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O primeiro encontro de publishers após as recentes demissões e fechamento de títulos no país 
focou no bom jornalismo e no conteúdo que vende. Executivos de revistas falaram mais do 
aspecto editorial do que de novos modelos de negócio e evitaram a palavra crise durante o VII 
Fórum da Aner (Associação Nacional dos Editores de Revistas). Os empresários reconhecem 
que o cenário é difícil, mas mantêm o otimismo. "Trabalhamos em um contexto de baixo 
crescimento econômico, a economia está difícil, mas a taxa de desemprego está estável, há 
retomada de investimentos e bolsões de crescimento no país", analisou Fábio Barbosa, presi 
dente da Abril Mídia. 
 
O meio fechou com 340 milhões de revistas vendidas, em 2012. A circulação é maior do que 
era há dez anos, mas segue em tendência de queda desde 2010, principalmente nas vendas 
avulsas. O recuo entre 2010 e 2012 foi de 2,4%. As edições digitais continuam sendo uma 
pequena parcela dos exemplares comercializados, mas elas têm o maior índice de crescimento. 
Em 2011, foram 2,4 milhões de edições digitais vendidas, número que saltou para 5,4 milhões 
no ano passado. 
 
A circulação é comemorada pelos publishers, mas a sucessiva queda de participação do share 
das revistas no bolo publicitário não deixa os empresários em posição confortável. "Não temos 
problema de audiência, mas temos que converter isso em publicidade", apontou Frederic 
Kachar, presidente da Aner e diretor-geral da Editora Globo. 
 
O share das revistas vem caindo desde 2008, mostram dados da Aner, quando o meio tinha 
8,7% do bolo publicitário. Em quatro anos, a erosão se acelerou e, em 2012, as revistas 
fecharam com participação de 6,5% no bolo, o equivalente a R$ 1,93 bilhão em investimentos. 
Uma das formas de ganhar mais espaço no bolo é medir o ROI exato do meio. A Aner quer 
aplicar no Brasil modelo semelhante ao que a PPA (Professional Publishers Association), 
equivalente da Aner na Inglaterra, fez naquele país ao pesquisar o verdadeiro retorno sobre 
investimento das revistas para os anunciantes e o impacto do meio na jornada de compra do 
consumidor. "O grande impacto do digital em nosso negócio não é a fuga de leitores, mas a 
diferença em men-suração, algo que nos pressiona", disse Kachar. 
 
A Aner está em conversas com Millward Brown, Ipsos e Marplan para criar uma metodologia 
que permita aferir o ROI das revistas brasileiras. A associação acredita que até 2014 tenha um 
modelo para apresentar ao mercado. Ainda no campo das métricas, o IVC (Instituto Verificador 
de Circulação) está lançando uma ferramenta para medir o comportamento da audiência em 
dispositivos móveis. 
 
Os anunciantes aprovam a medição. "Não compramos mais mídia como antigamente. Hoje 
investimos em um título com base em dados estatísticos", disse Andrea Pinotti, diretora de 
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marketing institucional do Itaú. A Aner também quer renovar formatos publicitários e 
reformular bancas, além de abrir novos pontos de venda. Há ainda a intenção de aproveitar o 
benefício do Vale--Cultura, instrumento do governo federal aprovado no início de setembro. A 
organização acredita que o vale, no valor de Rs 50 mensais, irá criar novos consumidores para 
as revistas. A previsão do MinC (Ministério da Cultura) é de que o benefício impacte 42 milhões 
de trabalhadores. 
 
REVISTA COMO MÍDIA 
 
Em países como Inglaterra e Estados Unidos, as revistas têm tentado se distanciar do termo 
"mídia impressa" e se dissociar dos jornais. No lugar do termo, elas estão se colocando como 
um hub de mídia. 
 
Adaptar-se agora é vital para as revistas, afirmou Marious Cloe-te, diretor de pesquisa da PPA. 
"Em 2017, a publicidade em edições digitais representará 20% do nosso faturamento, contra 
0,88% em 2008. É por isso que digital é tão importante para nós", disse o executivo. Na 
Inglaterra, a internet recebeu 32% dos investimentos publicitários no ano passado e 
ultrapassou a televisão. 
 
No estudo da PPA, as revistas mostram que têm forte impacto e que seu ROI é mais alto do 
que o estimado. Ao analisar dados mensais sobre o impacto de cada meio nas vendas das 
marcas anunciantes, o estudo identificou que o das revistas foi de 19%, contra os 10% 
atingidos por outros meios. 
 
Outro dado importante foi a influência do meio no elemento "afeto" que o consumidor dispensa 
a uma marca. Companhias com alto investimento em revistas, como a Olay, que gastou 10 
milhões de libras em revistas entre 2008 e 2010, registraram elevação no nível de afeto dos 
leitores quanto a suas marcas, revela a pesquisa. Contudo, publishers ingleses sofrem do 
mesmo problema dos brasileiros: a audiência está em alta, mas a participação no bolo é 
pequena. "Entendemos que as revistas recebem pouco dinheiro e estão sendo subutilizadas", 
disse Cloete. 
 
