
m setembro de 1997, a economia es
tava na pauta de todos os veículos de 

comunicação do mundo — e por um mo
tivo desanimador. As bolsas asiáticas mer
gulharam em um colapso que não tarda
ria a abalar os demais mercados globais. 
Termos financeiros estavam nas man
chetes de todos os jornais e revistas e le
vavam as pessoas a questionar o cenário 
que enfrentariam no futuro. 

Enquanto essa atmosfera tensa aco
metia os mercados financeiros globais, 
no Brasil, uma editoria decidiu fazer um 
novo investimento tendo como alicerce, 
justamente, a economia como pauta. O 
desafio era conseguir falar do assunto de 
uma forma diferente daquela que as de
mais publicações já faziam. Para iniciar 
as atividades, já imbuída da vontade de 
buscar novidades, a editora mandou um 
repórter e um fotógrafo para a porta da 
casa do empresário Ricardo Mansur, pro
prietário da marca Mesbla — cuja fama 
era rejeitar qualquer tentativa de entrevis
ta. Após dois meses praticamente acam
pados na porta do empresário, repórter 
e fotógrafo foram, finalmente, recebidos 
por Mansur que, diante do árduo empe
nho, decidiu falar à imprensa. E assim, no 
dia 3 de setembro, saía a primeira grande 
entrevista — na primeira edição — da re
vista IstoÉ Dinheiro. 

Esse caso, contado pelo diretor edi
torial da Três Carlos José Marques, ilus-

tra um pouco a essência que pautou a l i 
nha editorial da revista, que nasceu com 
o objetivo de abordar o universo econô
mico de forma ampla, sem, contudo, tra
tá-lo como um bicho de sete cabeças. A 
publicação completa 15 anos esse mês, 
tendo conseguido manter sua periodici
dade e circulação, mesmo diante da boa 
concorrência e gerando, ainda, outros 
subprodutos que já se tornaram respei
tados no mercado. 

"Percebemos a importância de trazer 
à editora um título forte de economia. Tí
nhamos tido, nos anos 1980, uma expe
riência boa com a revista Senhor, que foi 
bem forte, mas acabou sendo desconti
nuada na época da implementação da Is
toÉ. Então, por mais que cobríssemos o 
assunto nas páginas da IstoÉ, era neces
sário ter um título que permitisse explo
rar o tema de forma mais abrangente" 
relembra Marques, que foi um dos idea-
lizadores da publicação, ao lado de Car
los Alzugaray, presidente executivo da 
Editora Três. 

Economia sem 'economês' 
Questionado sobre o diferencial da Di

nheiro em relação às demais publicações 
do setor, Marques acredita que a perio
dicidade semanal é um dos pontos que 
deixaram a publicação em uma posição 
destacada. "O fato de ter uma revista to
da semana possibilita abordar tudo o que 

está acontecendo. Ao mesmo tempo, esse 
prazo nos dá um fôlego maior do que um 
jornal diário possui" acredita o executivo. 

A revista é, atualmente, a única do seg
mento de finanças que circula toda se
mana. Suas principais concorrentes são 
quinzenais (Exame da Editora Abril) e 
mensais (Época Negócios e Pequenas 
Empresas, Grandes Negócios, da Editora 
Globo e Exame, da Abril e, mais recente
mente, a Forbes). 

Afora a questão da periodicidade, o di
retor editorial da Três destaca a linguagem 
da Dinheiro como outro pilar pelo qual 
a revista sempre tentou se diferenciar da 
concorrência. "Desde o início pensamos 
em fazer uma revista mais arejada, que 
trouxesse muita informação, mas em tex
tos mais enxutos, permeados com muitos 
gráficos e ilustrações a fim de que a leitu
ra ficasse mais leve" diz Marques. "Além 
disso, procuramos mostrar na revista que 
o assunto 'dinheiro' está em todo o lugar. 
Então, aproveitamos eventos esportivos, 
culturais, políticos, de entretenimento, 
etc e destacamos o lado econômico de 
cada um desses fatos, tornando-os, as
sim, mais interessantes" complementa. 

Esse posicionamento da revista pode 
ser responsável, segundo o executivo, pe
la ampliação do público-leitor. Original
mente voltada a formadores de opiniões, 
presidentes e líderes de grandes empre
sas, a Dinheiro já conquistou, também, o 

interesse de pessoas de fora desse círcu
lo, como estudantes, profissionais de di 
versas áreas, educadores, etc. De acordo 
com dados do Instituto Verificador de Cir
culação (IVC) do último mês de junho, a 
Dinheiro possui uma circulação média 
de 47.025 mil exemplares por semana. 

Anunciantes, fontes e leitores 
Sem revelar dados de faturamento, o 

diretor editorial da Três declara que a re
vista sempre foi um dos produtos mais 
bem-sucedidos do grupo. Desde o lança
mento, segundo ele, a revista sempre co
briu seus custos e, com o passar do tem
po, conquistou uma gama fiéis de anun
ciantes. "É muito difícil que, hoje, alguma 
grande empresa do mercado faça um pla
no de mídia que deixe a Dinheiro de la
do" aposta Marques. O segredo para isso 
é conseguir credibilidade para sustentar 
uma relação na qual o leitor, o anuncian
te e a fonte são, em muitos casos, a mes
ma pessoa ou empresa. "Conseguimos 
o respeito do mercado deixando clara a 
separação entre conteúdo editorial e co
mercial" pondera o executivo. 

Um exemplo dessa credibilidade ad
quirida junto ao mercado está na publi
cação As Melhores da Dinheiro, ranking 
da revista que, anualmente, classifica as 
melhores corporações do País, de acordo 
com critérios como faturamento, inova
ção, governança corporativa, tratamento 
aos funcionários, ações para o meio am
biente, etc. A edição de 2012, publicada 
no mês passado, cresceu e listou mil em
presas em vez de 500, como era comum. 
Outro fruto nascido da redação da revis
ta é a Dinheiro Rural, publicação mensal 
voltada ao tema do agronegócio. 

Mudanças e eventos 
Em vez de uma festa de 15 anos, a Di

nheiro ganhará um investimento em sua 
plataforma digital. O site da publicação 
está sendo reformulado, tanto grafica
mente como em termos de conteúdo e 
deverá estrear, de cara nova, até o final do 
ano. Além disso, está na pauta da revista 
a realização de seminários e eventos pa
ra o mercado. O primeiro deles aconte
ceu em meados deste ano, reunindo to
dos os ex-presidentes do Banco Central, 
que ocuparam o cargo desde a imple
mentação do Plano Real. "Vamos atuar 
nessa área, propondo encontros diferen
tes daqueles que o mercado geralmente 
faz" promete Marques. 
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 34, n. 1525, p. 28, 3 set. 2012.




