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A editora Símbolo está no mercado de revistas há 18 anos, privilegiando, desde o primeiro título - 
"Corpo a Corpo" -, o público feminino. No ano passado, entretanto, a editora decidiu apostar na 
outra metade desse mercado: o consumidor masculino. A revista "UM - Universo Masculino" foi 
lançada em novembro e já possui uma tiragem mensal de 70 mil exemplares, sendo 30 mil 
vendidos. 
 
"A UM será o quarto maior faturamento da editora até o fim do ano, ficando apenas atrás de 
Corpo a Corpo, Atrevida e UMA", diz Roberto Melo, vice-presidente da editora. Segundo ele, a 
circulação da revista não teve um aumento tão significativo. A expectativa fica por conta do 
faturamento publicitário do título. Melo explica que a idéia para a publicação surgiu após saber, 
por meio de pesquisas, que o índice de homens com mais de 29 anos que compravam revistas era 
muito baixo. "A partir dessa idade, eles passam a casar e ter filhos e não podem levar para casa 
revistas com mulheres nuas", explica. 
 
A "UM", segundo Melo, preenche esse nicho, tanto para os consumidores quanto para os 
anunciantes. O retorno foi rápido, já que a revista não completou ainda um ano, e Melo garante 
que a Símbolo continuará a investir no segmento de revistas para o público masculino. A editora 
possui 13 títulos, sendo que a "UM" é o primeiro dirigido aos homens. 
 
Além da "UM", cinco títulos foram lançados no segundo semestre de 2004: "Ouse", "Atrevidinha", 
"Estilo Natural", "Vida Executiva" e "Viva Saúde". A consolidação desses novos títulos faz com que 
Melo estime um crescimento de 30% na receita, em relação a 2004. 
 
Atualmente, a Símbolo imprime 2,45 milhões de exemplares por mês e vende 1,28 milhão. Toda a 
impressão é feita na Gráfica Oceano, após uma parceria completada em junho de 2005. A 
Oceano, que pertence ao grupo Escala, comprou 30% da editora. Hercílio de Lourenzi, presidente 
do grupo Escala, diz que a editora tem potencial. Segundo Melo, a parceria é "importante" para a 
editora, que pode investir em tiragens maiores com mais segurança. 
 
A Símbolo nasceu de um investimento do grupo Brasfanta (do setor de alimentos e bebidas). Este 
acordo durou até 1992, quando Joana Woo - atual presidente e sócia majoritária - comprou a 
participação do grupo. No final de 1999 a editora Abril comprou 49% da Símbolo. A sociedade foi 
desfeita após um ano e meio. 
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