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“Mudança é o processo no qual o 
futuro invade nossas vidas.”

Alvin Toffler

É uma espécie de “future shock”, ou cho-
que do futuro. A expressão, cunhada 

pelo pensador Alvin Toffler para definir 
as mudanças da sociedade moderna que 
se sucediam num período muito curto de 
tempo, cabe bem ao momento que vive 
o segmento de revistas.

Reestruturação tem sido um termo bas-
tante empregado no setor, e seu uso é re-
tomado de tempos em tempos pelo menos 
desde 2011. Em agosto passado, a Editora 
Abril oficializou em comunicado mudan-
ças na estrutura editorial e comercial, com 
alteração de organograma e fechamento 
de títulos. A revisão de portfólio descon-
tinuou quatro revistas: Alfa, Bravo, Lola e 
Gloss, além do portal Club Alfa. Segundo 
a Abril, os títulos, juntos, correspondiam a 
menos 2% da receita total de publicidade 
das revistas da casa.

Os desdobramentos da Abril, maior do 
mercado brasileiro, chamam a atenção, em 

mercado

O choque do futuro
Reestruturação da Editora Abril mostra um novo momento de desafios no setor

Por EDIANEZ PARENTE

especial se analisados à luz dos números 
do último balanço da empresa. No relató-
rio financeiro de 2012, a Abril S.A. (holding 
que, no exercício anterior, reunia as opera-
ções de mídia, gráfica, logística e distribui-
ção do grupo Abril) fechou o ano com uma 
receita líquida de R$ 2,98 bilhões. O fatu-
ramento com publicidade respondeu por 
34,5% desse montante: R$ 1,03 bilhão. No 
relatório, a companhia destacava o avanço 
nas assinaturas de suas  publicações, com 
aumento de 5% em 2012, marcando o oi-
tavo ano consecutivo de crescimento. As-
sim, a Abril encerrou o ano passado com a 
base de 4,7 milhões de assinantes.

O presidente da Abril S.A., Fábio Bar-
bosa, explicou as medidas em entrevista 
a Meio & Mensagem, no início de agosto. 
“Adequamos a estrutura ao momento do 
mercado e preparamos a empresa para re-
forçar as marcas líderes, fazendo que elas 
possam investir no digital e estar conecta-
das aos movimentos que temos observa-
do no setor.” De acordo com o executivo, 
a empresa começou a planejar a reorga-
nização ainda sob a coordenação de Ro-

berto Civita, que morreu em 26 de maio.
Barbosa aponta que a editora mostra  

bons resultados em vendas de assinatura 
dos títulos, mas nem tanto em publicida-
de. “Temos um retorno positivo com as 
assinaturas, mas não creio que o quadro 
de queda da receita publicitária irá rever-
ter-se neste segundo semestre. Compa-
rando este período com o do ano passa-
do, não temos expectativa de crescimen-
to. Por isso, a necessidade de reagrupar 
forças e dar mais foco. Ano que vem, com 
eleições e Copa do Mundo, será melhor. 
Porém, por maior que seja a receita publi-
citária, ela não compensará os anos ruins 
de 2011 e 2012 que tivemos nessa área.”

As mudanças na Abril são o sinal mais 
evidente de que os publishers locais não 
estão imunes à onda de mudanças que 
atingiu títulos internacionais de peso. A 
Newsweek, por exemplo, após 80 anos, 
deixou de ser impressa; e a própria Time 
Warner separou, neste ano, a unidade de 
entretenimento da área de impressos, agru-
pando as publicações em uma empresa in-
dependente e sujeita a outros acionistas. 

A Alliance for Audited Media, que me-
de a circulação das publicações no mer-
cado norte-americano, em relatório sobre 
o primeiro semestre do, ano revela que as 
vendas avulsas de revistas foram 10% me-
nores do que no mesmo período de 2012. 
Já o número da circulação paga total caiu 
em torno de 1%. Títulos semanais, como 
People, caíram 11,8%, e US Weekly, 16,7%. 
A publicação O, The Oprah Magazine, des-
pencou 22,7%. 

