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Em 1981, quando os computa-
dores pessoais tinham ainda 
um quê de máquinas do tempo 

desajeitadas, a redação de VEJA re-
cebia seis terminais IBM PC. Era o 
primeiro título publicado pela Abril 
a usar as novidades tecnológicas. 
Desde então, a revista mantém-se 
pioneira na área digital. Seu site, por 
exemplo, está no ar desde 1997. 

Para a terceira revista semanal mais 
vendida no mundo - a maior do Bra-
sil em circulação, faturamento pu-
blicitário e número d e assinantes -, 
a web, antes de mais uma platafor-
ma, é um terreno desafiador. A tare-
fa de transpor a grandiosidade das 
bancas para as telas teve uma nova 
prova neste ano, com a reformulação 
do endereço VEJA.COM para poten-
cializar a experiência da publicação 
na internet. 

A ideia não é ser simplesmente 
mais um a surfar na maré de notícias 
atualizadas minuto a minuto. VEJA. 
COM surge com novo projeto gráfi-
co e proposta editorial, prometendo 
aliar análise e contextualização à 
cobertura jornalística padrão. "Não 
queremos brigar pelos cinco segun-
dos à frente. Vamos oferecer inter-
pretação àquilo que o internauta pode 
ler em qualquer outro lugar", resume 
o editor executivo à frente do proje-
to, Carlos Graieb. 

A meta do site tem o fôlego da 
marca: quadriplicar a audiência e 
chegar a 10,5 milhões de unique vi-
sitors mensais em quatro anos, ga-
rantindo um lugar entre os três 
portais de notícias mais lidos no Bra-
sil. O objetivo é ambicioso, mas os 
esforços não ficam atrás: 57 novos 
profissionais se uniram aos 30 que 

já trabalhavam nas redações em São 
Paulo, no Rio de Janeiro e em Bra-
sília. No mesmo dia de lançamento 
da nova VEJA.COM, os leitores ga-
nharam a opção de receber as notícias 
em aplicativo para iPhone ou versão 
digital para outros celulares. 

MAIS PIXEL 
QUE TINTA E PAPEL 
Os internautas que já freqüentavam 
VEJA.COM - 2,5 milhões de usuários 
únicos e 24 milhões de page views 
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na véspera da reforma - encontram 
agora uma área dedicada a radio-
grafar e contextualizar os assuntos 
do noticiário, a seção "Temas em 
Foco". Novos canais como "Vida Di-
gital", "Ambiente" e "Variedades" 
surgiram para dilatar o escopo das 
noticias publicadas. "Queremos uma 
redação 24 horas por dia nos sete 
dias da semana", afirma Graieb. "Não 
temos nenhum assunto proibido. O 
que existe é o enfoque VEJA aos acon-
tecimentos." 

Para tanto, conta a editora Kátia 
Perin, outra seara em que o jorna-
lismo de VEJA na web lançou raízes 
é a cobertura de grandes aconteci-
mentos do noticiário do dia a dia, 
como a rotina dos presidenciáveis e 
o caso Nardoni. "O time de repórte-
res está preparado para dar densi-
dade às notícias", diz Kátia, que é 
editora do site desde sua criação e 
ressalta a importância de VEJA como 
laboratorio para toda a Abril. "Pas-
samos por todas as fases, desde a 

simples transcrição da matéria da 
revista para o site até mais recente-
mente o incentivo ao uso das redes 
sociais e conteúdo colaborativo." 

A redação do site ganhou estúdio 
de vídeo e sala de controle próprios. 
"Agora estamos completamente equi-
pados para entrar ao vivo no horário 
em que precisarmos", sustenta Raquel 
Hoshino, editora do canal de vídeos. 
Este ano, a cobertura vai priorizar as 
eleições, com maior espaço para en-
trevistas e entradas em tempo real. 





A rede de blogs do portal, alimen-
tada por repórteres e articulistas da 
revista, também cresceu e ganhou 
mais autores: são agora 16 colunis-
tas e nove blogs temáticos da reda-

ção. Entre os 
destaques, está o 
blog de listas "10 
mais", que ga-
nhou o Prêmio 
Abril de Jornalis-
mo 2010 por uso 
criativo do meio 
e tem, em média, 
1 milhão de page 
views por mês. 

Opinião é uma 
marca forte de 
VEJA e tem vigor 

também no site: os interessados na 
visão do colunista Diogo Mainardi 
geraram 600 mil page views para 
seu blog em maio; os leitores do jor-
nalista e Augusto Nunes, 627 mil 
no mesmo período; e os leitores do 

blogueiro de política e economia 
Reinaldo Azevedo, impressionantes 
2,27 milhões de page views. 

Conectado com uma audiência 
tão ampla, Azevedo destaca a im-
portância da cobertura política nos 
blogs, ainda mais em ano de elei-
ções. "Quando feito com qualidade 
e responsabilidade, o que ainda é 
raro, o jornalismo na web é um im-
portante acelerador dos fatos polí-
ticos. Vivem-se as campanhas em 
outro ritmo." Reinaldo foi para a 
web em 2001 e criou seu blog em 
2006. O colunista também escreve 
para a revista, e seus posts já che-
garam a ter mais de mil comentários 
por dia, além de alguns furos im-
portantes da política nacional e in-
ternacional. Reinaldo Azevedo 
destaca a cobertura de VEJA ao Pro-
grama Nacional de Direitos Huma-
nos, por exemplo. "Tive a sorte de 
ser o primeiro jornalista que decidiu 
lê-lo na íntegra e escrevi um post a 

respeito no meio das férias. A reper-
cussão foi gigantesca." 

Presente em diversas plataformas, 
a marca quer cumprir a missão de 
informar o leitor, mas também ouvi-
lo de novas maneiras. Entre as so-
luções encontradas para manter a 
qualidade da apuração ampliando 
o leque de conteúdos, ainda não es-
tá a cobrança pela informação. Até 
mesmo pela edição digital da revis-
ta não existe cobrança, porém ela 
só é disponibilizada uma semana 
depois de a edição impressa de VE-
JA chegar às bancas. 

Segundo Manoel Lemos, diretor 
de tecnologia da Abril Digital, novas 
soluções de pagamento estão sendo 
avaliadas. "Este ano e o próximo, 
vamos fazer vários testes na VEJA. 
COM. A saída pode estar na cobran-
ça pela organização dessa informa-
ção, pela rapidez com que ela chega, 
ou pelo aprofundamento que ela 
apresenta", resume. O modelo de 
pagamento também precisa ser es-
tudado. Cobrar, por exemplo, algo 
em torno de R$ 0,25 por notícia é 
inviável com o cartão de crédito. 
"Consideramos a viabilidade de um 
feed de notícias sobre determinado 
assunto, ou mesmo a compra de um 
pacote de créditos a ser consumidos 
depois, como já acontece com os jo-
gos virtuais." • 

Text Box
Fonte: Revista PLUG, São Paulo, p. 8-11, 2010.




