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Depois de um ano de intensas movimen-
tações, com cortes de pessoal e títulos 

– e também marcado pelo fim da parce-
ria com a Viacom na então MTV Brasil –, 
o Grupo Abril prepara-se para mais uma 
fase de reestruturação. Na área editorial, a 
novidade é a concentração de esforços em 
quatro revistas: Veja, Exame, Claudia e as 
edições Vejinha (São Paulo, Rio de Janeiro, 
Belo Horizonte e Brasília). Isso quer dizer 
que as publicações receberão mais inves-
timentos em relação às demais integrantes 
do portfólio. Esses produtos vêm trazendo 
bons resultados para o setor que, no mun-
do, tem enfrentado dias difíceis em virtu-
de da queda de receitas da mídia impressa. 

A estratégia de dar foco maior aos qua-
tro títulos será debatida em reunião do con-
selho de administração do Grupo Abril em 
fevereiro, como revelado por Fábio Barbo-
sa, presidente da Abril S.A. (que responde 
pelos setores de mídia, gráfica e distribui-
ção e logística), em entrevista ao jornal Va-
lor Econômico na semana passada. Antes 
disso, em janeiro, deve ir ao ar outro projeto 
importante da área: a inauguração do Bra-
sil Post. O novo portal, nascido em acordo 
com o The Huffington Post, estava plane-
jado para dar largada nesta semana, mas o 
lançamento foi postergado. “Devemos es-
trear entre o fim de janeiro e o começo de 
fevereiro”, diz Ricardo Anderáos, diretor edi-
torial do projeto. De acordo com ele, uma 
segunda análise mostrou que a data inicial-
mente planejada seria menos interessante 
em termos de atenção. 

“Como o Carnaval 2014 começa mais 
tarde (em março), acreditamos que lançar 
nesse período, logo depois do fim das férias 
escolares, vai repercutir ainda mais”, explica 
Anderáos, destacando que a decisão nada 
tem a ver com a chegada do El País brasilei-
ro, inaugurado na semana passada. 
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Abril prepara mais ajustes
Na área de revistas, grupo concentra esforços em Veja, Exame, Claudia e Vejinha; 
setores de educação e distribuição e logística devem crescer

Por igor ribeiro iribeiro@grupomm.com.br  e lena castellón  lcastellon@grupomm.com.br

Fora dos negócios editoriais, o grupo mi-
ra com mais interesse outros segmentos em 
que atua e que sinalizam potencial de cres-
cimento bem superior ao de revistas. Ou se-
ja, educação e distribuição e logística. Em 
entrevista a Meio & Mensagem em agosto, 
Barbosa afirmou que, apesar do retorno po-
sitivo com as assinaturas (a meta era chegar 
a cinco milhões ainda em 2013), não havia 
estimativas de reverter o quadro de queda 
na receita publicitária. “Comparando este 
período com o do ano passado, não temos 
expectativa de crescimento”, disse na oca-
sião. Ao Valor, Barbosa declarou que a re-
ceita do atual exercício na divisão de revis-
tas será de R$ 2,7 bilhões, estável em com-
paração a 2012. Justamente por não haver 
essa perspectiva de crescimento na mídia, 
os setores de logísticia e educação passam 
a ganhar mais atenção. 

A área editorial, de fato, ainda responde 
por grande parte do faturamento (R$ 4,5 bi-
lhões previstos para este ano), porém cal-
cula-se que o grupo obterá no futuro recei-
tas valiosas com a Abril Educa-
ção, que em 2010 fez abertura 
de capital, e com a DGB, que 
reúneseis operações de 
logística e distribui-
ção (veja quadro). 
Giancarlo Civita, pre-
sidente do conselho 
do grupo e chairman 
da Abrilpar (holding 
da família que contro-
la a Abril S.A. e detém 
o controle do capital da 
Abril Educação), também em entrevis-
ta ao Valor, disse que a corporação tem 
mais de 80 empresas e que a reestru-

turação é importante para tornar a Abril 
mais eficiente. 

