
Grandes grupos editoriais incrementam investimentos em 
mídias digitais e apostam na força das redes sociais 

No site da revista Manequim, da Edi
tora Abril, mulheres, brasileiras de todas 
as faixas e regiões do país, estão plugadas 
e interessadas em tudo que diz respeito à 
moda. No site da revista, aprendem a fazer 
a moda, desfilam estilos diversos no Orkut, 
Facebook, via blogs e e-mails. Aprendem 
a moldar, fazer, customizar, transformar 
vestuário. Divulgam, compram e vendem 
suas criações, que vão de bordados, tricô, 
acessórios, croché, fuxicos, até peças de 
artesanato feitas por mulheres de Belém 
do Pará, norte do país. 

A conversa e a participação das leito
ras no Orkut começou quando uma inter-
nauta sugeriu divulgar no site o tamanho 
"G". Desde então, os acessos só crescem, 
conta Ana Célia Aschenbach, diretora de 
redação, que se dedica a atualizar os con
teúdos do site e criar ferramentas e proje
tos. "Conseguimos rejuvenescer a marca 
Manequim, atingimos nossa principal 
meta", comemora a nova cara da revista, 
que já fez 50 anos na versão impressa, 
com 230 mil exemplares mensais. A ver
são on-line foi mais longe e diversificou o 
perfil das leitoras. "De norte a sul do país, 
divulgamos informações sobre tendências 
da moda, moldes e serviços, ouvimos e 
redistribuímos o que as leitoras gostam e 
sabem fazer", enfatiza Ana Célia. 

Os canais da web possibilitam oportu
nidades de pauta para a revista impressa 
e on-line, além de notícias, conteúdos, ao 
mesmo tempo geram renda e oportunida
des e serviços, em cada canto do país. Os 
alunos de 130 faculdades de moda, linka-
das com a revista on-line, têm um espaço 
no site,via Blog, para apresentar e divulgar 
seus TCCs e deixar contatos. Uma agência 
de emprego, parceira da revista, encami
nha os currículos de candidatos para as 
empresas que precisam de mão de obra. 
Ana Célia comemora: "Ainda não vi nada 
igual, algo que costure essas três pontas: 
informação, dicas e como fazer, colocação 
no mercado e serviços". 
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Blogueiras colaboram com o site, sem 
vínculo empregatício. Em nove blogs, com 
postagem e atualização diária, a diretora 
alimenta o de culinária, e não faltam notas 
e informação o tempo inteiro sobre moda, 
beleza, cursos, exposições, eventos nas 
faculdades de moda. O Blog "Com que 
roupa eu vou" dá dicas sobre o que vestir 
em festas e ocasiões. A Lili , de 22 anos, fala 
tudo sobre croché. "Tem História da arte e 
o blog sobre artesanato do norte do Brasil. 
"Acabamos de criar dois novos blogs, um 
sobre moda infantil e receitas de tricô, 
por uma blogueira de Blumenau." 

Meninas no site da Capricho 

Desde o mês de agosto, a revista 
Capricho (Editora Abril) tem o maior 
site teen do mundo. São 200 mil revistas 
por mês (com crescimento de 41% na 
circulação em 2008). Segundo Mariana 
Moraes, gerente de produto da marca, 
"esse aumento se deveu a uma junção 
de várias campanhas para o mercado e 
para a leitora, eventos regionais e site 
simultaneamente. A mesma garota está 
no twitter, na internet, compra a revista 
e participa do evento", finaliza. Trata-
se de 20 mil meninas em seus eventos 
de moda e música, quase 8 milhões 
de produtos licenciados, vendidos no 
ano (underware, maquiagem, perfu
me, agenda etc.) e a maior audiência 
entre os sites teens do mundo, com 67 
milhões de page views e 2,3 milhões de 
visitantes únicos. "A marca fala para a 
menina brasileira, a adolescente, de 13 
a 17 anos, e bastante para a garota de 15 

anos. Traz, quinzenalmente, os assuntos 
sobre os quais as adolescentes querem 
saber de uma maneira objetiva, clara e 
informal. "É uma das amigas da leitora, 
com quem elas trocam confidências e 
conversa sobre assuntos divertidos e 
polêmicos", compara Giuliana Tatini, 
editora do site. 