Como contraponto, o índice de circula-
ção digital dos títulos representa 3,3% do 
total, com 10,2 milhões de edições — quase 
o dobro que era no primeiro semestre de 
2012. E, sinal dos novos tempos, tais da-
dos foram divulgados numa semana em 
que outros fatos sacudiram a mídia im-
pressa nos EUA: o The New York Times 
registrou um deságio histórico na venda 
do Boston Globe, a Newsweek mudou pa-

ra as mãos de um publisher 100% digital e 
Jeff Bezos, fundador da Amazon, adquiriu 
o Washington Post.

Por aqui, os desafios impostos pelos 
meios digitais e o delicado momento eco-
nômico pelo qual passa o setor impõem 
ajustes às operações das editoras que de-
pendem, em maior escala, de vendas de 
publicidade. Os números do Projeto In-
ter-Meios relativos ao primeiro semestre 
indicam que o setor apresentou queda de 
8,7% nas verbas dos anunciantes em rela-
ção ao mesmo período do ano passado. 

O mercado espera recuperar terreno pa-
ra fechar 2013 com queda menos acentu-
ada, em torno de 2% de decréscimo. Tam-
bém na circulação, o Índice Verificador de 
Circulação (IVC) dos títulos semanais regis-
tra que, desde abril, o número de exempla-
res não cresce: caiu 5% em maio e 9% em 
junho, quando circularam 3,48 milhões de 
exemplares das revistas semanais.

Catequese
Para o presidente da Associação Na-

cional de Editores de Revistas (Aner), Fre-
deric Kachar, o mal-estar decorre de um 
cenário macroeconômico e é geral, indo 
além das bancas. “Não há um só setor sa-
tisfeito com a performance da economia 
desde 2011”, assinala. 

Não se trata, na visão de Kachar, de ex-
clusividade do meio revista, já que vários 

Evolução do faturamento publicitário de revistas - 1º semestre (R$ milhões)
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Televisão  66,70%

Jornal 10,87%

Revista 5,40%

Internet 4,29%

Rádio 4,19%

TV por assinatura 4,25%

Mídia exterior 3,34%

Guia e listas 0,64%

Cinema 0,33%

Fabio Barbosa, da Abril: reorganização planejada ainda sob a batuta de Roberto Civita
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outros segmentos acusam sensibilidade 
ante inflação e queda de consumo. “Nos-
so negócio depende de verbas de marke-
ting e de poder de compra do consumi-
dor. Se o consumo cai, do outro lado, as 
verbas diminuem”, argumenta o executi-
vo, que é diretor-geral da Editora Globo.

Em termos institucionais, a Aner po-
de atuar de forma mais consistente e efi-
caz, ao exercer uma espécie de catequese 
no mercado sobre os atributos do meio, 
acredita o presidente da entidade, ao ci-
tar dados da pesquisa Ipsos Marplan. O 
estudo mostra que o meio é o que registra 
maior índice de atenção exclusiva e gera 
maior confiança do consumidor. 

“Além disso, o recall é maior do que nos 
demais meios — as pessoas se lembram 
de 70% dos anúncios vistos. Por isso, pre-
cisamos bater mais nesse aspecto técni-
co, lembrando a força que temos com essa 
audiência. Mesmo com a migração que os 
meios tradicionais sofrem, nossa audiên-
cia continua forte, é maior do que há cin-
co ou dez anos, e os principais títulos têm 
índices estáveis de circulação”, defende. O 
presidente da Aner também acha que uma 
parte do trabalho diz respeito a se reinven-
tar, ser capaz de levar para os anunciantes 
formatos mais adequados.

A situação é encarada, na academia, co-
mo uma abertura de novas oportunidades 
nas plataformas digitais para quem vai for-
mar-se na área profissional voltada ao con-
teúdo. Maria Elisabete Antonioli, coordena-
dora do curso de jornalismo da ESPM (cuja 
primeira turma se forma em 2014) conta que 
o curso já nasceu atento às novas disciplinas 
necessárias ao profissional que atuará nesta 
nova configuração do mercado de trabalho. 
Ênfase nos novos caminhos propostos pelo 
digital e conteúdos relativos à gestão de car-
reiras e de empresas preparam o aluno que 
vai trabalhar com conteúdos num ambiente 
muito diferente das redações tradicionais. 

