
Em meio a tantas
publicações nas
bancas, algumas
seduzem os
nossos olhos de
maneira irresistível.
Conheça as técnicas
que os editores
utilizam para vender
o que a edição tem
de melhor e atrair o
público que ainda
não conhece a revista.

V
ENDER. ESSA É A FUN-
ÇÃO DE UMA BOA CAPA.
Pacote do presente que o
leitor vai ganhar, ela traz os
principais conteúdos da
revista naquela edição. Ca-
da publicação tem uma for-

ma diferente de organizar a própria apresen-
tação, mas todas têm seus pequenos segre-
dos. Conversamos com profissionais de
revistas com propostas editoriais diversas,
que tiveram picos de venda em 2004 e no
começo de 2005, e eles nos revelaram os
motivos desse bom desempenho.

CAPOEIRA, TEMA MULTIFACETADO
Sem a pressão de trabalhar com notícias

quentes e informações fresquinhas, a revista
Nossa História pode explorar o mesmo
tema sob diferentes ângulos em diferentes
edições. Distribuída nos vôos da Varig, em
embaixadas e para o alto escalão do gover-
no federal, a revista depende fundamental-
mente da venda em banca. Recente



GOMES, da Nossa História:
"Foi com um tema abrangente,
envolvendo arte, luta, história,
política, cultura e cuidados
corporais, que tivemos um pico de
vendas de 49.500 exemplares".

pesquisa feita pela editora Vera Cruz
mostrou que a revista tem 60% de leitores
fiéis, mas eles ainda preferem o bate-papo
com os profissionais das bancas a receber a
publicação em casa. "Como dependemos de
banca, a capa é determinante para o sucesso
da edição", conta Adalmir Sampaio Gomes,
diretor responsável da revista Nossa
História.

Com a matéria "O Poder da Capoeira", o
número cinco da revista vendeu 49.500
exemplares, marca excelente para uma pu-
blicação segmentada. Segundo Gomes, a
boa aceitação se deu graças à abrangência do
tema. Envolvendo arte, luta, história, políti-
ca, cultura e cuidados corporais, a capoeira
tem atrativos diferenciados e múltiplos que
atraem o público sob óticas diversificadas.

Outro tema favorito do público são as per-
sonalidades. "Nesse caso, sempre buscamos o
que é inusitado, as relações pessoais do per-
sonagem", afirma o diretor. Ainda nessa
edição, era procedimento da revista men-
cionar os autores dos artigos na capa. A práti-
ca foi abandonada porque não atingia o
público geral. "Era interessante apenas para
um leitor intelectualizado", diz Gomes.

A ilustração da chamada de capa é um dos
principais atrativos de uma publicação. Por

isso, a Nossa História não
economiza ao fazer uma
seleção criteriosa da ilus-
tração: mantém historiadores
da arte que têm acesso a catá-
logos e contato com museus e
institutos de arte em todo o
mundo. "Plasticamente, as
ilustrações são extremamente
belas e chamam a atenção",
completa.

SIM, VOCÊ PODE!
Cada capa tem uma fun-

ção. A leitora da Dieta Já, por
exemplo, quer emagrecer, não
importa se são três ou vinte quilos.
Em junho de 2004, "a senhora do
destino", Suzana Vieira, após uma
dieta bem-sucedida, estampava a

capa. As vendas em banca atingiram um total
de 42.767 exemplares. A venda avulsa
responde a 60%, diante de um universo de 22
mil assinantes. A editora-chefe, Ciça Lessa,
informa que, observando uma tendência do
mercado, a revista começou a trabalhar com
celebridades na capa há dois anos. "Além de
ser famosa, a celebridade tem de ter um
histórico de emagrecimento e boa forma
reconhecidos", afirma.
A Suzana, do alto dos
seus 62 anos (mais de
40 só de carreira), é
um exemplo de que
formas curvilíneas po-
dem ser conquistadas
por qualquer um que
se habilite a concen-
trar energia nesse sentido.

A faixa etária da perso-
nalidade que ilustra a capa
altera diretamente o alcan-
ce da revista. Ao abrir es-
paço para celebridades mais
maduras, a Dieta Já expande
seu círculo de leitoras para
diversas faixas etárias. "Isto
nos permite fotografar mu-
lheres como a Vieira ou a

Fafá de Belém e continuar vendendo bem",
afirma Ciça. A partir da história da perso-
nagem, a revista conta os seus segredos para
manter a forma e mostra como a leitora pode
conseguir os mesmos resultados. A editora
também revela que matérias sobre propostas
de emagrecimento mais rápidas e eficazes
têm forte apelo nas bancas.

