www.revistacapital.co.mz

A Capital é uma revista moçambicana que se dedica, em exclusivo, à informação económica.
Em Novembro de 2016, chegou à sua 100ª edição e faz 9 anos que publica mensalmente
notícias, dossiers, estudos e análises. O seu já longo percurso revela uma preocupação em
corresponder às expectativas dos seus leitores.
VALORES DA MARCA
A marca Capital, propriedade da empresa
Mozmédia, assume um posicionamento distinto no mercado, na medida em que produz
uma informação que gera conhecimento
para empreendedores, empresários, investidores, consultores, académicos, analistas
e líderes de opinião. Na essência, a revista
moçambicana – enquanto publicação especializada em Economia e Negócios - não
procura apenas informar, mas igualmente
formar e orientar o seu público-leitor para a
concretização de projectos, dando uma visão do país e do mundo.
Como tal, os seus leitores contam com uma
marca credível que reflecte valores que passam pela defesa de uma informação especializada, um bom conhecimento do mercado e um networking pró-activo.

No futuro, a Capital procura, estrategicamente, atingir um target mais alargado, bem
como apresentar soluções ajustadas às expectativas de uma audiência não só nacional
como internacional, daí a sua aposta numa
versão bilingue, em temas mais especializados e nas plataformas digitais, garantindo
outros suportes de comunicação. Actualmente, a sua equipa de ITs está a implementar um sistema de gestão de conteúdos, que
é mais moderno e em sintonia com as plataformas digitais actuais. O principal objectivo
da Capital é ganhar uma audiência maior,
e, por último, complementar a distribuição
convencional da revista através da utilização
de ferramentas de marketing online para
disseminar o lettering (CAPITAL) em todo o
mundo. Ou seja, a equipa quer transformar
a Capital numa referência enquanto fonte
de informação do mercado moçambicano, a
partir de qualquer parte do mundo.

FACTOS QUE DESCONHECE
Em resposta aos desafios tecnológicos e movida pela necessidade de deter as
suas próprias plataformas online, a revista Capital optou, em 2014, pela criação
de uma página web com o link: www.revistacapital.co.mz, bem como de uma
app mobile para Android e iOS. Por outro lado, não excluiu também a sua
presença na maior rede social do mundo, o Facebook.
Aquelas plataformas têm vindo a ser o principal veículo de difusão de informação diária, com a actualização de notícias de interesse nacional e internacional. Tal actividade regista-se mais na página do Facebook. Não obstante, a
Capital usa igualmente a rede social Instagram, e divulga as suas páginas intercaladamente, de forma a despertar mais a atenção e o interesse dos leitores.

VANTAGENS COMPETITIVAS

A qualidade da revista Capital baseia-se na
produção de um conteúdo de reconhecido interesse público, objectivo e rigoroso. Ao mesmo tempo, a publicação enverga uma roupagem moderna ou um design gráfico atractivo.
Como marca de informação económica, a
Capital lida de perto com inúmeras outras
marcas a quem deve o seu maior respeito,
através da publicidade ou da celebração de
parcerias. Marcas que contam com a revista
para reforçar os seus próprios níveis de identificação, fidelização e notoriedade.

2007

MERCADO
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PRODUTOS E
DESENVOLVIMENTOS FUTUROS

Sempre com o foco orientado nos seus
leitores, aponta como grandes conquistas:
a fidelização da audiência, a capacidade
de adaptação da marca ao mercado e o
reconhecimento público por parte dos seus
pares. Para gáudio da sua equipa, desde
2008 que a revista é uma das parceiras
estratégicas do Mozambique Fashion Week
– um movimento moçambicano de recorte
internacional dedicado à Moda. E, em 2013,
além da Capital ser distinguida como uma
Superbrand, ganha igualmente um prémio
de design, em Outubro, no concurso Best
Media Awards. Além do reconhecimento
enquanto revista de prestígio, a Capital
possui excelentes relações com organismos
ligados à área económica e possui um bom
leque de especialistas na sua carteira de
cronistas e entrevistados.

A revista Capital sabe que não basta ser uma
Superbrand. E que mais do que ser, é preciso
manter esse estatuto e sobretudo honrá-lo. E
esta trata-se de uma postura que é assumida
em equipa, com um olho posto no Mercado
e outro no Produto, onde a qualidade é um
aspecto imprescindível e transversal.

Quando a Capital começou a ser publicada
em 2007, o mercado a que se destinava – o
moçambicano – era ainda aberto e não comportava uma concorrência directa. Hoje, e
apesar de já contar com alguma concorrência, a quota de mercado que a Capital assume
representa uma grande fatia, pois a revista

panhas publicitárias que fez, até ao momento, na TV têm tido em atenção o próprio core
da revista: informar. Assim sendo, a estratégia seguida pela Capital é a de publicitar
a sua informação, e que os seus anúncios
funcionem como o espelho de cada edição.
Ao mesmo tempo, e numa aposta nos meios
bellow the line, a equipa da revista tem vindo a participar em eventos de reconhecido
prestígio e em iniciativas que comungam de
uma forte ligação ao meio económico.

vem, paulatinamente, fidelizando uma grande parte dos leitores porque aproveita canais
de distribuição fora do vulgar como aviões,
autocarros, eventos, salas vip, delegações de
bancos, etc.

COMUNICAÇÃO
A revista Capital tem vindo a reforçar a sua
imagem nos media above the line com uma
postura que passa mais por informar do que
por divulgar ou promover. Ou seja, as cam-

Início da actividade da revista Capital,
através da constituição de uma holding
criada por empresários moçambicanos.
Os mentores do projecto pretendiam
desenvolver um meio de comunicação
social que divulgasse notícias sobre
economia e negócios.

2009

2013

Reforço da sua equipa de jornalistas,
fotógrafos e designers e aumenta o seu
número de páginas e o seu leque de
rubricas, com opiniões de especialistas.

A Capital aposta num rebranding e ganha
um prémio no Best Media Awards.
É também sagrada uma das Superbrands
de Moçambique.

2011

2014

A Capital celebra uma parceria com o diário
económico português OJE, que prevê
a troca de conteúdos e a edição da revista
“Investir em Moçambique”.

Realiza eventos de carácter académico,
com a participação de oradores
especialistas em Economia e Finanças
(Capital Negócios), em parceria com
a União Nacional de Estudantes (UNE).

2012

2016

A revista passa a ser bilingue, em Julho,
contendo uma versão em português e outra
em inglês.

A Mozmedia e a Jumia Deals unem
esforços para a promoção e divulgação
da Capital a nível mundial, através de uma
plataforma tecnológica online.
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