


sucesso do papel. "A CAPRICHO é a primeira revista 
feminina da Editora Abril e ao longo do tempo teve de 
se reinventar várias vezes para ficar mais próxima das 
adolescentes", diz a superintendente Brenda Fucuta, 
que dirigiu a redação da publicação entre 1999 e 2006. 
A jornalista explica que, não por acaso, 
a CAPRICHO ficou conhecida como 
a "revista da gatinha", depois se tor-
nou referência entre as patricinhas e 
chegou ao patamar de lançar celebri-
dades teen no começo da década. 
"Hoje, a internet é um dos espaços 
mais importantes para o reconheci-
mento da marca entre as meninas", 
diz Brenda. "Esse meio de discussão 
permite até mesmo que elas escolham 
meninos comuns para se tornar estre-
las, que vão para a capa da revista." 

De acordo com o editor do site da 
CAPRICHO, Phelipe Cruz, desde ja-
neiro, o perfil da revista no Twitter 
tem ganhado 23 mil seguidores, em 
média, a cada mês. No Facebook, o 
número de fãs cresceu 15 vezes em menos de um mês. 
"O aumento foi devido ao chat ao vivo que fizemos com 
a estrela teen Demi Lovato e uma forte divulgação edi-
torial no site", explica Cruz. Segundo dados do Núcleo 
de Comportamento da Editora Abril, na comparação 
entre abril de 2009 e abril de 2010, o site da CAPRICHO 
aumentou em quase 280% seu número de visitantes 
únicos, o que rendeu a ele o título de maior site teen do 
mundo, à frente do Teen.com e do Seventeen.com, com 
números impressionantes: são 76 milhões de page views 
e 3 milhões de unique visitors mensais. 

Deixar um rastro bem marcado na web não é tão fácil. 
"Tudo o que foi construído até hoje se baseia em um 
monte de experiências - algumas deram certo, outras 
nem tanto", diz Brenda. Mesmo assim, a CAPRICHO se 
firma como um dos melhores exemplos de aproveita-
mento do meio digital. Para ajornalista Tatiana Schi-
buola, atual diretora de redação da revista, existe uma 
convergência de fatores que justifica a forte presença 
da CAPRICHO na rede. "Estamos falando de um públi-
co com extrema afinidade com os meios digitais e que 
dispõe de tempo para interagir com a gente por meio 
da internet", diz Tatiana. 

Embora aponte para uma direção de crescimento no 
universo virtual, a CAPRICHO continua firme em sua 
versão impressa. "A internet e o impresso propiciam 
relações diferentes com a marca, mas as duas são im-
portantes para manter a relação de amizade que a me-
nina tem com a CAPRICHO", diz Tatiana Schibuola. E 

se engana quem acredita que o impresso e o virtual 
concorrem entre si. "Temos mantido uma média de 
220 mil exemplares vendidos a cada quinzena", afir-
ma a atual diretora de redação. A característica de 
expansão da CAPRICHO, acredita ajornalista Giu-

liana Tatini, tem explicações anterio-
res à sua entrada na internet . "O 
sucesso não está no formato digital 
em si, mas na maneira como os pro-
fissionais da CAPRICHO trabalham 
com isso", diz Giuliana, que foi edi-
tora de comunidades entre os anos 
2006 e 2009 e atualmente é diretora 
de redação do portal M de MULHER. 
"A internet está cheia de gente, mas 
nem por isso todos os sites voltados 
para adolescentes fazem o sucesso 
que a CAPRICHO faz", pondera Giu-
liana. "Estamos falando de uma marca 
construída a partir de um formato 
físico, a revista. Sem ela, isso tudo 
não seria possível." 
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