Ela considera a publicação brasileira 
divertida, ousada, nada comparável a 
Seventeen (versão norte-americana que 
inspirou a revista brasileira, Capricho 
com 1 milhão de leitores). A Capricho é 
uma referência nacional, e procuramos 
utilizar o que a web tem de melhor. A 
revista combina com o jeito da internet, 
com textos curtos e muitas fotos. "As 
plataformas sociais são um ponto de 
encontro do nosso público-alvo". 

Os editores ficam ligados nas redes 
sociais o tempo todo para sacar o jeito 
que a menina adolescente fala, aquilo 
que ela está consumindo. Isso exige se 
atualizar sempre e conversar muito com 
elas, ficar antenado. 

No momento, todas as garotas estão 
no Twitter para seguir seus ídolos, es
colhendo o que ler. Isso gera tráfego de 
informações para o site. As mais velhas 
(acima dos 15 anos) se encontram no Fa-
cebook. Hits são promovidos. Na redação, 
todo mundo lê o Twitter a toda hora. 

O novo mote da revista é lançar ce
lebridades teen, aproveitando a febre 
que provocou a seção Vida de Garoto. 
Capricho lançou na capa, em julho deste 
ano, o rosto bonito de três garotos teens, 
com perfil no Orkut e Twitter. As garotas 

gostaram tanto do colírio que a febre 
virou um grande negócio. 

Campeãs de audiência 

Quem, revista de celebridades da Edi
tora Globo, tem o maior site de publicação 
feminina do Brasil, com 6 milhões de usu
ários únicos. "Isso representa mais do que 
o dobro de crescimento da audiência em 
um ano", comemora Cynthia de Almeida, 
diretora editorial de dez revistas, Grupo 
femininas e Projetos Especiais. 

Na redação, editores on-line e de im
presso trabalham de maneira integrada 
com e os produtores de pauta, apuram 
e alimentam as plataformas. Cynthia 
explica que as equipes têm muita inti-
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midade com todas as ferramentas das 
redes sociais, hoje utilizadas tanto para 
divulgação da marca, nas comunidades 
do Orkut, Facebook e Twitter, como para 
distribuição de vídeos no YouTube. 

A conversa na web com as leitoras gera 
pautas sobre moda, beleza, comportamen
to, projetos e campanhas. As editoras e 
produtores de Marie Claire, Quem, Criativa 
e Crescer estão no Twitter, para se atualizar 
sobre os assuntos de interesse das leitoras. 
As revistas que estão dentro do portal são 
marcas com conteúdos específicos. O site 
da Marie Claire, reformulado recentemente, 
já registra aumento do número de visitas, 

estima a diretora, em 44%."Há uma legião 
de consumidoras que já é digital. Ainda 
não sabemos qual o perfil dessa leitora, 
mas ela visita o site porque admira a mar
ca Marie Claire", analisa. 

A revista Criativa promoveu uma 
gincana que chamou de guerra das blo-
gueiras. Para isso, convidou uma mulher 
carioca e outra paulista. Entregou um 
vestido para cada uma delas criar uma 
produção por dia com a mesma peça. Era 
esse o desafio. As leitoras acompanhavam 
e escolhiam as melhores produções. "Elas 
aprenderam com as dicas, se divertiram e 
a ideia gerou uma pauta e editorial para a 
revista", exemplifica Cynthia. Para ela, se 
antes a pauta surgia da revista impressa 
para o site, hoje é do site para a revista, 
prova de que o editor não tem tanto po
der para impor a pauta", compara. 

