
Na década de 1970, a Abril foi pioneira ao inaugurar o seu ser
viço de distribuição porta a porta de seus produtos editoriais, 
em locais que nem mesmo os Correios conseguiam chegar. 
Hoje, quarenta anos depois, o mesmo perfil inovador vem 
sendo seguido pelo IBA, canal de distribuição digital. 

O projeto, inicialmente idealizado pela Abril, já foi lançado 
com cara, estrutura e nome próprios e tem como foco ser um 
canal completo de venda e distribuição digital de produtos 
referência de todo o mercado editorial. A plataforma deve a 
sua idealizadora a experiência de anos de atuação no merca
do e marca essa referência em seu próprio nome, já que IBA 
significa "árvore frutífera" em tupi-guarani se aproximando 
da consagrada árvore da Abril. 

A meta, contudo, é que a marca se consolide de modo in
dependente, com gestão e identidade próprias. Pelos dados 
apresentados após seu mês de lançamento, que aconteceu 
em março deste ano, o objetivo está sendo alcançado: são 
mais de 7,5 mil livros eletrônicos, os 20 maiores jornais do 
Brasil e as 25 revistas reunidas na plataforma, que se orgulha 
da parceria já realizada para compor o projeto. 

Ricardo Garrido, diretor de operações do IBA, em conversa 
com o CdM, comentou sobre como o produto quer se diferen
ciar no mercado, optando por uma política de parcerias. Além 
de compartilhar com os editores dados de seu portfólio, a 
plataforma também oferece suporte completo para a venda e 
distribuição de produtos. "Nascemos para ser uma plataforma 
sob medida para editores e também para o leitor brasileiro", 
afirma. Confira os detalhes do projeto na entrevista a seguir. 
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CADERNO DE MÍDIA - Como nasceu 
o projeto do IBA? 
Ricardo Garrido - O projeto nasceu 
dentro da Abril Mídia, que há mais 
de três anos vem estudando o mer
cado e não encontrou no ambiente 
de negócios brasileiros um canal para 
vender e distribuir suas revistas e seu 
conteúdo editorial. Existiam soluções 
parciais, mas não existia um canal 
completo de venda que resolvesse 
a questão como um todo. Foi então 
que a Abril decidiu que ela tinha que 
desenvolver o seu próprio canal para 
distribuição do seu conteúdo. 

Qual o cenário econômico que pro
picia um negócio totalmente focado 
no digital? 
O projeto ganhou um acelerador a 
partir do desenvolvimento dos tablets 
e quando eles emplacaram como uma 
plataforma ideal para o meio revista. 
Mas até então o projeto estava conce
bido para ser um canal de distribuição 
dos produtos da Abril. Mas a gente en
xergou que havia uma oportunidade 
grande no mercado, já que todos os 
editores encontrariam a mesma de
ficiência da falta de um canal digital 
e, por outro lado, já observamos que 
o consumidor também sentia falta de 
um canal que ele pudesse ter acesso a 
todo o conteúdo que deseja. 

E o IBA oferece todo esse conteúdo? 
Quando a gente fala desses ambien
tes: Appstore, Andróide são canais em 
que juntam muitas coisas diferentes, 
desde jogos, aplicativos de serviços e 
conteúdos editoriais, além das redes 
sociais. Quer dizer, está tudo em um 
grande balaio de gato. Acho que falta
va um lugar, uma vitrine, uma livraria, 
uma banca, um lugar em que o con
sumidor e o leitor poderia encontrar 
tudo o que precisa. Percebemos que 

existia essa deficiência no mercado, 
os editores também precisavam disso 
e vimos que o negócio tinha a opor
tunidade de ser muito mais que uma 
loja Abril. Vimos que tinha um poten
cial de mercado e foi então que surgiu 
o nome IBA, que quer dizer árvore fru
tífera em tupi-guarani. O nome jun
ta o fato de ter uma sonoridade bem 
brasileira, simples, fácil de guardar, e 
ter uma ligação de raiz com o lugar 
de onde a ideia do projeto nasceu, ou 
seja, remete ao símbolo da Abril, que 
também é uma árvore. 

Qual é o público-alvo do IBA? 
O público-alvo é muito amplo. Acho 
que todos os interessados em cultura 
e entretenimento no meio digital se 
encaixam no nosso público. Podemos 
falar desde os adolescentes até o exe
cutivo de 40 a 50 anos, passando por 
tudo o que está no meio disso. Na ver
dade, o nosso público-alvo é a soma 
de todos os públicos-alvos dos jornais, 
revistas e livros que fazem parte do 
nosso portfólio. Claro que hoje a gen
te ainda tem o limitador deste públi
co em função ainda das restrições do 
acesso ao tablet e à banda larga. Mas 
o que a gente vislumbra é que, com as 
medidas que devem facilitar o acesso 
ao consumo, ele vai se expandir. 

Como vocês estão enfrentando esse 
limitador para que o IBA possa aten
der à demanda de consumo que exis
te atualmente? 

