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No momento em que a "Rolling Stone" e outras publicações internacionais esbarram nas muralhas 
chinesas, a Time Warner se prepara para comemorar o décimo aniversário da edição 'chinesa da 
revista "Fortune". Desde 1996 a "Fortune China" vem silenciosamente construindo uma circulação 
de 161.000 exemplares — superando as vendas de suas edições européias e asiáticas em inglês, 
que vendem, respectivamente 107.000 e 85.000 exemplares. Ela fez isso ousando abraçar novas 
estratégias tanto na China como em sua sede em Nova York, onde um pouco de flexibilidade e 
criatividade têm ajudado a Time Warner a quebrar as barreiras de um dos mercados editoriais 
mais protegidos do mundo. 
 
Um dos motivos do crescimento da revista na China foi a decisão aparentemente nada intuitiva de 
não editar a revista no país. Ao invés disso, a "Fortune China" é impressa em Hong Kong e 
despachada através da fronteira. 
 
Um punhado de editoras, incluindo a IDG, a editora de Boston especializada em Tecnologia da 
Informação, e a Business Week China, da McGraw Hill, se estabeleceram na China na década de 
1980, antes da imposição de limites rígidos aos investimentos em operações editoriais. 
 
Impostos esses limites, os seguidores dessas editoras ficaram com uma alternativa complicada — 
encontrar uma revista chinesa já existente com uma cobiçada licença de publicação e estruturar 
delicadamente um investimento com 161 mil exemplares, a revista é editada em Hong Kong pela 
CCI Asia-Pacific, que tem a licença para publicação em suas operações comerciais ou publicitárias. 
 
Na verdade, esses investimentos são usados para alterar o conteúdo das revistas e têm sido 
tolerados pelas autoridades apenas nos segmentos de estilo de vida, consumo e tecnologia. Mas, 
conforme demonstrado pelo investimento da "Rolling Stone" na "Audiovisual World" de Xangai, 
que recente mente colidiu com as autoridades chinesas do setor de mídia, essa estratégia é 
arriscada. 
  
A abordagem "pára-quedas" da "Fortune China" contorna habilmente esses obstáculos e por 
conseguinte vem sendo copiada por concorrentes como a "Forbes". Mas ao contrário de editoras 
que estão investindo direta mente em títulos chineses, essa estratégia de distribuição heterodoxa 
é tolerada apenas porque o conteúdo da revista satisfaz um apetite pouco controvertido na China 
por informações sobre negócios e administração. 
 
"As zonas de exclusão superam em número as zonas permitidas e as autoridades chinesas 
querem manter a coisa dessa maneira", diz Tom Gorman, presidente do conselho de 
administração da CCI Asia-Pacific, a companhia de Hong Kong que tem licença para publicar a 
"Fortune China". "O conteúdo da Fortune em 1996 e agora — por coincidência da linha editorial — 
não é politicamente sensível. A proposta básica de conteúdo atendeu aos leitores e não ameaça o 
governo. Ela nos permitiu passar pelo buraco da agulha." A mesma abordagem, acrescenta ele, 
não teria funcionado para a revista "Time". 
 
De fato, em uma reunião fechada entre editores estrangeiros e á poderosa Administração Geral da 
Imprensa e das Publicações (Agip), realizada no ano passado, a "Fortune China" foi um dos quatro 
empreendimentos que se destacaram como evidência da disposição do governo de cooperar com 
as editoras internacionais, junto com a IDG, a bem sucedida edição chinesa da "Cosmopolitan", da 
Hearst, e os clubes do livro da Bertelsmann. 
 
 
 
 



De uma perspectiva empresarial, Gorman observa que a Time Warner também rompeu com seu 
"rnodus operandi" preferido ao concordar em licenciar a publicação da "Fortune China" para a CCI 
"numa época que o licenciamento não era sua maneira preferida de fazer as coisas"—e também 
permitir à CCI ampliar o negócio através da circulação controlada, ao invés das vendas por 
assinaturas. 
 
As publicações de "circulação controlada não cobram seus leitores, mas exigem que eles res 
pondam questionários detalha dos. Isso permite à "Fortune Chi na" mostrar aos anunciantes uma 
base de leitores auditada e verificável - algo que pratica mente não se ouvira falar antes na China.  
 
"Ninguém oferecia uma circulação auditada - isso era um salto no escuro para os anunciantes", 
diz Gorman. "Nós preferimos ter informações demográficas de nossos leitores. Isso é mais valioso 
para nós do que ganhar 20 yuan (US$ 2,50) por exemplar ou coisa parecida." 
 
Normalmente restrita a publicações comerciais voltadas para públicos específicos como oftal-
mologistas ou fabricantes de moldes plásticos, a circulação controlada representou um ponto de 
partida para uma companhia focada no marketing de consumo como é a Time Warner. 
 
A escolha pela circulação controlada e pelas auditorias rígidas mostrou o caminho para os 
concorrentes  
 
"O modelo de circulação controlada da Fortune China é único e foi adotado por causa do público 
específico", diz Carrie Welch, vice-presidente da Time Inc., acrescentando que a companhia 
também licenciou a "Popular Science China" e a "Golf China", e pretende lançar pelo menos mais 
duas publicações licenciadas nos próximos anos. 
 
A escolha da "Fortune China" pela circulação controlada e pelas auditorias rígidas também 
mostrou o caminho para os concorrentes, e Gorman estima que três quartos dos principais títulos 
editoriais de negócios e finanças do país são hoje auditados. Ele acredita que outras categorias de 
revistas da China que ainda não adotaram as auditorias de circulação, como os títulos femininos, 
estão sofrendo como resultado disso. 
 
"Seria possível revolucionar essa categoria—todo mundo iria fazer a mesma coisa", diz ele. 'Os 
outros teriam dificuldades cada vez maiores para explicar os motivos de não serem auditados." 
 
Com uma equipe editorial dedicada de apenas seis pessoas e uma equipe de 12 tradutores fre-
elancers, a CCI usa a "Fortune" co mo fonte da maior parte do material publicado na edição chine 
sa, que este ano será aumentada de 12 edições anuais para 18. Cerca de 30% do conteúdo da 
"Fortune China" — e quase todas as reportagens de capa — são geradas independentemente, com 
um foco nos campeões corporativos emergentes da China. 
 
"É uma franquia que acreditamos ter muito espaço para crescer", diz Gorman. "Ela tem potencial 
para ter uma circulação maior que a da Fortune em língua inglesa". 
 
Fonte: Valor Econômico, 8 maio 2006, Tendências & Consumo, p. B4. 


