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Ao completar 45 anos de 
existência no final de novem-
bro, a Contigo, publicação 
semanal da Editora Abril, pode 
afirmar que já teve fases, leito-
res, linhas editoriais e estilos 
bastante variados.

Um dos mais tradicionais 
títulos que abordam o universo 
das celebridades e dos bastido-
res da televisão, a revista nas-

Contigo há 45 anos
Publicação se reinventa e aposta em eventos e no mundo das celebridades
Bárbara Sacchitiello

Nessa fase, o público leitor 
era predominantemente das 
classes C e D, e o leque dos 
anunciantes, muito restrito. 
“Tínhamos apenas algumas 
marcas de cosméticos e produ-
tos de beleza. Era uma partici-
pação bem pequena”, relembra 
a atual publisher da revista, 
Claudia Giudice.

A partir do ano 2000, a 

águas para nós. Transformamos 
a Contigo em uma revista sobre 
o universo das celebridades, fa-
tor que qualificou nosso público 
leitor e ampliou o prestígio da 
publicação dentro da classe 
artística”, conta Claudia.

A reformulação foi alicerçada,  
sobretudo, na ampliação da con-
cepção de “fama”, que passou a 
englobar não apenas quem fazia 

A Editora Aliá acaba de lan-
çar a revista trimestral O Médico 
& Você. Com tiragem de 500 
mil exemplares, a publicação é 
distribuída gratuitamente a mé-
dicos, consultórios e entidades 
de saúde do País. A Associação 
Médica Brasileira (AMB) assina 
a publicação, que apresenta in-
formações sobre cura, prevenção 
e tratamentos de doenças.

“A revista foi concebida para 
que o leitor tenha conheci-
mento sobre saúde. E que não 

Médicos lançam revista para o leitor comum
tenha apenas uma descoberta 
individual,  mas do coletivo, das 
doenças que cercam a huma-
nidade e, através da instrução 
de médicos renomados e da 
experiência de pacientes que 
dão alma à estrutura narrativa, 
possam descobrir um pouco 
mais de si e ampliar a visão de 
quem é o próximo e quais são 
suas experiências”, explica Rosa 
Maria Cardoso, diretora execu-
tiva da editora. Com 68 páginas, 
o número 1 estampa na matéria 

de capa os efeitos do cigarro na 
saúde do fumante passivo.  

De acordo com o Conselho 
Federal de Medicina, o Brasil 
conta com 333.642 médicos 
ativos, dos quais 57% atuam 
na Região Sudeste, 16% no 
Nordeste, 15% no Sul, 8% no 
Centro-Oeste e 4% no Norte. 
Com distribuição para mais de 
300 mil médicos, a revista O 
Médico & Você visa atingir cerca 
de 20 milhões de leitores.

André Lucena

Além das edições im-
pressas semanais e da co-
bertura diária, realizada em 
tempo real pela equipe do 
portal Contigo, a publicação 
também decidiu apostar 
em eventos e prêmios para 
fortalecer sua marca.

Para prestigiar os artistas 
da chamada Trilogia das Ar-
tes, a revista realiza, anual-
mente, os Prêmios Contigo 
de TV, Teatro e Cinema. O 
primeiro deles, que existe 
há dez anos, consolidou-se 
como uma glamorosa festa 
de gala, da qual várias mar-
cas e empresas participam 
como patrocinadores. 

No ano passado, a revista 
fez a sua estréia no carnaval 
de Salvador, patrocinando 
um dos camarotes da festa. 
A experiência na folia da 
capital baiana será repeti-
da em 2009, cidade que a 
Contigo escolheu, também, 
para ser palco de sua pri-
meira Festa de Réveillon, 
que contará com a presença 
de diversas personalidades 
da TV e da música. (BS)

Artes e eventos 
em pauta

anúncios de empresas como 
Credicard, Unilever, GM e Viva-
ra. Tanto o mercado como o pú-
blico perceberam, de fato, que 
a Contigo mudou”, comemora 
a executiva. De acordo com 
dados do Índice Verificador de 
Circulação (IVC) referentes 
ao mês de agosto, a circulação 
média da revista é de 140 mil 
exemplares.

sucesso na TV, mas também 
aqueles que estavam sob os 
holofotes de outras mídias, seja 
no Brasil ou em outros países. A 
busca por matérias exclusivas, 
furos de reportagem e o inves-
timento na produção fotográfica 
das matérias entraram na pauta 
da semanal, que passou para um 
patamar mais próximo dos ou-
tros títulos do segmento, como 
Caras, IstoÉ Gente e Quem.

Os resultados dessa nova 
fase não demoraram a aparecer. 
De acordo com Claudia, quatro 
anos depois da reformulação, 
o número de anunciantes da 
publicação cresceu em 300%, 
e o de assinaturas saltou de 77 
mil (no final de 2003) para 83 
mil (atualmente). 

“Hoje, já contamos com 

ceu no ano de 1963, inspirada 
nas fotonovelas italianas. Esse 
formato foi mantido por quase 
duas décadas, até que nos anos 
80 — quando ainda era publica-
do pela Editora Azul — o título 
enveredou pelos bastidores e fo-
focas televisivas, fase que ficou 
marcada por ter um apelo mais 
popular e sensacionalista.

A partir do início da década 
de 90, as novelas e os perso-
nagens da teledramaturgia 
nacional viraram a pauta e o 
foco das atenções de Contigo. 
Com capas que traziam atores 
famosos da telinha, a revista, 
que passou para o comando 
da Editora Abril, trazia um 
apanhado geral dos resumos e 
notícias relacionados às novelas 
e à programação de TV. 

publicação passou a caminhar 
por uma trilha diferente das 
telenovelas. Para se adequar 
ao patamar das demais revistas 
do gênero, Contigo começou 
a se voltar para a cobertura 
do cotidiano dos famosos, 
independentemente de atua-
rem ou não na televisão. Essa 
alteração acabou plantando a 
semente da grande reformula-
ção pela qual o título passaria, 
quatro anos mais tarde.

Renascimento
Apesar de existir há mais 

de quatro décadas, Contigo — 
considerando a maneira como é 
publicada e a fatia de mercado 
que disputa atualmente — nas-
ceu somente no ano de 2004. 
“Aquele ano foi o divisor de 

Número 1 da Contigo (esq.) e capas da revista nas décadas de 70, 80 e em 2004, quando começou a nova fase
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