ano passado. O aumento de circulação 
das revistas Alfa (39,9%), Máxima (13,7%) 
e Contigo (7,8%) está entre os principais 

destaques da empresa em 2011. No mes
mo período, 23 revistas da Abril lançaram 
versões para tablet. 

O meio sofreu bastante no quesito pu
blicidade no último ano, analisa Fred Ka
char, diretor-geral da Editora Globo. "Ca
be a nós resgatar sua atratividade" diz, 
fazendo um chamamento em prol da in
dústria de revistas: "Estamos precisando 
de um trabalho mais eficaz, envolvendo 
t ambém a Aner, vendendo mais adequa
damente o meio" O executivo não vê, en
tretanto, nenhum problema de audiência 
dos seus produtos, já que ela tem se man
tido estável: "Revistas continuam sendo 
a melhor plataforma para comunicação 
de marcas; seguem com prestígio" assi
nala, destacando que na Editora Globo o 
dever de casa é defender o próprio meio. 

"Acredito muito no nosso trabalho de res
gate do prestígio do meio junto ao mer
cado anunciante" 

Diante da estabilidade da participação 
no total do bolo de publicidade nacional, 
o principal executivo da Editora Globo faz 
a ressalva de que as revistas participam 
t a m b é m do crescimento do meio inter
net. Ainda assim, acha que o meio físico 
está merecendo maior fatia - ele lembra 
que o desempenho das vendas publici
tárias no segundo semestre não foi o es
perado. "Ainda assim, foi um crescimen
to em linha com a inflação" afirma, ao 
adiantar que alguns títulos tiveram am
plo crescimento em vendas, a destacar 
Casa e Comida, Vogue e Galileu - ainda 
que as semanais continuem com cresci
mento tímido. 

Neste ano, para ele, há otimismo. A 
Olimpíada de Londres é vista como um 
bom momento de entrega editorial, com 
possibilidade de venda de pacotes de co
bertura que permeiam vários títulos. "É 
uma ót ima oportunidade de ampliar o 
faturamento" diz Kachar. Ainda que os 
livros tenham representado entre 10% e 
15% das receitas da Editora Globo — vi 
de o grande sucesso de Ágape, do Padre 
Marcelo Rossi, além de um variado nú
mero de outros títulos —, o negócio prin
cipal da editora segue sendo as revistas. 
Nesse aspecto, o carro-chefe é Época, tí
tulo em que se depositam as apostas da 
empresa: "É a nossa grande prioridade 
neste ano. Ela tem um novo projeto edi
torial; trouxemos todo um conceito novo 
e acreditamos muito na proposta. Vamos 
intensificar sua divulgação e comunica
ção" adianta o executivo. 

Otimista em relação à participação do 
meio na publicidade nacional, Caco Al
zugaray, presidente-executivo da Editora 
Três, confia que os anunciantes continu
am atraídos pelo meio revista. "Na mi-
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nha visão, esta manutenção do share po
de ser vista quase como positiva quando 
levamos em consideração o importante 
e contínuo aumento de participação dos 
meios digitais — que, por ainda serem 
'novos' (levando-se em conta o tempo 
de vida das outras mídias tradicionais), 
crescem a taxas de emergentes. E, infe
lizmente, a soma do bolo nunca pode dar 
mais que 100%" 

Neste cenário, as grandes e médias edi
toras de revistas do País tem feito bem o 
seu papel, na visão do presidente da Três. 
"Esse papel é o de combinar cada vez mais 
suas tradicionais publicações impressas 
com todos os novos recursos das mídias 
digitais, com ênfase para o tablet — que 
nada mais é do que a evolução justamen
te da revista (e não do rádio, da TV etc). 
Não por coincidência, quem mais tem se 
destacado neste novo aparelho, no Brasil 
e no mundo, são as editoras de revistas" 
analisa Alzugaray. 

A Três relata crescimento acima do 
mercado no ano passado, com aumento 
da circulação paga em 8% e de receitas 
de circulação em 20% - a diferença é jus
tificada pelo sensível aumento do ticket 
médio. Em publicidade, o crescimento 
ficou em cerca de 10%. "Ficamos satis
feitos, mas não conformados. Para es
te ano, planejamos crescimento em cir
culação parecido com o de 2011, que foi 
muito bom, e de 15% em publicidade" 
aponta Alzugaray. Os planos para 2012 

não incluem novos títulos, mas fortaleci
mento dos atuais. "Ganharemos impor
tantes colocações nos rankings de circu
lação dos segmentos em que atuamos e 
teremos uma grande evolução qualitati
va nos diversos projetos digitais" garante. 

Mercado mais amplo 
O presidente do Grupo Escala, Hercílio 

de Lourenzi, com a força de quem se con
centra em vendas em massa nas bancas, 
tem uma visão positiva da situação. "Não 
me parece que 2011 tenha sido fraco em 
circulação. Talvez o que tenha ocorrido 
é que caiu apenas aquele pequeno con
tingente de revistas auditadas, o que le
va a esta possível falsa impressão" avalia. 
Da sua parte, a Escala vendeu bem mais 
exemplares do que nos anos anteriores. 
"No entanto, em publicidade, houve re
cuo, sim" reconhece. "Caiu mesmo, prin
cipalmente em participação do meio no 
bolo total" Ele aponta a própria aferição 
do setor como motivo: "É consequência 
do 'autoapequenamento' do mercado de 
revistas, já que este se contenta em se en
xergar e se divulgar somente do tamanho 
do que é auditado e ignora tudo o que não 
é auditado. Para se ter ideia, pouco mais 
de 300 títulos são auditados num univer
so de mais de três mil que circulam nor
malmente" aponta. 