Para Elisabete, trata-se de uma questão 
que envolve toda a mídia impressa. Ela per-
cebe que a nova geração encara de forma 
positiva as mudanças de um futuro que para 
eles já chegou, e acredita nas novas oportu-
nidades que estão aí. “Para os alunos, é mui-
to mais natural do que para quem, como 
nós, se habituou ao modelo que havia e ago-
ra está assustado”, afirma a coordenadora.

Fatores conjunturais
O que se vê entre os players do mercado 

é que o impacto é maior entre os que de-
pendem mais de publicidade na composi-
ção de suas receitas do que entre as edito-
ras com faturamento centrado nas vendas 
em bancas e assinaturas. No entanto, as 
principais, com importantes títulos sema-
nais — como Editora Globo, Editora Três e 

Confiança —, dizem que não houve gran-
des surpresas no seu desempenho no pri-
meiro semestre. E seguem apostando que 
o mercado publicitário vai voltar a dar mais 
prioridade ao segmento, em especial com a 
adesão aos novos formatos e às opções que 
as publicações podem oferecer no ambiente 
multiplataforma. Na Trip Editora — que, a 
despeito da performance positiva, também 
realizou recentemente uma reestruturação 
—, a história é um pouco diferente, dado o 
perfil da empresa, com receitas majorita-
riamente (até 75%) vindas da prestação de 
serviços, com as chamadas revistas custo-
mizadas (veja mais à pág. 30).

No entanto, Paulo Lima, editor, presi-
dente e fundador da Trip Editora, enxerga 
o momento pelo qual passa a mídia tradi-

cional como um tanto peculiar e acredita 
que não tem a ver com uma simples con-
juntura da economia. A empresa está no 
mercado há 27 anos, tendo enfrentado os 
planos econômicos dos anos 1980 e 1990. 
Mas Lima os diferencia do que acontece 
hoje, que, para ele é, sim, a maior transi-
ção no mundo, acontecendo em todas as 
áreas — no meio ambiente, nas questões 
de sustentabilidade etc. Para Lima, esta-
mos num momento em que as coisas já 
não são como eram e ainda não são co-
mo vão ficar. O publisher vê nisso um la-
do bom: “O poder está mudando de mãos; 
está pulverizado. E o mesmo acontece com 
as mídias. Quando vemos que o Jeff Be-
zos (fundador da Amazon.com) compra 
um jornal, a fusão de tantos grupos, é Fred Kachar, da Aner: é preciso reforçar os atributos do meio junto ao mercado publicitário
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evidente que as placas tectônicas estão 
se mexendo”.

Diante desse quadro, os principais diri-
gentes do segmento traçam diagnósticos 
diversos. Sob o chapéu de diretor-geral da 
Editora Globo, Frederic Kachar diz que a 
empresa teve um primeiro semestre bas-
tante difícil e que não vê, no segundo, ne-
nhuma recuperação espetacular. No en-
tanto espera que, ao final do ano, ao me-
nos se aproxime dos montantes obtidos em 
2012. “Não ouso dizer que é uma retoma-
da”, admite. Sobre as reestruturações nas 
empresas do mercado, Kachar considera 
que não se pode tratar isso como um mo-
mento estanque. “As empresas são orga-
nismos vivos, em constante movimento, e 
a revisão constante faz parte do dia a dia.” 

Para o executivo, seria até irresponsabi-
lidade dizer que não haverá reestruturação 
no futuro. Ele se diz à espera de um segun-
do semestre mais confortável e, de qualquer 
forma, não vê adiante nenhum “apequena-
mento do negócio.” A Editora Globo investiu 
em novas frentes e segmentos, começando 
pelos tablets e passando para smartphones 
(veja mais à pág. 4). “Colocar revistas na ín-
tegra para o telefone é um exemplo de fren-
te que se abre e fecha. Também entramos 
em novos segmentos, como gastronomia, 
com novos conteúdos”, aponta.

A Globo mantém ainda uma joint ven-
ture com a Condé Nast e está satisfeita 
com o negócio, cujos títulos registram 
desempenho superior à média, garante 
Kachar — pelo fato de o público dessa 
publicações ser mais “topo da pirâmide”, 
não se mostraria tão afetado pelos fatores 
negativos da macroeconomia, na análi-
se do executivo. 

