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AAbril SA. anunciou na semana passada 
o fechamento de quatro títulos — Al

fa, Bravo, Gloss e Lola —, um portal (Club 
Alfa) e cerca de 150 demissões. Essa foi a 
conclusão de um processo de reformula
ção que vem sendo estudado desde mea
dos de dezembro e que já teve uma impor
tante movimentação em junho, quando a 
Abril Mídia foi desmembrada em Unidades 
de Negócios e foram desligados 70 profis
sionais, a maioria executivos. Em meio a 
essa reestruturação, a Viacom, proprietá
ria da MTV, comunicou em julho que pas
sará a controlar a emissora brasileira em 
outubro, sem incorporar os funcionários 
da operação do Grupo Abril, que detinha 
a licença da marca desde 1990. A informa
ção de que não haverá mais cortes neste 
ano na editora é de Fábio Barbosa, presi
dente da Abril S.A., que está analisando 
de forma separada o destino do canal de 
radiodifusão e seus empregados. 

"Adequamos a estrutura ao momento 
do mercado e preparamos a empresa pa
ra reforçarmos as marcas líderes, fazendo 
com que elas possam investir no digital 
e estar conectadas aos movimentos que 
temos observado no setor" declarou Bar
bosa a Meio & Mensagem. Ele observou 
que a Abril SA. (responsável pelas áreas 
de mídia, gráfica, logística e distribuição 
do Grupo Abril) começou a planejar a re
organização ainda sob a coordenação de 
Roberto Civita, que morreu em 26 de maio. 

Para ajudar na reestruturação foi con
tratada uma consultoria, que respondeu 
pela metodologia desse processo. As aná
lises de cenários futuros foram feitas in-

ternamente. "Tínhamos de pensar de que 
maneira reduziríamos a complexidade 
da empresa, na busca de trabalhar me
lhor com os títulos que a gente entende 

que são os de maior potencial" reforçou. 
A decisão foi encerrar títulos que repre

sentavam entre 1% e 2% da receita publici
tária e da circulação das revistas da Abril. 

Assim, as edições de agosto de Alfa, Bra
vo, Gloss e Lola são os últimos números 
dessas publicações, em todas as platafor
mas. Outro motivo que pesou na escolha 
desses produtos é o fato de os assuntos co
bertos pelos títulos estarem presentes em 
outras revistas da casa. Desse modo, o pú
blico leitor e o anunciante continuariam 
a receber conteúdos dentro da temática 
dessas publicações. "Amamos em 26 seg
mentos e somos líderes em 22" salientou 
o presidente da Abril S.A. 

A reorganização da companhia foi uma 
medida tomada depois de as expectativas 
para o segundo semestre de 2012 não te
rem sido confirmadas. Em outubro do ano 
passado, 12 meses depois de ter assumi
do o comando da empresa, Barbosa afir
mou, em entrevista a Meio & Mensagem, 
que esperava fechar 2012 bem, o que não 
aconteceu. "O segundo semestre não mos
trou a recuperação esperada, o que ocor
reu com a economia como um todo." An
tevendo que a economia em 2013 teria um 
crescimento por volta de 3%, a Abril con
cluiu que a estrutura necessitaria de ajus
tes para a nova realidade. 

Meta: cinco milhões de assinaturas 
Dentro desse processo, as demissões, 

além do fim dos títulos, são um ponto de
licado pela mensagem que transmitem ao 
mercado. Há o costume de se dizer, nos 
bastidores do setor, que se a Abril vai mal, 
o segmento de revistas vai ainda pior. Mas 
Barbosa afirmou que os cortes feitos até 
agora (cerca de 220, somando-se as duas 
levas de demissões) são pequenos diante 
da base de sete mil funcionários da Abril 
S.A. (o Grupo tem nove mil empregados). 
E ele apontou um aspecto positivo. "Este 
ano, a empresa tem um crescimento de as
sinaturas que compensa a queda de ven
das em bancas. Estamos muito bem nes
sa parte. Temos 4,7 milhões de assinatu
ras e queremos chegar a cinco milhões em 
2013" revelou. De fato, a Abril SA. faz gran
des apostas na assinatura e na área digi
tal, onde está colhendo frutos de revistas 
como Veja e Exame, entre outros títulos, 
da banca eletrônica Iba e de uma opera
ção de database que teve seu modelo de 
negócios definido neste ano, a Alphabase 
(leia mais ao lado). 

No processo de reestruturação, a Abril 
estabeleceu uma nova configuração nas 
equipes de algumas unidades. No caso da 
Segmentadas, chefiada por Helena Bagnoli, 
a direção de publicidade está com Rogério 
Gabriel Comprido, que retornou à empresa 
após passagem pelo Grupo Estado. As áre
as de marketing e eventos da Segmentadas 
têm o comando agora de Wagner Gorab e 
Louise Faleiros. Outra novidade dessa uni
dade é a criação da diretoria de estratégia 
digital, entregue para Guilherme Werneck 
(ex- diretor de novos negócios da MTV). 

Na Unidade Veja, Thais Chede Soares, 
diretora-superintendente comercial e ad
ministrativa, passa a contar com Sérgio 
Amaral como diretor de publicidade. Re
nato Cagno responde pelos projetos pu
blicitários e negócios digitais, enquanto 
Claudia Furini cuida do marketing. A di
retoria de publicidade/regionais fica com 
Jacques Ricardo. 

Outra unidade importante, Exame tem 
Claudia Vassalo como superintendente. A 
publicidade está sob direção de Marcos 
Gomes. Em Negócios Digitais, o comando 
permanece com Manoel Lemos. A novida
de é a transferência de René Agostino, da 
Abril Coleções, para dirigir a Alphabase. 
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