
s números são pouco satisfatórios: com 
queda no faturamento publicitário, em 

relação ao primeiro semestre do ano pas
sado, as revistas reduziram para 6% a parti
cipação no conjunto das verbas destinadas 
à mídia no Brasil. Há um ano, esse índice 
estava próximo de 8%. Os R$ 864,9 milhões 
faturados na primeira metade deste ano f i 
caram 2,3% abaixo dos R$ 885,7 milhões 
registrados no mesmo período de 2011. 

Representantes das editoras de revistas 
afirmam, porém, ter motivos para acredi
tar em uma conjuntura mais favorável na 
parte final do ano. "Sentimos uma melho
ra muito grande a partir das três últimas 
semanas de agosto, e na primeira edição 
de setembro obtivemos resultado duas 
vezes superior àquele da edição corres
pondente do ano passado" conta Arnal
do Rosa, diretor-geral de publicidade da 
editora Caras. "Acho que todo mundo, 
tanto da mídia quanto das empresas que 
nela investem, percebeu a necessidade de 
buscar os resultados do ano nesse último 
quadrimestre" pondera. 

Especificamente na editora Caras, se
gundo Rosa, na primeira metade do ano 
foi registrado incremento de 4% no fatu
ramento publicitário.O que contribuiu 
significativamente para esse desempe
nho foi o intenso ritmo de investimen
to das marcas associadas à beleza, en
quanto moda e calçados voltam, agora, 
a expor-se mais amplamente nos espa
ços das revistas. 

Além disso, afirma Rosa, Caras conse
gue "sair da caixinha" com projetos como 
o camarote no Carnaval do Rio de Janeiro, 
a Regata de Caras e a já tradicional Ilha de 
Caras, que chega à 20a edição e marcará o 
aniversário de 20 anos da própria revista 
Caras, no início de 2013. "Temos também 
muitos especiais, dedicados a temas co
mo moda, noivas e bebês, e, hoje, também 
estamos nas quatro telas: PCs, smartpho-
nes, tablets e smarTVs. Tudo isso ajuda a 
gerar negócios" argumenta Rosa. 

Maior editora do País, a Abril, registrou, 
na primeira metade do ano, volume de ne
gócios similar àquele auferido no mesmo 
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período de 2011, de acordo com a direto-
ra-geral de publicidade, Thais Chede Soa
res. O setor automotivo, ela observa, adotou 
nesse período comunicação mais varejista, 
e foi afetado — especialmente no segmento 
dos veículos importados — por elevações 
tributárias implementadas no final de 2011. 

Mas Thais prevê crescimento no fa
turamento da Abril no decorrer de 2012. 
"As empresas deverão acelerar seus i n 
vestimentos no último quadrimestre, e 
as medidas governamentais de estímulo 
à economia devem surtir efeitos" avalia. 
"Além disso, revista é o meio com maior 
índice de atenção exclusiva: 64%, muito 
superior ao da TV" defende. 

Maior procura 
Demanda mais aquecida pelos espa

ços das revistas a partir do meio do ano 
foi percebida também na Editora Três. Pa
ra o diretor nacional de publicidade, José 
Bello, o segundo semestre será de cres
cimento dos negócios da empresa, que 
nesse período terá, além do tradicional 
projeto Brasileiro do Ano — responsável 
por edições especiais das revistas IstoÉ, 
Dinheiro e IstoÉ Gente—, edição de IstoÉ 
comemorativa do 40 a aniversário. 

Conforme o executivo, na Três, o resul
tado do primeiro semestre atingiu 9% — 
superior a igual período de 2011—, porém 
8% abaixo da meta estabelecida, em parte 
por causa da retração dos investimentos 
de empresas de telefonia e montadoras de 
automóveis. "Já a retomada do segundo se
mestre deve-se ao aquecimento de alguns 
segmentos da indústria, ao varejo e à pró
pria telefonia, que voltou a investir mais" 
relata, ao projetar que a Três fechará o 
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Text Box
Anúncio



ano com expansão de 12% no faturamen
to. "Mas, sem dúvida, será um ano retraí
do para o meio" reconhece Bello. 

Também na Alto Astral o faturamento 
aumentou significativamente no primeiro 
semestre. Até pouco tempo atrás, a maior 
parte dos títulos da editora era focada na 
venda avulsa. Mas a empresa vem traba
lhando mais na comercialização de espa
ços publicitários. Casos com maior des
taque: a feminina Shape, a adolescente 
Todateen e as semanais Malu e Guia da 
TV. "Nesses segmentos os números de 
páginas comercializadas por nossas re
vistas cresceram, respectivamente, 10%, 
6% e 4%" comenta o gerente de publici
dade, Celso Rodrigues. 

No total do ano, o faturamento publi

citário da Alto Astral deve elevar-se em 
18%, calcula o executivo. Ações que au
xiliam para esses resultados são os pro
jetos Verão e Estrela Teeen, e as edições 
de aniversário de Todateeen e Shape. De 
acordo com Rodrigues, o incremento na 
quantidade de páginas de anúncios mos
tra não serem os negócios da editora de
pendentes apenas dos projetos especiais. 
"Entramos mais no planejamento das 
agências" garante. 

A editora Alto Astral, ele lembra, co
meçou a investir mais decididamente nos 
títulos com maior potencial publicitário 
em 2006. Naquela época, tinha oito pes
soas na área da publicidade; hoje, são 35. 
"A publicidade gera próximo de 60% da 
receita total do conjunto composto por 

Todateen, Malu, Shape, Guia da TV, Guia 
Astral e Luna" ressalta Rodrigues. 

Análises e ponderações 
Nos primeiros oito meses deste ano a 

receita de publicidade da Editora Escala 
aumentou 2,6% em comparação ao mes
mo período de 2011, informa a diretora 
dos núcleos de beleza e saúde, jovem, de
coração e arquitetura, Ethel Santaella. Is
so significou metade do incremento pre
visto para o período. A meta para o ano, 
inicialmente de crescimento de 7%, foi 
então reduzida para 4,5%. "Ainda assim, 
precisaremos batalhar bastante para atin
gir esse resultado" concorda Ethel. 

Na opinião de Thais, da Abril , é preci
so destacar a existência de informações 

positivas e relevantes referentes ao meio. 
Por exemplo: a constatação, baseada em 
estudos do instituto Marplan, de aumen
to na quantidade de leitores de revistas, e 
a crescente integração às possibilidades 
geradas pelas publicações digitais. 

A Abril, especificamente, vai hoje mui
to bem nos tablets, adianta Thais. "Temos 
mais de 25 títulos nesses equipamentos, 
que, mensalmente, geram cerca de 250 mil 
downloads. Só a revista Veja tem aproxi
madamente 38 mil downloads por edição" 
destaca. "Tudo isso é circulação paga, e 
que, ao mesmo tempo, gera negócios pu
blicitários. Atualmente, temos mais que o 
dobro de anunciantes em tablets do que 
no ano passado" contabiliza a diretora de 
publicidade da Abril . 
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem Especial: Mídia e Mercado, São Paulo, p. 46-52, 24 set. 2012.