Na Editora Três, o presidente execu-
tivo, Caco Alzugaray, diz que a hora re-
quer atenção, porém com muita reação. 
“É um momento — pelos enormes desa-
fios da mudança no consumo de mídia 
e por conta da crise mundial — no qual 
quem ficar parado morre, por um tiro ou 
por inanição”. Segundo ele, na Três já es-
tavam todos atentos e se adaptando a esta 
nova realidade há algum tempo. 

A título de exemplo cita IstoÉ Gente, que 
passou de semanal a mensal e foi reposi-
cionada como uma revista feminina para 
a mulher intelectualmente sofisticada. De 
acordo com o presidente da Editora Três, 
o desempenho está mais ou menos den-
tro do esperado e do planejado, uma vez 
que já havia expectativa de um ano difícil 
na publicidade e estável na circulação. Na 
editora, publicidade e assinaturas repre-
sentam, cada qual, aproximadamente, os 
mesmos 47,5% no faturamento, ficando os 
restantes 5% para a venda avulsa.

Manuela Carta, publisher da Editora 
Confiança (que edita a semanal Carta Ca-
pital), diz não ser possível esconder a apre-
ensão diante do quadro, pois a retração 
não vem afetando apenas a mídia impres-
sa, mas o mercado como um todo. “Até a 
mídia eletrônica está enfrentando dificul-
dades para crescer e monetizar as novas 
plataformas”, reconhece. Para ela, o fecha-
mento de títulos pela concorrência é ruim 
para todo o meio. No caso da Confiança, o 
movimento segue dentro do planejado pa-
ra o ano, mas sem apresentar crescimento.

Os esforços da editora são no sentido 
de ampliar a audiência das plataformas 
digitais e na criação de eventos. A Edi-
tora Confiança tem receitas compostas 
por 57% de circulação (avulsas e assina-
turas), 26% de publicidade e 17% de pa-
trocínio a eventos.

Entre as empresas com menos dependên-
cia de verbas de publicidade e mais força 

de vendas em bancas, a percepção do mo-
mento é outra. Seus dirigentes veem até com 
certa normalidade fatos como o fechamen-
to de títulos e as oscilações de circulação.   

Na Alto Astral, até julho, o resultado foi 
dentro do previsto, devendo fechar o ano 
dessa maneira, tanto em vendas avulsas 
quanto na publicidade e com resultados 
acima do esperado com as femininas se-
manais. O diretor comercial, Silvino Bra-
solotto Junior, aponta o esforço com pu-
blicidade na área de eventos nos últimos 
anos, o que colabora com o resultado das 
revistas. Os títulos de apelo mais popular 
seguem como carta na manga e a editora 
lançou, este ano, Casa Linda, no segmen-
to de decoração, voltado para a classe C e 
com tiragem de mais de 80 mil exemplares.

A respeito do fechamento de títulos 
pela concorrência, o executivo conside-
ra que isso acontece em qualquer veícu-
lo de comunicação, pois sempre se está 
em busca de audiência — assim também 
surgem novas revistas para atender no-
vos leitores. “Quantos programas de TV 
saem da grade das emissoras por ano? É 
um movimento natural”, argumenta.

Para a Alto Astral, quem mantiver bons 
conteúdos e atenção ao que o leitor quer, 
terá audiência. A editora aposta num fu-
turo com canais diversificados de vendas: 
bancas, supermercados, assinaturas, pu-
blicidade, eventos, internet, mobile, cus-
tomizadas. A publicidade representa ape-
nas 12% das receitas totais da Alto Astral.

Caso parecido ocorre com a Escala. 
De acordo com seu presidente, Hercilio 
de Lourenzi, o mercado de revistas está 
passando por um processo de transfor-
mação e se reorganizando, com muitos 
paradigmas sendo quebrados. Para ele, 
a parte mais aparente é a diminuição 
do faturamento de publicidade. “Estou 
certo de que o mercado sairá fortalecido 
desse processo e com uma grande capa-
cidade de aproveitar todo o seu poten-
cial”, acredita.