Para chegar a esses resultados, a revista
geralmente trabalha com oito chamadas,
sendo duas especificamente referentes a
dietas. A seção testes já foi obrigatória, mas
tem perdido força nas últimas edições.
"Nossas leitoras buscam muito o autoco-
nhecimento", conta. Entre os temas aborda-
dos, a história real de uma pessoa comum
tem lugar garantido. A intenção é aumentar
a identificação da leitora com uma mulher
que passa pelos mesmos problemas. "A
história de uma pessoa mortal somada à da
celebridade são elementos fundamentais para
uma capa que vende bem", afirma.

O imperativo é utilizado como indicativo
do caminho a ser seguido. Mas sempre com
doses de carinho e palavras delicadas. A
revista precisa demonstrar compreensão com
o problema da leitora e que irá batalhar pelos
resultados com ela. "Estamos cientes das difi-
culdades pelas quais a pessoa está passando e
temos a informação que ela precisa para con-
seguir o que quer", revela Ciça.

CIÇA, da Dieta Já:
"A história de uma pessoa mortal somada
à da celebridade são elementos
fundamentais para uma capa que vende
bem. Quanto melhor a história, melhores
resultados alcançamos".
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Nesse segmento, a foto de corpo inteiro é
fundamental. Quanto mais transformada a
personagem, mais impacto terá sobre os
leitores. Mostrar os resultados reais alcança-
dos garante credibilidade ao programa de
emagrecimento adotado pela celebridade.

TECNOLOGIA A SERVIÇO DA DIVERSÃO
A edição 71 da revista Dicas e Truques

para Playstation foi a recordista de vendas
no ano passado, com 57.962 exemplares. Se-
gundo o diretor de redação Roberto Araújo,
o segredo de uma boa capa em revistas seg-
mentadas é oferecer o serviço que o leitor
quer, na hora certa e, claro, antes dos concor-
rentes. "Não basta fazer uma capa bonita, é
preciso ter a pauta certa e dar ao leitor mais
do que ele esperava", diz.

Nessa edição, a equipe foi capaz de notar
que o jogo GTA San Andreas seria um
grande sucesso e preparou um verdadeiro
pacote de serviços para o leitor: reportagem
repleta de dicas, pôster e imagens do jogo.
"Tudo exatamente pelo preço de capa", lem-
bra Araújo. Esse feeling para os jogos que se
tomarão hits é o principal desafio da redação.
Como esses jogos fazem sucesso durante um

ARAÚJO E EQUIPE, da Dicas e Truques
para Playstation: "Não basta fazer uma
capa bonita, é preciso ter feeling para
oferecer ao leitor a pauta certa e dar mais do
que ele esperava".

período de tempo relativamente curto, entrar
no mercado com atraso pode significar
número menor de vendas, pois a fase do pico
de interesse já ficou lá para trás.

Araújo não aponta o perfil de games que
mais vendem na capa, mas destaca temas
favoritos como futebol, automobilismo e
aventura de uma forma geral. Games com
temática infantil geralmente vendem me-
nos, já que o Playstation tem um público
mais adulto. Acompanhar o que acontece
em outros meios como televisão e cinema
pode ajudar na descoberta de futuros games
bem-sucedidos.

Destinada a um público de espírito jovem
e voltada para o entretenimento, a revista
utiliza linguagem totalmente descontraída.
Como a temática dos jogos de Playstation
tem uma abordagem mais adulta, é preciso
levar em conta que o público não é necessa-
riamente adolescente. O recurso da infor-
mação numerada, a exemplo das 1.653 dicas
oferecidas na edição 71, é utilizado pela
revista com destaque na capa.

Desde a edição número um, as promoções
fazem parte do pacote oferecido ao leitor pela
Dicas e Truques para Playstation. Esti-

mulam a interatividade com os game-
maníacos e premiam os melhores tra-
balhos enviados por eles (desenhos,
frases, dicas de jogos). Os prêmios
podem ser consoles de jogos, joysticks
ou até mesmo quantias em dinheiro.

A revista sempre trabalha
com as imagens dos games na
capa. Segundo Araújo, eles são
os grandes heróis da revista e
não os jogadores de videogame.
Mesmo quando explora na
capa jogos que envolvem cele-
bridades, a exemplo do atleta
Ronaldo, a revista mantém a
estratégia. "Ele sempre aparece
da maneira como é visto nos
games", exemplifica o diretor.

JESUS CRISTO POPSTAR!
Em outubro de 2004, a

Superinteressante teve seu me-
lhor desempenho em banca no ano, quando
estampou na capa uma matéria sobre o livro
"Código da Vinci", de Dan Brown: 132.790
exemplares. Segundo Denis Russo Burgier-
man, redator-chefe, o segredo é o timing cor-
reto. No caso de livros e filmes, o lançamen-
to, às vezes, não é a data mais importante.
Vale a pena esperar a repercussão.