A intenção da empresa é se tornar mais 
atraente ao mercado de publicidade: "A 
Escala é muito interessante para o mer

cado publicitário, por sua personalidade 
própria, seu portfólio diversificado, pela 
sua capacidade de inovar. É por isso que 
conseguimos crescer com consistência e 
firmar parcerias duradouras. Dessa for
ma, constrói-se uma relação de qualida
de com os anunciantes" anima-se. 

Quem t a m b é m tem motivos para se 
alegrar é a editora Trip, que vem de um 
ano de comemorações. Em 2011, comple
tou seu 25" aniversário — um grupo in
dependente, responsável por 85 milhões 
de exemplares por ano (incluindo publi
cação quinzenal para consultoras Natu
ra). A Trip é um mix de títulos próprios 
— as pratas da casa, Trip e TPM, ambas 
na casa de 40 mil exemplares de tiragem 
— e revistas customizadas, de clientes 
como Gol, Coelho da Fonseca e Natura 
(leia matéria à pág. 31). 

"Trabalhamos pesadamente no forta
lecimento das operações, com uma con
sultora nos preparando para esse momen
to novo. Afinal, não é simples: saímos de 
uma empresa com 20 pessoas para 250, 
mantendo a média de 23% de crescimen
to ao ano" diz o fundador e editor Paulo 
Lima. Ele conta que a Trip acaba de sair 
de um trabalho de cinco meses para pre
parar melhor a empresa, clarear o orga
nograma e a estrutura, criando modelos 
mais sofisticados de processos. "Isso nos 
deu muita segurança para prosseguir" 
garante Lima. 

Afora isso, a Trip pretende, em 2012, 

continuar com o salto dado em seus paco
tes de assinaturas no ano passado, quando 
ampliou a carteira em 35 mi l assinantes 
(entre Trip e TPM) por conta de uma as
sociação com a Editora Três para venda de 
seus títulos em combos com as semanais 
da marca IstoÉ. Lima diz que o desem
penho em publicidade cresceu em linha 
com o mercado. "Não foi incrível, como 
havia sido em 2007 e 2008, mas t ambém 
esperávamos que fosse pior" reconhece. 

Planos para 2012 
Na Editora Confiança, após crescimen

to de mais 11% de faturamento na área 
comercial (em relação a 2010), a expec
tativa é manter a linha ascendente. Ma
nuela Carta, publisher da editora cujo tí
tulo principal é a semanal CartaCapital, 
diz que o desempenho foi impulsionado, 
em boa medida, pelo calendário de even
tos que leva o selo Diálogos Capitais. Fo
ram realizados dez seminários ao longo 
do ano com temas variados na área de 
saúde, educação, sustentabilidade e in-
fraestrutura. 

"Em 2012, estamos apostando em um 
calendário ainda mais agressivo, com 15 
seminários programados. Pretendemos 
ampliar nosso conteúdo editorial e refor
çar a presença na internet. Parte da refor
mulação do site já está no ar e o restante 
virá em breve" conta a executiva. A em
presa contou com a entrada de um novo 
sócio no final de 2011, Eduardo Rocha 
Azevedo, exatamente quando completou 
18 anos de mercado. A partir de junho, a 
publicação contará com nova campanha 
de marketing. 

Hoje há equilíbrio entre anunciantes 
do setor público e privado na publicação, 
garante Manuela, por isso não deve ha
ver alterações significativas pelo fato de 
2012 ser ano eleitoral. "Além disso, o se
gundo semestre é sempre melhor para o 
setor" lembra ela, ao apontar o caminho 
para ser atraente ao mercado publicitário: 
"A intimidade com nosso leitor — isso é o 
que buscamos diuturnamente. Estamos 
cada vez mais interessados em entregar 
a ele um conteúdo único e relevante no 
papel, no digital e em todas as platafor
mas móveis em que ele estiver" 

Também na praia dos independentes, 
a revista voltada à área musical Billboard 
viu um começo de 2012 um pouco "deva
gar" nas palavras do seu publisher, Anto
nio Camarotti. Mas, por se tratar de um tí
tulo novo no mercado, a publicação ainda 
está em maturação, vindo de um perío
do de pleno crescimento, tendo no ano 
passado aumentado em 60% sua receita 
com publicidade sobre o ano de estreia. 
Um futuro promissor para o meio físico 
ainda por algumas décadas, na previsão 
de Camarotti, foi um dos motivadores pa
ra a chegada do título ao País. Por aqui, o 
target da publicação, que lá fora é mui
to mais voltada ao trade musical, é o lei
tor final. "Somos uma revista de entrete
nimento musical" afirma o editor, apon
tando como vantagem o fato de a publi
cação t ambém ser de interesse do mer
cado da música. 

Camarotti lembra que a indústria musi
cal no País vai muito bem, já que há ainda 
grandes fenômenos de vendas de CDs, a 
despeito da anunciada morte prematura 
do formato. Com tiragem de 35 mil exem
plares/mês, a Billboard tem 90% de seu 
negócio em bancas, ainda que seja um 
título mais voltado para o público A/B. 
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem Especial: Revista, São Paulo, p. 12-14, 9 abr. 2012.




