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A problemática da comercialização de revistas nas bancas no Brasil pode ter sua origem numa 
questão semântica: o mau uso da palavra "comercial", como referência exclusiva para a atividade 
de angariação de anúncios de terceiros e também para o departamento responsável por essa 
atividade. Tal costume do mercado brasileiro da comunicação de marketing é um resquício, sem 
dúvida, da era do rádio, quando se comercializava apenas o tempo reservado para a propaganda 
de produtos e marcas dos patrocinadores.  
 
Não havia outra coisa a comercializar, mesmo porque ninguém precisava pagar nada para ouvir 
rádio, a não ser evidentemente pelo próprio aparelho receptor. A palavra "comercial" acabou se 
tornando sinônimo da propaganda antes, durante e após os programas, e o termo perdura até 
hoje e foi incorporado pelo mercado para se referir também à propaganda na televisão. É 
antológica aquela chamada que o apresentador Flávio Cavalcanti fazia no ar, com os dedos 
erguidos: "nossos comerciais, por favor!". Estranhamente, as expressões "comercial" e 
"audiência" herdadas da era do rádio persistem como práxis para a televisão por assinatura e — 
pasmem, senhores! — para a mídia impressa. 
 
Ninguém, em sã consciência, envia revistas ou jornais para as bancas com outra finalidade que 
não a de serem "comercializados". Então por que esta atividade não merece ser incluída, com 
todo o respeito e com esforço próprio de marketing, no tal "departamento comercial" da grande 
maioria das editoras? Desta vez não é Freud quem explica, mas seu discípulo Jacques Lacan que 
dizia que a palavra institui-se na estrutura do mundo semântico que é o da linguagem; a palavra 
não tem nunca um único sentido, um único emprego: toda palavra tem sempre um mais-além, 
sustenta muitas funções, envolve muitos sentidos.  
 
Umberto Eco nos ajuda a entender melhor as explicações de Lacan: "O significante e o simbólico 
não são mais que manifestações do inconsciente, através do qual o que nos constitui se revela por 
meio de sonhos, atos falhos, sintomas e objetos de desejo". Portanto, o emprego da palavra 
comercial apenas para uma atividade mercantil (venda de espaço) excluindo a outra atividade 
(venda de exemplares nas bancas, e também por assinaturas) do significado dessa palavra, 
reflete os sonhos, atos falhos e os objetos de desejo do empreendedor e de seus vendedores de 
espaço: fartas receitas para o primeiro e bons comissionamentos em dinheiro para os segundos, e 
também para todos os intermediários do processo. É mais ou menos óbvio que os contatos de 
publicidade e executivos de negócios não iriam se contentar em ter que sair por aí vendendo 
exemplares avulsos...  
 
Mas, se não é o "departamento comercial", quem então deveria cuidar deste "outro comercial"? 
Com exceção das grandes editoras Abril, Globo, Três, Peixes, Escala e poucas outras, a grande 
maioria das editoras privilegia acintosamente a atividade de venda de espaço em detrimento da 
atividade de comercialização do exemplar avulso nas bancas. Um bom número dessas editoras 
pratica a venda de assinaturas para reforçar o caixa e o capital de giro, não se dando conta, no 
entanto, de que estão "comprando" um passivo pela obrigatoriedade de entregar no futuro os 
exemplares pagos adiantadamente. Além disso, há uma considerável soma de tiragens que são 
distribuídas gratuitamente, fato que irrita os jornaleiros, pois preferem mais variedade de títulos 
nas bancas do que repartes maiores das mesmas revistas que não são divulgadas ao público pelos 
editores.  
 
Em geral, as editoras não arriscam investimentos em marketing de circulação e entregam 
praticamente toda a atividade mercantil da venda em banca aos cuidados das grandes 
distribuidoras: Dinap ou Fernando Chinaglia. Mas a divulgação das revistas feita pelas 
distribuidoras limita-se, na maioria das vezes, aos boletins diários O Jornaleiro, da Dinap, e 
Chinaglia Informa, da Fernando Chinaglia, que avisam os lançamentos do dia seguinte, e às duas 
publicações mensais: a revista Banca Brasil, da Chinaglia, e a Revista do jornaleiro, da Dinap. E 



de algumas promoções isoladas e ocasionais que dependem da liberação de verbas por parte dos 
editores e de sua autorização.  
 
E aí começa o rol de queixas dos jornaleiros com as editoras: não fazem promoção e propaganda 
das revistas. "Se fizessem, venderíamos mais e sempre", alegam. Revistas que vão para a mídia e 
são citadas naturalmente têm efeito imediato nas vendas. Com isso, os repartes seriam mais 
adequados à real capacidade de cada ponto-de-venda, porque "os clientes já entrariam 
perguntando por aquela revista que viram na propaganda e no cartaz, ou no rádio, na televisão".  
 
Os jornaleiros entendem que são tratados como concorrentes pelas editoras, e não como 
parceiros  
 
Mas as editoras fazem promoções e campanhas para venda de assinaturas, e esta questão é a 
campeã das reclamações: os jornaleiros entendem que são tratados como concorrentes pelas 
editoras, e não como parceiros. Como em algumas prefeituras existem leis que regulamentam a 
distância mínima entre as bancas, os jornaleiros não consideram que as outras bancas sejam suas 
concorrentes, mas sim as próprias editoras! Há casos em que os jornaleiros não expõem os títulos 
que trazem encartes ou anúncios (caIhaus) de assinaturas do próprio título e de outras 
publicações da mesma editora. A venda de revistas na "boca do caixa" dos supermercados é 
considerada, também, como uma grande concorrência para as bancas provocada pelas próprias 
editoras e pelas distribuidoras. Revistas embaladas com shrink-wrap também incomodam os 
jornaleiros, pois isto, segundo eles, impede que o cliente saiba o que está comprando por não 
poder folhear a publicação. Revistas sem shrink vendem mais. A exceção fica por conta das 
revistas com fofocas das novelas, porque muitos clientes entram na banca só para ver o resumo 
do capítulo do dia e vão embora sem comprar a revista; e, claro, outra exceção são as eróticas. 
Outro reflexo da lacuna de interesse das editoras em geral pela comercialização das revistas nas  
 bancas é apontada pela jornalista Ana Vasconcelos, da Revista do jornaleiro: os editores e seus 
diretores de redação devem visitar mais as bancas, conversar com os jornaleiros para entender 
como funciona este negócio, ver onde vai parar sua revista, se está vendendo ou não, e por quê. 
E sobretudo ouvi-lo, ele sabe das coisas. Deixo, como recado final para as editoras, um precioso 
ensinamento do saudoso Victor Civita, que me dizia, quando fui gerente da revista Claudia: "não 
se preocupe com grandes ações de marketing para vender mais revistas, preocupe-se em vender 
um exemplar a mais em cada banca a cada edição".  
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