
circulação dos títulos de revistas au
ditados pelo Instituto Verificador de 

Circulação (IVC) ficou praticamente es
tável em 2011, com variação de 0,3% em 
relação a 2010. Para quem acha que foi 
pouco, o presidente executivo da entida
de, Pedro Martins Silva, lembra que 2010 
foi um ano "excepcionalmente bom" pa
ra o segmento, quando a circulação cres
ceu 7,2% em relação a 2009. "Foi uma ba
se muito forte. E 2009 não foi um ano tão 
ruim: houve crescimento, embora me
nor" lembra. 

Se na média anual o IVC verificou es
tabilidade na circulação do meio, o levan
tamento da Ipsos Marplan, divulgado em 
março, enxergou um horizonte mais oti
mista no últ imo trimestre de 2011, com 
o aumento de três pontos percentuais no 
n ú m e r o de leitores. O estudo detectou 
t a m b é m o aumento da base de leitores 
nas faixas etárias de 10 al4 anos e de 50 
a 64 anos, além da tendência de cresci
mento nos mercados do Rio de Janeiro, 
Recife, Belo Horizonte e Curitiba )veja ta
belas à pág. 38). 

O presidente do IVC observa que o 
comportamento da circulação assume 
características distintas segundo a perio
dicidade, o preço de capa e o potencial do 
canal de distribuição (além das bancas, 
as revistas são vendidas t ambém em su
permercados e lojas de conveniência). 

No que tange à periodicidade, os títu
los mensais apresentaram crescimento de 
1,4% (9.279.428 exemplares). As semanais, 
por sua vez, tiveram redução de 1,5%, so
mando 3.951.363 exemplares. Entre elas es
tão as revistas de informação Carta Capital 
(-8%), IstoÉ (-2,6%), Época (-2,3%) e Veja 

(-1%). As quinzenais registraram a maior 
queda: 8,4% (com 360.183 exemplares). 

Nas semanais a maior variação ocor
reu entre os títulos com preço de capa 
superior a R$ 10, segmento em que a re
dução chegou a 16,1%. "Mas são poucas 
revistas nesse grupo e elas representam 
apenas 1% do total da circulação das se
manais" releva o presidente executivo do 
IVC. Nesse segmento, o grosso da circu
lação (dois terços) é representado pelos 
tí tulos com preço in te rmediá r io entre 
R$ 5 e R$ 10. 

Nas mensais, o perfil é diferente: houve 
crescimento de 1,4% na circulação, com 
destaque para o aumento de 3,7% na das 
revistas com preço de capa entre R$ 5 e R$ 
9,99, o equivalente a 145.092 exemplares 

a mais que no ano anterior. Abaixo des
sa faixa de preço, houve queda de 0,8%. 
"Este é o segmento que depende mais da 
venda avulsa" lembra Silva. 

Acima de R$ 10, a circulação ficou pra
ticamente estável, crescendo 0,1%. "Mas 
essa variação é importante, pois as revis
tas que custam mais de R$ 10 represen
tam um terço da circulação dos títulos 
mensais" observa o presidente do IVC. 
As revistas com preço de capa até R$ 5 
somam 23% da circulação, enquanto as 
de preço intermediário (entre R$ 5 e R$ 
10) representam 44%. 

Fator tablet 
Silva destaca outro ponto no sobe e 

desce da circulação: as edições digitais. 
Ele lembra que as versões digitais gratui
tas das revistas para o tablet "canibaliza-
ram um pouco a edição impressa" e es
pera que a experimentação se converta 
em circulação digital em 2012. Ele acre
dita que o formato tablet tem um grande 
potencial para as revistas, mas as edito
ras só começaram a testar e utilizar esse 

formato em 2011, enquanto os jornais já 
estão mais adiantados. 

"As edições digitais dos jornais tive
ram crescimento expressivo em 2011. Do 
aumento geral de circulação de 3,5% da 
circulação de jornais, 0,7% foi devido às 
edições digitais" comenta. O presidente 
do IVC lembra que a grande maioria das 
revistas já possui versões digitais, mas 
poucas são auditadas, movimento que 
deve crescer em 2012. 

Além disso, até pouco tempo atrás a 
edição digital da revista funcionava basi
camente no formato flip, com edição em 
pdf. O que é muito diferente de folhear a 
revista em um tablet multitoque. "É um 
meio novo tanto para o editor quanto pa
ra o leitor" resume. 
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem Especial: Revista, São Paulo, p. 26, 9 abr. 2012.