As empresas jornalísticas, como a Glo
bo, estão muito conscientes da necessidade 
de investir não só em novos equipamentos 
de mídia digital, mas em treinamento. Se o 
profissional de mídia teve de se reinventar 
ante a mudanças tão fortes, isso não quer 
dizer que o leitor virou jornalista, a quem 
cabe filtrar, editar, perceber oportunidades 
de pautas e conteúdos com a participação 
dos leitores internautas, deve analisar se 
o conteúdo é pertinente." Mudou o jeito 
de fazer, mas a nossa profissão ficou mais 
desafiadora", observa Cynthia. 

Grupo Estado entra na rede 

O jornal O Estado de S.Paulo será o 
primeiro veículo a fazer a integração do 
diário impresso com o on-line. Os su
plementos já estão integrados, faltando 
parte das equipes de jornalismo diário, 
informa Pedro Dória, editor-chefe do 
Estadao.com.br. 

Dória considera fundamental en
tender como as várias mídias se juntam, 
dialogam e interagem no novo ambiente 
digital. "O repórter é um profissional que 
produz vídeo, áudio, texto, perfil no Fa
cebook, um apurador e propagador de 
informação", diz o editor, para quem inte
grar é pensar e trabalhar em equipe. 

Na era da informação e interatividade, 
"a relação leitor e imprensa agora é de 
conversa, não de comunicação apenas", 
acrescenta. Ele salienta que a preocupação 
do Grupo Estado é com seus leitores, cida
dãos que precisam da informação. Explica 
que o leitor busca informações em vários 
sites e canais da web que são de sua con
fiança e quer receber essas informações de 
pessoas e fontes em quem confia. 

Para Dória, é preciso observar e en
tender como as pessoas pensam e agem 
no mundo on-line. Sabe que na hora de 
fazer a pauta, o Twitter ajuda muito a 
sentir o que as pessoas estão procurando, 
o que não quer dizer que só isso baste, 
mas é relevante para decidir a pauta. "A 

JORNALISTAS ENTRAM NAS REDES 

A S2 Comunicação Integrada 
realizou uma pesquisa inédita 
sobre os hábitos da imprensa 
nacional dentro das redes 
sociais e da Web 2.0. 0 
levantamento foi feito com 
900 jornalistas de todas as 
partes do Brasil. As perguntas 
envolveram, principalmente, 
a finalidade e a frequência de 
uso das redes sociais. 
As redes listadas foram 
Orkut, Facebook, Twitter, 
Flickr, Linkedin, MySpace e 
YouTube. Dos participantes 
(a maioria do estado de São 
Paulo), mais de 700 afirmaram 
que fazem parte de pelo 

menos uma rede social. O 
Orkut e o Twitter são os mais 
utilizados, com 80% e 50% de 
presença, respectivamente, e 
o Facebook com mais de 30%. 
A pesquisa mostrou também 
diferenças entre São Paulo e 
as outras regiões do país, que 
registraram pouca relevância 
do Flickr, Linkedin e MySpace. 
O Twitter chamou a atenção 
pela forte adesão por parte dos 
jornalistas e, principalmente, 
pela frequência de 
atualizações. O serviço gratuito 
de microblog foi apontado 
pela pesquisa como o mais 
ativo, com 52% dos jornalistas 

afirmando que postam 
comentários mais de quatro 
vezes por semana. As redes 
menos dinâmicas são o Orkut 
e o Facebook. 
Entre os paulistas, o Orkut 
e o Twitter são destaques 
como fonte de informação, 
ambos citados por 40% dos 
entrevistados. Já nas regiões 
Norte, Nordeste e Centro-
Oeste, o Orkut é mencionado 
por 60% dos jornalistas. 
A região Sul reúne os 
entrevistados que passam 
mais tempo em redes sociais, 
com 32% navegando por mais 
de três horas por semana, 

seguidos da região Sudeste 
e do Estado de São Paulo, 
ambos com um pouco mais 
de 20%. 
O levantamento também 
mostra que os jornalistas 
brasileiros frequentam redes 
sociais por motivos pessoais 
e profissionais. Mais de 70% 
dos jornalistas do Estado 
de São Paulo e das regiões 
Sul e Sudeste afirmaram 
que acessam pelas duas 
razões. Já no Norte, no 
Nordeste e no Centro-Oeste, 
os jornalistas preferem 
participar de redes sociais 
por motivos pessoais. 

http://Estadao.com.br


relação veículo e leitor agora é de conver
sa, não de comunicação apenas". 