O IBA apostou em criar produtos que 
estejam adequados à realidade do 
perfil do público brasileiro. Assim, 
nosso ambiente de venda é um web-
site, uma loja de comércio digital que 
é o ponto central da vida do usuário 
do IBA. É justamente no nosso site 
que ele vai encontrar todos os livros, 
revistas, vai poder comprar exempla
res avulsos, assinatura de revistas e 
de jornais. A partir daí, o que ele com
prar vai poder ler em várias platafor
mas. É possível que ele leia no próprio 
computador, já que todo o nosso con
teúdo está disponível também no 
aplicativo para os computadores pes
soais. Essa decisão do modo de orga
nizar o IBA permite que a gente fale 
com uma base muito maior e não só 
com o usuário do tablet. A gente per
cebeu que uma parcela importante 
do nosso público é composta de pes
soas que lêem livros, revistas e jor
nais no computador. 

Você acha que está mudando o perfil 
de consumo de produtos culturais? 
O mercado de consumo editorial 
físico está migrando para o digital? 
Na verdade, a gente acredita que vai 
haver ainda por longo tempo a convi
vência do papel com o digital, tanto que 
hoje a gente tem observado que o maior 
crescimento em assinantes são entre 
os que optam pelo combo digital + 
impresso. Então, nesse momento, a gente 
vê que o impresso não perde força, mas 
não podemos desconsiderar que há um 
interesse crescente pelo digital. 

O que se sabe sobre o leitor de jor
nais e revistas no Brasil? 
Este meio sofre de uma coisa que vem 
de muito tempo: a falta de leitores. O 
Ibope tem o índice de analfabetismo 
funcional, que é uma coisa terrível. A 
gente vai a campo e pede para que a 
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pessoa leia um texto simples de revis
ta ou jornal. Quando você vê que só 
25% da população têm capacidade de 
ler, você tem vontade de chorar. Em 
cidades como Porto Alegre e Rio de Ja
neiro, há um nível maior de leitura. Já 
com a internet, surge um novo campo 
de pesquisa, e criar esse novo leitor 
participativo pode ser uma coisa mui
to legal. O fato de você poder escrever 
para o seu jornal para opinar ou suge
rir algo aumenta as chances de você 
continuar consumindo aquele jornal. 

As versões digitais já conseguem 
ter vida própria do ponto de vista 
financeiro? 
A gente sabe que a receita do digital 
tem crescido muito, mas ainda é um 
volume pequeno se comparado com o 
impresso. Pelo nosso cálculo, contudo, 
não vai demorar muito para o digital 
começar a se pagar. Pelo nosso pla
nejamento a gente acredita que isso 
aconteça dentro de uns três anos. 

Qual a vantagem para os editores na 
parceria com o IBA? 
Nascemos para ser uma plataforma 
sob medida para editores e também 
para o leitor brasileiro. Queremos fa-

zer uma ponte entre o editor e o lei
tor e tomar essa experiência rica e 
satisfatória para ambos, que é uma 
posição que faz parte da tradição do 
grupo Abril. Desde o início, a Abril se 
habituou a atuar em mercados como 
o de distribuição na ausência de uma 
área que atendesse a sua necessidade. 
A editora fez isso na década de 1970, 
com o serviço de distribuição e quan
do lançou a operação de assinatura. 
Era uma época em que os Correios 
não chegavam em todos os lugares do 
Brasil, então, ela montou sua própria 
rede de distribuição, tornando-se uma 
referência nessa área para o mercado 
editorial. A gente está pensando no 
mesmo movimento no plano digital, 
quer dizer, estamos criando um novo 
canal, uma nova plataforma de distri
buição e venda que atenda às neces
sidades dos editores. 

Comente um pouco sobre o serviço 
que os editores encontram no IBA. 
Todos os editores encontram, em pri
meiro lugar, porta aberta para conver
sar, para definir modelos de negócio, 
como vender assinatura e preço. O 
IBA não influencia na política de pre
ço do editor e as informações do assi
nante a gente divide com os editores. 
Do ponto de vista do editor, acho que 
as duas grandes vantagens são essas: 
a abertura, tanto do ponto de vista da 
negociação quanto da informação. O 
segundo é que o IBA é diferente das 
outras opções que existem no merca
do, oferece uma plataforma completa 
de distribuição. Ou seja, a gente co
bre desde o site da loja, onde é feita a 
venda e onde tem um esforço de cap
tação, passando pelo processamento 
das assinaturas, pela distribuição, 
pelos aplicativos de leitura e por um 
atendimento ao consumidor. Quer 
dizer, o IBA cobre o pacote completo. 
O único trabalho que o editor tem é 
o de entregar para a gente o arquivo 
do produto digitalizado e, a partir daí, 
o canal é inteiro atendido. O IBA é o 
único canal digital completo de dis
tribuição que existe, atualmente, no 
mercado brasileiro. 
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Text Box
Fonte: Imprensa, São Paulo, ano 25, n. 278, p. 2-4, maio 2012.