Para Lourenzi, o lançamento e o fecha-
mento de revistas também é algo corri-
queiro, que sempre aconteceu, e talvez se-

Editoras com força nas  
bancas sentem menos a queda

ja mesmo o momento de uma arejada na 
imensa quantidade de publicações exis-
tentes hoje. “Um mercado de inúmeros 
títulos e que vendem pouco certamente é 
mais fraco do que um com menos títulos 
e com o mesmo volume total de vendas.”

Quanto à retração da publicidade nas re-
vistas, ele entende que os anunciantes es-
tão um pouco confusos com todas as possi-
bilidades que se apresentam para divulgar 

suas marcas. “Tudo o que está indo para 
essas novas possibilidades é tirado de on-
de era alocado anteriormente, sem ainda 
uma análise mais profunda ou uma visão 
de mais longo prazo.”

Segundo o presidente da Escala, a edi-
tora apresenta desempenho bem seme-
lhante ao do ano passado. Como a publi-
cidade tem percentual pequeno no fatu-
ramento total (cerca de 15%), talvez esse 
seja um fator para que a empresa sinta 
menos o impacto das mudanças.

A Editora Europa está atenta aos movi-
mentos das concorrentes, conta o diretor 
de publicidade, Mauricio Dias. Ele opina 
que é necessário entender que vivemos 
um momento de mudanças na forma de 
elaborar planejamento de mídia. Há mui-
tas alternativas para planejadores e pro-
fissionais de marketing, possibilitando 
ao segmento apresentar projetos dife-
renciados, e, muitas vezes, abrir mão de 
conceitos antigos, para que o anunciante 
possa ter um ROI que justifique o inves-
timento. Sobre o desempenho em casa, 
ele diz que a Europa vive um momento 
de estabilidade em comparação a 2012, 
com previsão de alta de 10% neste segun-
do semestre. A Europa não abre seus nú-
meros, mas tem nas bancas a principal 
fonte de receita da editora, seguida por 
publicidade e assinaturas.

É no campo de prestação de serviços 
que a Trip Editora não para de crescer. 
Há no portfólio da editora publicações 
feitas para as marcas Natura, Gol, Pão 
de Açúcar, Itaú, C&A, JHSF, Audi, Nestlé 
e Coelho da Fonseca. Para algumas 
— Natura, por exemplo —, a Trip atua 
como parceira estratégica. Com 
muitas dessas marcas, vem ampliando 
a atuação nas plataformas digitais, 
provendo conteúdos nas mídias sociais.

Os dois únicos títulos próprios — 

Comportamento e customizadas
Trip e TPM — não são tratados apenas 
como revistas, mas sim da forma que 
o publisher, Paulo Lima, define, “uma 
grande plataforma voltada ao nicho 
comportamental”. É composta pelas 
duas revistas, dois eventos (Casa TPM 
e Prêmio Trip Transformadores), um 
programa de TV (Mix TV) e programa de 
rádio (na Eldorado FM).

Lima analisa que, no impresso, o 
mercado sofre como um todo, mas a 
estratégia empresarial de não apostar 
“todos os ovos na mesma cesta” faz 
com que a empresa possa atravessar 
estes tempos com maior tranquilidade.

Contudo, isso não livrou a empresa 
de passar por um recente processo de 
reestruturação na parte da editora, 
com corte de pessoal — que, segundo 
Lima, não chegou a duas dezenas 
de profissionais. O editor credita o 
ocorrido mais a um ajuste necessário, 
por conta do crescimento muito 
forte que a empresa teve nos últimos 
anos. A consultoria INDG estudou a 
ampliação da empresa e analisou a 
rentabilidade, apontando onde estava 
a “gordura” e onde estaria a área de 
alto desempenho. Lima acredita que 
foi dada a medida certa do tamanho da 
editora: teve a oportunidade de lançar 
dez títulos, mas optou por ficar em 
dois. “Nosso objetivo era entender a 
cabeça das comunidades, não era fazer 
uma fábrica de revistas. Soubemos não 
expandir demais”, afirma.

Brasolotto Jr., da Alto Astral: aposta em canais diversificados de vendas, em eventos e internet

Paulo Lima, da Trip: ajuste necessário  
para garantir a rentabilidade
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