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revistas

Um banquete digital
Ao completar seis décadas de presença no Brasil, comemoradas na quarta-feira 30, 
Editora Globo lança um programa de expansão da base de leitores nos ambientes 
digitais — web e tablets, sobretudo  — com uma agressiva oferta de conteúdo com 
preços diferenciados entre as versões impressas e virtuais, inédita entre as grandes 
editoras brasileiras. Combinada com o lançamento de aplicativos, também estimula o 
mercado anunciante a incluir novos suportes no planejamento de mídia, conforme 
relata Frederic Kachar, diretor-geral da Editora Globo.

Por rodrigo manzano rmanzano@grupomm.com.br

PaPel e digital

O mercado brasileiro de revistas é bas-
tante sólido, mesmo na plataforma im-
pressa ainda há possibilidades de cres-
cimento. Não acho que o impresso vai 
acabar, acho que vai haver uma convi-
vência dos dois. Temos mercados a con-
quistar e existe uma capacidade ociosa 
nos dois, tanto nas versões impressas 
quanto no digital. As oportunidades es-
tão em todos os segmentos, não só para 
a nova classe C. Acredito que no digital 
há grandes possibilidades, a revista, por 
natureza, é uma plataforma de conteú-
do segmentado e nós temos uma exper-
tise que pode ser aproveitada para for-
talecer, transferir toda a história dessas 
marcas do off-line para o online. Estou 
muito otimista nos dois. Não vejo uma 
contradição, até porque nosso negócio 
não é produzir o device e nem produ-
zir papel, o negócio é fazer jornalismo 
e produzir conteúdo.

principal motor de crescimento do País. 
As formas de interação, hoje, são muito 
maiores que antes.

Sinergia no gruPo globo

Sempre houve integração e sinergia nos 
60 anos da Editora Globo, mas os acio-
nistas sempre acreditaram, desde a épo-
ca em que as empresas eram monoplata-
forma, que a competição interna é sau-
dável. Muitos questionam por que não 
vendemos publicidade empacotada: por-
que é pior para nós. Idem para o conte-
údo digital. Tem integração, tem siner-
gia, mas, no mundo digital, somos todos 
competidores, as empresas têm a possi-
bilidade de expandir. A Quem compete 
por espaço na home com o Ego, no si-
te da Globo.com É saudável e traz mais 
audiência para as Organizações Globo 
no mundo digital. Idem para noticiário, 
G1, jornal O Globo, Época. Todo mun-
do quer trazer o melhor conteúdo, o fu-
ro, o conhecimento para o público. Isso 
traz um resultado melhor do que se hou-
vesse reserva de mercado. Todo mundo 
tem liberdade e a obrigação de fazer o 
melhor para alavancar o negócio todo.

globo livroS

A Globo Livros está em crescimento e faz 
parte do nosso negócio desde 1986, quando 
adquirimos a Editora Globo do Rio Grande 
do Sul. Ao longo dos quase 30 anos sempre 
teve importância, tanto do ponto de vis-
ta econômico como do ponto de vista es-
tratégico e institucional. Hoje, representa, 
em termos do faturamento da editora, 15% 
do total, estimulado, evidentemente, pelo 
sucesso do livro Ágape, do Padre Marcelo 
Rossi, um fenômeno, no mínimo, da últi-
ma década no mundo editorial, chegando 
a oito milhões de livros vendidos em um 
ano e meio. Desconheço qualquer outro 
título que tenha chegado a esse patamar. 

Perfil e SeloS

Não temos foco no popular. Como o Ágape 
teve essa venda expressiva e ganhou uma 
dimensão e exposição muito grandes, pode 
parecer que a Globo Livros é só aquilo, mas 
lançamos, aproximadamente, cem títulos 
por ano. Temos uma história em clássicos 
que trouxemos junto com a aquisição da 
Globo, bem como em fazer traduções pre-
miadíssimas; O livro das Mil e Uma Noi-
tes ganhou Prêmio Jabuti de tradução, por 
exemplo. O leque de atuação é bem amplo, 
não está restrito a livros mais populares, 
mais focados no mainstream. Durante 25 
anos, usamos o selo Globo para tudo, mas 
não somos monolíticos. O que fizemos, a 
partir do início deste ano, foi organizar me-
lhor nosso catálogo. O selo Globo estava se 
prestando a abraçar coisas muito diferen-
tes, então, fizemos uma  nova organização, 
com seis selos diferentes. Com isso, conse-
guimos agrupar, de forma mais organizada,e 
transmitir, tanto para o trade livreiro quanto 
para os leitores, as coisas mais claras. Eles 
conseguem identificar quando vêem o selo. 
É uma estratégia que as outras editoras já 
adotaram, não estamos inventando nada, 
apenas fazendo algo que, talvez, devêsse-
mos ter feito antes. Cada selo já nasce com 
uma base relevante e são mil títulos ativos 
em nosso catálogo.

eStimativaS

É pretensioso fazer esse tipo de estimati-
va de crescimento no digital. Minha maior 
preocupação é assegurar que a ação seja 
benfeita, com conteúdo que encante leito-
res e anunciantes e que possamos conse-
guir estimular que a nossa base que tenha 
um tablet em casa e o use realmente para 
ler nossos conteúdos, bem como estimu-
lar o mercado anunciante a ter em mente 
que aquela peça pode ter uma criação di-
ferenciada para o tablet. As duas coisas vão 
andar juntas, e se isso ainda não desper-
ta tanta prioridade na equipe de criação é 
porque, hoje, a base é pequena; se a base 
cresce é claro que o criativo vai querer que a 
comunicação dele chegue em todo o lugar. 

mudançaS

Na era digital as coisas acontecem muito 
mais rapidamente do que estávamos acos-
tumados, temos de lembrar que o tablet 
foi lançado apenas há dois anos, mas as 

taxas de crescimento dos tablets, hoje, já 
são maiores que a dos smartphones. Não 
tenho a menor dúvida de que essa base 
instalada vai crescer em um ritmo aluci-
nante. Essa dificuldade é, portanto, clara-
mente temporária, apenas uma questão 
de tempo. Nós estamos nos propondo a 
liderar esse esforço de popularizar o ta-
blet tanto entre a base de leitores como, 
também, na base de anunciantes. Não va-
mos medir esforços em ter um pequeno 
departamento que inspire as agências e 
os criativos a pensar no tablet também. 

interação

Fizemos aqui o lançamento do Movimen-
to Empreenda, que teve uma repercussão 
enorme com a presença dos assinantes 
da revista Pequenas Empresas Grandes 
Negócios, nossos leitores puderam assis-
tir às palestras de três empreendedores 
que inspiram e são exemplo de uma cau-
sa não só da revista mas do próprio gru-
po Globo, que é o empreendedorismo, o 
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Frederic Kachar, diretor-geral da Editora Globo

Assista à reportagem em vídeo 
sobre a Editora Globo no site 
meioemensagem.com.br ou 
fotografe o código ao lado com o 
celular (mais instruções à pág. 4).
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Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 34, n. 1511, p. 41, 28 maio 2012.