Novas fontes
Na DGB, haverá enxugamento das ope-

rações, que poderão ser reduzidas à meta-
de. O processo segue o mesmo princípio 
de ampliar a eficácia do negócio. Espera-
-se que a área triplique sua receita em três 
anos. A holding tem Douglas Duran como 
CEO. Ele acumula o cargo com o posto de 
vice-presidente de finanças e controle do 
grupo. Quando foi anunciado no coman-
do do setor, em setembro, Duran assumiu 
a missão de potencializar a operação e ace-
lerar seu plano de crescimento, que avança 
ano a ano em um mercado de R$ 50 bilhões. 

Para a Abril Educação, o grupo estuda 
um plano de cinco anos. A previsão é que 

a empresa feche o ano com R$ 
1 bilhão de receita. A 
meta é que, com a 
implementação dos 
projetos em análise, 

esse montante do-
bre em 2018. A 
consultoria Ga-
leazzi, que atuou 

na reestruturação do 
Grupo Estado, no iní-
cio dos anos 2000, foi 

contratada para reorganizar o 
negócio. Também nessa área have-
rá redução de empresas. 

Playboy retorna à mídia, após fase “introvertida”
O universo masculino está em 

crise. Se por um lado a liberdade de 
ação conquistada pelas mulheres nos 
últimos anos colaborou para o início 
da construção de uma equidade entre 
os gêneros, por outro, os homens se 
sentiram acuados e perdidos num novo 
jogo de relacionamento, no qual, muitas 
vezes, não são mais os protagonistas. 
Ao perceber, por meio de pesquisa, que 
essa é a principal queixa dos homens, 
a Playboy decidiu reagir e defender 
sua classe. Volta em peso à mídia após 
período um tanto introvertido, em que 
o próprio futuro do título chegou a ser 
questionado no mercado.

Esse processo começa na edição 
de dezembro, quando a revista lança o 
conceito que pautará sua comunicação 
neste ano: “O homem nasceu para 

sempre teve um estilo editorial muito 
forte por conseguir dialogar com o homem 
inteligente, que aprecia as coisas boas da 
vida e que deseja se manter informado”, 
explica Leite. 

O grito de liberdade será simbolizado 
na “Constituição do Homem Livre”, 
especial de 16 páginas com 60 máximas 
como “Sim, adoramos ver uma bela bunda 
passar” e “Como casamento dá trabalho, 
deveríamos receber um mês de férias 
por ano”. A ideia é ampliar o manifesto 
com a participação dos leitores, que 
poderão enviar frases ao portal da revista 
e compartilhá-las nas redes sociais. O 
novo conceito vem sendo trabalhado 
nas revistas da Abril com teasers que 
exibem a bandeira da Playboy em cenas 
inspiradas em imagens clássicas, como a 
conquista de Iwo Jima. O posicionamento 

ser livre”. Apesar de a Abril não colocar 
a Playboy entre os títulos prioritários 
em 2014 (leia mais acima), a agência The 
Heart Corporation, que tem  a conta da 
revista, vem trabalhando na proposta há 
alguns meses. “Queremos dizer ao leitor 
que estamos ao lado dele. Na revista, 
ele encontra espaço para exercer sua 
liberdade, conversar com amigos, admirar 
mulheres e não ser massacrado pelo clima 
politicamente correto”, afirma Valmir 
Leite, sócio e diretor de criação da agência.

Desenvolvido em conjunto com a Touch 
Branding após meses de pesquisas com 
homens de diferentes estilos e classes 
sociais, o novo posicionamento vai além 
do slogan, definindo uma nova abordagem 
da publicação, cuja marca celebra 60 
anos em 2014. “Embora seja lembrada 
pelas belas mulheres na capa, a Playboy 
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tem o intuito de manter os atuais leitores 
e atrair novos. De acordo com o IVC, a 
publicação tinha, em agosto, 173.339 de 
exemplares pagos.

bárbara sacchitiello

Playboy lança manifesto pelo  
homem com cenas clássicas
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 35, n. 1588, p. 30-31, 2 dez. 2013.