O grande segredo da Superinteressante é
contextualizar assuntos em voga e falar sobre
temas cotidianos, aqueles em que o leitor
dificilmente pára para pensar. Assuntos po-
lêmicos como drogas e religião são os de
maior aceitação. "Religião, maconha e Jesus
são nossos grandes hits", brinca Burgierman.
Em 2002, a revista teve o melhor desempen-
ho em banca de sua história e trazia Cristo na

capa. Vendeu 180 mil exemplares. Já nas
chamadas, a redação prima pela va-
riedade, mas não segue um formato esta-
belecido. "É difícil falar de uma capa que
funciona, não é uma ciência exata", diz.

Visualmente, a marca da Superin-
teressante é sua borda vermelha. O reda-
tor-chefe destaca a importância de imagens
que sejam precisas e que sintetizem a idéia
da matéria. "Quanto mais direto melhor,
chama mais a atenção", revela. O tom de
bate-papo entre amigos é percebido na lin-
guagem da capa. "A Superinteressante é
uma revista inteligente, mas não é preten-
siosa, senta à mesa do bar ao lado do leitor",
conceitua.
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RUSSO, da
Superinteressante:
"Religião, maconha e
Jesus são nossos
grandes hits, mas o
verdadeiro segredo de
uma capa é o assunto
estar lá no timing correto."

CELEBRIDADES E DOCES
Típica revista de banca, AnaMaria tem

de acertar duas vezes a cada edição, pois
todas elas saem com duas capas: a principal
e a de receitas. Com boa circulação também
em supermercados, a revista teve na edição
406, no mês de julho, o melhor desempe-
nho de 2004 em vendas avulsas. Foram
175.900 exemplares. Segundo o editor-
chefe Celso Masson, boas capas dependem
de uma chamada forte, somada a um perso-
nagem carismático e uma boa imagem.
"Para nós, a grande ciência é acertar nessa
combinação", conta.

Manchetes como "14 quilos em 40 dias,
seguindo a dieta ortomolecular, Solange
Couto, 48 anos, volta ao manequim 38" têm
apelo incrível entre o público de AnaMaria.
A figura da atriz não exigiu que a transfor-
mação fosse mostrada logo na capa, procedi-
mento adotado pela redação no caso de
dietas. "Ela tinha a imagem forte da persona-
gem Dona Jura, quando aparece magrinha,
chama a atenção", diz Masson. Celebridades
que superam dificuldades ou vencem doenças
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MASSON,
da Ana Maria:
"Boas capas
dependem de uma
chamada forte,
somada a um
personagem
carismático e uma
boa imagem".

estão entre os temas queridos do público. No
começo de 2004, a revista realizou uma pro-
moção para a leitora escolher a capa favorita
do ano anterior. A vencedora foi a que trouxe
a atriz Regina Dourado, que na época
enfrentava um câncer.

A segunda capa
influencia diretamente
na venda da revista.
Uma boa receita ala-
vanca as vendas de
AnaMaria porque atrai
a leitora esporádica.
Pratos para fazer e ven-
der são os favoritos,
assim como aqueles
voltados para datas
comemorativas. "Co-
mida do dia-a-dia ela
já sabe fazer, mas quan-
do tem o apelo para
ganhar dinheiro, dá
mais resultado", diz
Masson. Outro segredo, mas esse, inexplicá-
vel: doces vendem mais que salgados.

Tanto nas chamadas de capa quanto nos
textos da revista, a leitora de AnaMaria rejeita
o tom professoral. É preciso ensiná-la a realizar
mais eficientemente as atividades do cotidiano
e nunca como executá-las. "Ela não gosta de se
sentir desvalorizada", afirma Masson. Como
parte da capa da revista é coberta pelo encarte
de receitas, a chamada do canto superior
esquerdo merece destaque. Esse espaço era
dedicado ao tempo que a leitora despende com
ela mesma, depois de cuidar da casa, dos filhos
e todas outras tarefas. Recentemente, a revista
tem experimentado trazer um acontecimento
quente da semana.

PELA MELHORIA DA EDUCAÇÃO
A Nova Escola também está no time das

revistas em que as assinaturas são predomi-
nantes. Ainda que não tenha fins lucrativos,
o bom desempenho em banca sempre é uma
referência sobre o caminho que a revista está
seguindo. Na edição 180, de março deste ano,
a publicação teve seu preço aumentado em 60
centavos e, mesmo assim, deve obter um bom
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desempenho nas bancas, superando a estima-
tiva de 63 mil exemplares.