A primazia na hora de definir o mo
delo de negócios e estratégias comerciais 
é sempre o conteúdo, para preservar a 
credibilidade e a história do Grupo Esta
do. Esses princípios norteiam o modelo 
de negócios do grupo, afirma o Diretor 
de Mídias Digitais, Maurício Duarte. Ele 

prevê a conclusão, em cinco anos, do 
projeto de integração das mídias impres
sas e on-line: "O que há no momento é 
cada vez mais integração. O diálogo com 
os leitores e usuários do portal acontece 
de várias formas". 

O projeto mais novo é o Limão, a 
TV do Estadão que aproxima o público 
jovem." O usuário produz conteúdo e 
interage com o portal", comenta Nicholas 
Serrano, diretor de Estratégias Digitais 
do Grupo Estado. A TV na web funcionou 
como grande laboratório para plataformas 
e tecnologias que foram estendidas para 
outras marcas do grupo, como o Territó
rio Eldorado, programa da emissora do 
grupo, que lançou a Rádio Blog, outro 
canal de participação do ouvinte. 

Serrano lembra que a empresa inves
te há três anos e acompanha a evolução 
na web. Está com todas as suas plata
formas no Twitter. Além disso, o jornal 
foi pioneiro quando criou a seção Foto 
Repórter, um exemplo de jornalismo 
cidadão que ajuda a informar. "O inter-
nauta tira a foto, encaminha via internet 
móvel para uma equipe do jornal, que 
avalia e republica no site do jornal". 

Interação na Veja digital 

O perfil de Veja no Twitter, que está 
prestes a alcançar 100.000 seguido
res, é a sétima conta mais influente do 
mundo. É o que mostra o TweetLevel, 
métrica não oficial que analisa a repu
tação, a popularidade, o engajamento 
e a confiança de todos os usuários ca
dastrados na rede de mensagens de 
até 140 caracteres. 

As redes sociais são vias de mão du
pla que influenciam o tempo inteiro a 
pauta, a propagação de informações e 
permitem ouvir e interagir com os inter-
nautas, afirma o editor de Mídias Sociais 
da revista, Rafael Sbarai, para quem o 
contato humanizador com os internautas 
e comunidades da web é fundamental 
para o trabalho da imprensa. Por suges
tão do editor, a revista digital, Veja.com, 
procura estar atenta e em contato per
manente, linkada com as comunidades 
e os usuários das plataformas sociais, e 
aproximá-los e envolvê-los em atividades 
na redação da revista. 

"Estamos convencidos de que a 
primeira página do site não é o único 

espaço para a distribuição de conteú
do", comenta o editor. Todos os edi
tores do veículo têm o seu blog. Os 
canais mais utilizados para conversar e 
aproximar os leitores e os internautas 
são o Facebook e o Orkut. Segundo 
o editor, há diversos casos em que o 
pontapé inicial da matéria teve o usu
ário como aliado para a produção de 
seu conteúdo. 

Quando o Google anunciou, em julho 
deste ano, mudanças no maior site de 
relacionamentos do país, o Orkut, como 
estratégia de divulgação das novidades, 
distribuiu escassos convites pela rede, 
disputados virtualmente a tapas. Alguns 
usuários foram habilitados a chamar seus 
amigos para o ambiente reformulado. 
A reportagem de Veja.com convidou 
três seguidores da revista para avaliar 
as novidades. 

A criação das plataformas sociais 
exige que os jornalistas e os profissio
nais de mídia estejam sempre conec
tados e atentos, e saibam aproveitar 
as oportunidades, fazer o seu papel 
de analisar a pertinência das pautas 
e dos conteúdos. 

http://Veja.com
http://Veja.com
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