
No cenário nacional, o meio revista re-
gistrou recuo de 5,43% no faturamen-

to publicitário, que passou de R$ 2,03 bi-
lhões em 2011 para R$ 1,92 bilhões no ano 
passado, segundo dados do Projeto In-
ter-Meios. Mesmo com a queda, o setor 
continuou na terceira colocação entre os 
meios, atrás de TV e Jornais, com 6,38% 
do total dos investimentos. No mercado 
capixaba, o ano também foi de ajustes pa-
ra as editoras locais, que mantiveram o 
foco nas publicações segmentadas e am-
pliaram a oferta de customizadas. "O re-
gionalismo faz par com a segmentação" 
garante Mário Fernando Souza, diretor 
executivo da Next Editorial. 

A editora há 16 anos publica a revista 
Comunhão, com tiragem mensal de 25 
mil exemplares (não auditada pelo IVC), 
a maior do segmento evangélico do Bra-
sil, segundo Souza. O Espírito Santo tem 
quase 1,2 milhão de evangélicos, o que 
corresponde a mais de 33% da popula-
ção do Estado e o segundo maior per-
centual do País, atrás apenas de Rondô-
nia. O índice é superior à média nacio-
nal, de 22,2%, segundo dados do Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE). Apesar disso, o título atrai outro 
perfil de público cristão. "O foco da re-
vista é a preservação do núcleo familiar, 
tanto que 7% dos assinantes são católi-
cos" destaca Souza. 

Com quase 80% da circulação no pró-
prio Estado, a publicação atinge ainda os 
vizinhos Bahia, Minas Gerais e Rio de Ja-
neiro. O veículo conta ainda com canal 
digital (www.comunhão.com.br), com 
mais de um milhão de acessos por mês 
e rádio web. 

A empresa produz outros títulos seg-
mentados, como ES Brasil (de economia 
e negócios), Prodfor (de desenvolvimen-
to de fornecedores) e Super Ilha (de va-
rejo e supermercadistas). A carteira de 
anunciantes é bem explorada além do 
mercado capixaba. "A maneira como tra-
tamos a segmentação é muita cuidado-
sa e mostramos isto ao anunciante de fo-
ra do Espírito Santo. Temos conseguido 
e estamos sendo muito felizes com esta 
abordagem" explica. 

Publicação cristã da Next, Comunhão tem 7% de assinantes 
católicos ; ES Brasil inspirou série de debates com temas 
relevantes, como mobilidade urbana 

As expectativas para 2013 são positivas 
na empresa. "É um ano de consolidação, 
vamos investir no nosso branding e na 
extensão de nossas marcas, com eventos, 
ações promocionais, novos produtos e su-

plementos" garante. Na área corporativa, 
a editora vai ampliar a oferta do evento ES 
Brasil Debates a cada dois meses, com te-
mas relevantes como Mobilidade Urbana, 
previsto para abril. O painel será transmi-

tido também pela internet. Conteúdo cus-
tomizado é outro braço da Next, que atua 
na área de revistas de tecnologia, even-
tos, planos de saúde e entidades de clas-
se. Ao todo são oito títulos, sendo seis no 
ES e dois em outros Estados. 

A Preview Editora, que produz a revista 
feminina Hype, ampliou o foco nas cus-
tomizadas e em projetos especiais, co-
mo livros. Para a confecção PW Brasil, 
edita os títulos de moda Missbella Mag 
e Vide Bula. Desde 2009, faz a Destino 
ES, publicação trimestral voltada para o 
turismo, sob a chancela do Convention 
& Visitors Bureau. Para a Rede Vitória, 
produz o guia Marcas ícones e também 
é responsável pela publicação semestral 
da construtora Lorenge. "As empresas es-
tão investindo mais nas customizadas" 
comemora Tiago Feliz, diretor executivo 
da editora. Dois novos nichos estão sen-
do prospectados: um na área de imóveis 
e outro na de aço. 

Já a Hype, que completa dez anos em 
2013, deve deixar de ser impressa e virar 
um produto exclusivamente digital em 
2014. A publicação tem tiragem de oito mil 
exemplares e cinco edições anuais. "Meu 
custo com internet é mais baixo e o dife-
rencial não é a impressão, mas o conteú-
do que ofereço" destaca. Para o diretor, o 
mercado anunciante local tem caracterís-
ticas que dificultam o desenvolvimento do 
meio. "Fazer revista é um trabalho heroi-
co. O Espírito Santo é um Estado varejista, 
não industrial. A verba de varejo está vol-
tada para venda e o veículo revista não é 
para venda direta" comenta. 

Outros focos da empresa são os even-
tos periódicos, como o Hype Hour, que 
reúne convidados nos lançamentos de 
novas edições; o Cine Hype (uma sessão 
de cinema por mês no Cine Jardins, em 
Vitória); e o Clube de Leitores (reunião 
de leitores para opinar sobre a publica-
ção). Há ainda o projeto do Hype Edu-
cação, com palestras em universidades 
para o trade de moda. Já a quinta edição 
do Prêmio Hype acontece em agosto e re-
conhece os players da indústria de con-
fecção capixaba, em parceria com a fei-
ra Vitória Moda Show. 
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem Especial: Espírito Santo, São Paulo, p. 23, 22 abr. 2013.