Temas abrangentes como "Escola Aco-
lhedora" geralmente agradam um número
maior de leitores. Manchetes de interesse
mais restrito, como dicas para uma determi-
nada disciplina, têm menos apelo diante do
leitor. Segundo a diretora de redação Nilcéa
Nogueira, as matérias nunca devem deixar de
levar em conta que a Nova Escola é uma
revista de serviços. "Portanto, quanto mais
serviço, mais os professores gostam."

Para isso, a revista utiliza geralmente duas
ou três chamadas de capa. Nessa edição, a
Nova Escola publicou uma entrevista com o
ministro da educação Tarso Genro. O uso de
palavras que despertam a atenção como
"exclusivo" e "novo", a relevância do entre-
vistado e o contexto em que ele está inserido,
a escolha de 2005 como o ano da qualidade
no ensino, fizeram com que o tema abordado
se tornasse bastante atraente.

A presença de um professor
é quase que essencial na foto
da capa, de uma forma ou de
outra ele tem de se espelhar
ali. Essa edição mostra as mãos
de um professor tocando ca-
rinhosamente o rosto da crian-
ça. Remetendo ao sentimento
de afetividade, esse caráter
positivo é marca registrada da publicação. Não
faz parte da proposta editorial fazer matérias de
denúncia. Além disso, cores negativas como o
preto nunca são utilizadas. Já as cores claras,

NILCÉA, da Nova Escola:
"Nova Escola é uma revista de
serviços. Portanto, quanto mais
serviço, mais os professores
gostam e, há temas de
grande abrangência, melhor".

referentes à realidade tropical do
país, são sempre privilegiadas.

Para o leitor da
Nova Escola, não
cabem os verbos no
imperativo. A idéia é
caminhar sempre ao
lado do professor,
nunca acima dele.
Sem imposições a
revista está dando fer-

ramentas para ele realizar os trabalhos com
mais eficácia, mas da maneira que lhe for
mais conveniente.

AO EXECUTIVO DE SUCESSO
A edição da Você S/A de outubro de 2004

teve 58.422 exemplares comercializados,
ficando mais de 13 mil números acima da sua
média mensal. Mesmo que 75% das vendas da
Você S/A sejam feitas a partir de assinaturas,
Maria Tereza Gomes, diretora de redação,
aponta que as ban-

"Aprendendo a Negociar" é o tipo de
tema considerado por Maria Tereza como
"um dos mais vendedores." Categorizado
entre as matérias "how to" (como fazer), têm
bastante aceitação do público e atingem um
universo diversificado de leitores, diferente-
mente de temas mais pesados como
depressão, por exemplo, com alcance limita-
do a vítimas da doença. A diretora também
destaca a chamada do canto superior como
impulsionadora de vendas. "R$ 100 mil por
mês, conheça os vendedores da Herbalife que
ganham mais que presidente de empresa."
Além do caráter curioso, ela aborda a reali-
dade dos vendedores da Herbalife, espalha-
dos por todo o Brasil. "Esse pessoal deu uma
alavancada nas vendas, eles constituíram
uma rede muito forte", afirma Maria Tereza.

Bastante usado, os verbos no imperativo
estabelecem uma relação de mão dupla nas
capas da Você S/A. Muito mais do que con-
quistar o leitor, essa forma verbal tem a função
de transmitir confiança e segurança. As pes-
soas que lêem a publicação estão constante-
mente pensando em suas carreiras e querem
crescer profissionalmente. Por isso, não
podem se deparar com uma revista insegura.

Desde 2004, a Você S/A tem experimen-
tado dar des-

cas são um ter-
mômetro quase ime-
diato sobre as de-
mandas do leitor.

taque para
personagens
na capa. Se-
gundo Maria
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ser sucesso.

MARIA TEREZA, da Você S/A:
"Apesar da nossa revista ter uma base grande de
assinantes, sabemos que Matérias "how to"
(como fazer), têm bastante aceitação do público e
ótimo desempenho em bancas".

Tereza, houve boa aceitação porque o públi-
co se identifica com os profissionais que
aparecem ali. "Profissionais de destaque são a
cara dos nossos leitores", afirma.

Pelo que você pode observar, não existem
fórmulas mágicas para se fazer uma capa de
sucesso. Mas existem sim alguns conceitos
consagrados que são bem-aceitos pelos leitores
e que bem usados garantem bons resultados.

Vale observar que uma das coisas mais
interessantes do universo editorial é uma
dinâmica de constante mutação. O leitor
muda, o planeta muda, as pessoas mudam o
tempo todo. Portanto, radar ligado no ser
humano, seus anseios e interesses sempre vai
ser a bússola que orienta o que pode ou não

Fonte: Em Revista, ano 2, n. 9, p. 28-33, abr. 2005.




