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Revista internacional fatura 75% com a venda de CDs e livros. A histórica revista norte-americana 
"Seleções Reader’s Digest", da The Reader’s Digest Association, que voltou a ser editada no Brasil 
no fim da década de 90, depois da glória como principal mídia internacional na primeira metade 
do século passado, continua sendo um bom negócio, mas fatura hoje mais com a venda de artigos 
periféricos do que de seu próprio conteúdo editorial. A principal fonte de renda da empresa no 
País, com 75% do faturamento, são livros, CDs, fitas de vídeo, entre outros, até há pouco 
comercializados somente por venda direta motivada por sorteio de prêmios aos consumidores.  
 
O sucesso da estratégia - que se inicia com o envio de chaves fictícias de automóvel via mala 
direta, convidando ao consumo como forma de ampliar as chances de ganhar prêmios - levou a 
Reader’s Digest Brasil a colocar recentemente parte desses artigos em livrarias de São Paulo, Rio 
de Janeiro, Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre. "Este é um passo inicial. O foco do nosso 
negócio ainda é a venda direta", diz a diretora-executiva, Patrícia Hespanha, que nega que a 
forma lotérica de atrair leitores subverta os objetivos editoriais da revista mais lida no mundo 
durante a Segunda Guerra.  
 
Chegada ao Brasil, em 42  
 
Apesar de a principal fonte de renda da Reader’s serem os periféricos, o Brasil, segundo informa 
Patrícia, está entre os dez maiores consumidores de "Seleções" - a tiragem mensal é de 511 mil 
exemplares, com cerca de 2,4 milhões de leitores, conta a diretora. "O Brasil está entre os dez 
mercados mais fortes para a ‘Seleções’." A circulação mundial, em mais de 60 países é de 27 
milhões de exemplares/mês com a estimativa de 100 milhões de leitores. Os Estados Unidos são o 
principal mercado, com 10 milhões de revistas em circulação. Inglaterra e Alemanha se alternam 
na segunda posição.  
 
A atuação da Reader’s Digest Brasil realmente não é nada tímida, principalmente quando se 
considera que o título ficou fora do mercado local durante alguns anos. Foi lançada no Brasil em 
1942 (nos Estados Unidos, País de origem, começou em 1922) e a primeira edição, de acordo com 
dados da empresa, saiu com de 100 mil exemplares, número que ultrapassava a venda de todas 
as edições de língua espanhola na América Latina.  
 
No início dos anos 70, a circulação chegou a 500 mil unidades. Justificando uma instabilidade 
financeira, a empresa decidiu sair do Brasil e concentrar as atividades em Portugal. "Passou a ser 
editada lá fora, com algumas adaptações, e vendida no Brasil somente em bancas", conta Patrícia. 
O regresso ocorreu em 1997, com formação de nova redação.  
 
O fato de o comércio de produtos acessórios representarem a maior parte da receita da empresa 
está diretamente ligado à forma de venda da revista - 95% por meio de assinaturas e restante em 
bancas. O marketing direto, portanto, é um importante instrumento de vendas. A estratégia, 
aliás, é praticamente a mesma em todos os países onde "Seleções" está presente, segundo a 
diretora-executiva da Reader’s Digest Brasil.  
 
O mailing para o envio das malas diretas (normalmente com a chave do carro, chamariz número 1 
da promoção) vem da parceria com empresas especializadas. A primeira oferta feita é a 
assinatura da revista. As cartas motivam o consumidor sobre a possibilidade de concorrer a 
prêmios, indicando maiores chances para os que mais consumirem. Patrícia diz que em 2003 
serão distribuídos quase R$ 1 milhão em prêmios, de diversas formas - títulos financeiros, 
automóveis e computadores. "Este ano, os sorteios acontecerão uma única vez, em novembro. No 
ano que vem, pretendemos fazer uma distribuição dos prêmios ao longo dos meses", explica.  
 
Defesa de sorteios  



 
Questionada sobre esse tipo de estratégia, no qual o consumidor tende a ampliar suas compras de 
produtos do portfólio para concorrer aos prêmios, Patrícia diz que se trata de uma ação legítima e 
assegura que mesmo aqueles que não assinam a revista, apenas devolvem o cupom, têm chances 
de ganhar. "Isso, inclusive, já aconteceu." A empresa informa que no Brasil 8.092 pessoas já 
foram contempladas numa distribuição de mais de R$ 3 milhões em prêmios (de 1997 até 2002).  
 
A venda direta de produtos - quase sempre atrelada ao concurso de prêmios - não é recente. 
Patrícia conta que a empresa começou a diversificar seus negócios nos anos 40. "As pessoas 
compram porque gostam e não somente para concorrer. Nosso índice de recall é excelente", 
reforça a executiva. "Somos transparentes com nossos consumidores. Além do mais, é natural 
que quanto mais cupons a pessoa envie, mais chances terá de concorrer." O público de 
"Seleções", de acordo com a empresa, tem o seguinte perfil: 60% homens e 40% mulheres. 23% 
são da classe A, 45% da classe B e 24% da classe C. "50% dos nossos clientes estão no interior 
do Brasil. Trata-se de um público de alta fidelidade", conclui Patrícia Hespanha.  
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