"DIGITAL FIRST" 
 
O que os publishers do mercado norte-americano entenderam após sofrerem uma queda 
abrupta de 35% na receita publicitária em 2010 foi a estratégia do "digital first". O que ficou 
conheci do como "ponto de mutação" da indústria naquele país dividiu as revistas entre 
líderes, como The Economist e New Yorker, e as que não sobreviveram, como Newsweek. "O 
que os separam? O 'digital first' foi a receita. Sem desculpas. Sem fórmulas 'impresso+digital'. 
É preciso mudar o mindset", apontou Peter Kreisky, presidente da consultoria Kreisky Media 
Consulting. 
 
As lições dos líderes, segundo Kreisky, foi organizar a produção de conteúdo em torno de 
plataformas, e não de títulos, abrir as marcas para uma plataforma de mídia além de digital, 
incluindo eventos, e monetizar comunidades além da base de assinantes. A The Atlantic é um 
exemplo: enquanto contabiliza pouco mais de 450 mil assinantes, sua comunidade de leitores 
é de quase 20 milhões. "Ela reposicionou sua revista para ser uma companhia de mídia digital 
em mercados de alto crescimento", citou o executivo. 
 
Do ponto de vista comercial, eles eliminaram diferenças de preços para anúncios entre im 
presso e digital. No setor de inovação, há empresas que estão investindo em fundos de 
venture capital para projetos com intersecção entre mídia e tecnologia. Em março, a Condé 
Nast aplicou US$ 20 milhões no e-commerce de artigos fashion farfetch, marcando a entrada 
da empresa em um negócio novo. A companhia recentemente criou também uma divisão de 
televisão e vídeo. 
 
Para Kreisky, a grande lição do século 21 para os publishers é que se reinventem antes que 
caiam na obsolescência. "O negócio tem que se adaptar. Façam o que puderem para criar 
serviços em digital. Não fiquem paralisados pelo medo de canibalização. E não tenham 
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qualquer compai xão com os títulos impressos", aconselhou. No Brasil, os publishers são mais 
contidos. "Acreditamos que o digital irá crescer no futuro, mas vamos trabalhar com o que é 
real agora", disse Fernando Costa, diretor de assinaturas da Editora Abril. "Não que neguemos 
o digital, mas ele está longe de substituir o papel. Ele nunca substituirá." 
 
CRISE AUTOIMPOSTA 
 
As revistas não escaparam de críticas. "Os senhores andaram brincando com prosperidade. 
Agora terão que refazer o negócio", indicou Nizan Guanaes, chairman do Grupo ABC. O 
executivo também criticou a falta de política de retenção de talentos na mídia impressa. 
"Muitas das causas que afligem a mídia impressa são regras que impedem a valorização de 
talentos. Ela não está concorrendo com o digital, mas com as agências de relações públicas, 
cuja remuneração é muito maior", apontou, indicando que as empresas de RP têm recebido os 
jornalistas que deixam as redações por salários melhores. 
 
Guanaes sugeriu que as revistas revejam seus modelos de gestão, que cortem custos e que 
tenham uma política de valorização de talentos, dando cotas de sociedade para os 
profissionais, a exemplo das agências de publicidade, que usam o recurso para reter as 
melhores cabeças. 
 

 
 
Meio precisa investir em conteúdo 
Keila Guimarães 
 

 
 
O segredo para as revistas é investir em conteúdo de qualidade e fazer um bom jornalismo, 
não importa qual seja a plataforma. "Não digam sim ao 'digital first', mas ao 'jornalismo first', 
independentemente da plataforma", disse Juan Giner, presidente da Innovation Media 
Consulting Group, um dos convidados para o VII Fórum da Aner (Associação Nacional de 
Editores de Revistas). "As rotativas passarão, mas o jornalismo continuará", afirmou. 
 
No Brasil, o caso da Superinteressante, revista com 26 anos de existência, é um exemplo de 
publicação que driblou as quedas de receita com publicidade ao inovar com novos produtos e 
em um jornalismo de qualidade. No ano pas sado, a Superinteressante comercializou 5,56 
milhões de exemplares, sendo 550 mil edições digitais. 
 
A companhia lançou uma coleção de publicações, chamada "Grandes Mistérios", que teve 
receita na casa dos milhões, e agora vende grandes reportagens na Amazon. A matéria "Por 
que tudo custa tão caro no Brasil", de junho de 2013, que recebeu 120 mil likes no Facebook, 
é uma das que está disponível na loja online por R$ 2,25. "As coisas vão bem na Super desde 
que a era digital começou. Nossos números de publicidade vão muito bem. Estamos mais de 
R$ 1 milhão acima da nossa meta neste ano", afirmou Denis Russo Burgierman, editor da 
publicação. 
 
Ele defende que conteúdo de qualidade será sempre passível de cobrança. "Se o leitor achar 
que há relevância no que fazemos, continuarão nos remunerando por isso." 
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Giner, da Innovation Media Consulting Group, tem a mesma posição. "Jornalismo de qualidade 
sempre se vende. O leitor quer jornalismo caviar, não lowcost", comparou. Para Giner, as 
revistas precisam criar novos leitores e não rouba-los da concorrência, reorganizando a 
produção de notícias em torno da audiência. Rejuvenescer as redações também é 
fundamental, assim como diversificar as fontes de receita. "Sem publicidade as revistas 
morrem. Elas precisam- de novas possibilidades de faturamento", enfatizou. 
 
Para o jornalista Pedro Burgos, a vantagem da revista sobre a internet é sua orientação para 
fazer o jornalismo sem ruído. "Ele não é hard news. Ele tem tratamento estético, conteúdo 
gestado e valor no longo prazo."  
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 16 set. 2013, p. 7. 
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