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Apesar de sermos um País apaixonado pelo esporte 
e de estarmos prestes a sediar dois dos maiores eventos 
esportivos em termos globais — a Copa do Mundo da 
Fifa e os Jogos Olímpicos —, o mercado de revistas 
focadas em esportes sempre se apresentou como um 
grande desafi o para os editores nacionais. No decorrer 
dos anos, surgiram vários títulos, principalmente focado 
em futebol, que acabaram sucumbindo (veja matéria à 
pág. 36). Mas há quem consiga sobreviver nesse meio 
inóspito.

A Revista ESPN foi uma das apostas feitas mais 
recentemente, quando também estrearam títulos como 
Máquina do Esporte, Fut (do Grupo Lance), Invicto — 
publicação bimestral, lançada em 2006 pela Editora 
Esfera BR Mídia— e Torcida (de Pernambuco). Elas se 
mantêm no mercado ao lado da veterana Placar, da 
Editora Abril, que comemorou 51 anos em março de 
2011, e da estreante Istoé 2016, da Editora Três, com 
um projeto totalmente diferenciado, já que tem data 
para sair de circulação: o fi nal da Olimpíada no Brasil.

Ao resgatar a trajetória de meio século da Placar 
percebe-se que não há águas tranquilas nesse seg-
mento. Foram idas e vindas. A Placar foi lançada pouco 
antes da Copa do Mundo de 1970. Foi um sucesso e 
chegou a vender 100 mil exemplares — número que 
caiu para menos da metade após o mundial. Por outro 
lado, experimentou salto para 250 mil exemplares em 
1972, quando dava dicas de palpites para os resultados 
da loteria federal. Foi semanal nos anos de 70 e 80. Em 
1990, passou a ter circulação esporádica, quase mensal. 

Após reestruturação em 1995 — que incluiu novo 
projeto gráfi co e formato, além de foco nos jovens 
adultos como público-alvo — passou a vender 237 
mil exemplares por edição. Em 2001, voltou a ser 
semanal, mas no ano seguinte passou novamente a 
estar esporadicamente nas bancas. Desde 2003 tem 
periodicidade mensal. Importante destacar que Placar 
formou diversos jornalistas esportivos e ganhou muitos 
prêmios, especialmente por suas reportagens investi-
gativas, como a da “Máfi a da loteca”.

Lançada em novembro de 2009 no Brasil pela Edi-
tora Spring, a Revista ESPN cobre todos os esportes, 
atraindo anunciantes como Heineken, Olympikus, Nes-
tlé, Nivea, Unilever, Centauro, Hypermarcas, Alpargatas, 
Samsung, Speedo, entre outros. A publicação integra a 
maior plataforma de esportes do mundo. No Brasil, a 
ESPN se faz presente em TV por assinatura, internet, 
revista, rádio, jornal, video-on-demand, mobile, redes 
sociais e prepara a estreia no iPad, conseguindo assim 
promover um efi ciente cross media. Essa multiplata-
forma de esportes, com alinhamento global, faz com 
que a revista tenha “a responsabilidade de prover nosso 
conteúdo pensando em atender a correspondentes de 
todo o mundo”, conta Mauro Machado, diretor comercial 
da Revista ESPN e da América Economia.

O título chegou ao Brasil seguindo o formato de 
tratar o esporte sob o viés do comportamento, cultura, 
política, bastidores, tecnologia, ou seja, cobre qualquer 
assunto que permeie o esporte de maneira pouco 
convencional, além de abordar os assuntos em voga. 
Também chegou com a cultura de desenvolver projetos 
customizados para seus anunciantes (veja matéria na 

página ao lado), segundo Machado. “O tema esporte 
possibilita o desdobramento em muitas ideias criativas 
e o mercado está ávido por essa diferenciação. A Spring 
tem como premissa a inovação, o inusitado e aplica isso 
em todas as suas publicações, como a Rolling Stone e 
a Aero Magazine”, garante. 

Estratégias diversificadas
Antes da Spring, o Grupo Lance colocou no mercado 

a primeira edição de Fut, em setembro de 2008. “O 
principal foco de cobertura é o futebol. Os protagonistas 
da revista são jogadores, técnicos, dirigentes e torcedo-
res — todo o universo que está dentro dos gramados e o 
que gira em torno dele também”, diz o diretor executivo 
do grupo, Afonso Cunha. Mas, para atender aos inte-
resses masculinos do público-alvo, há também seções 

sobre carros velozes, programas de televisão, dicas de 
estilo, pautas sobre viagens, bares e restaurantes. “É 
importante ressaltar que temos espaço para outros 
esportes, do automobilismo ao vôlei de praia, do futebol 
americano ao de botão”, ressalta Cunha.

Desde novembro último, a Fut tem versão para 
iPad, com conteúdo exclusivo e multimídia, infográfi cos 
interativos, galerias de fotos, vídeos e efeitos sonoros, 
além de uma diagramação diferenciada utilizando 
os recursos permitidos por essa plataforma. As três 
primeiras edições foram gratuitas na App Store, para 
degustação. A partir da quarta edição (número 27), o 
download passou a custar U$ 4,99.

Para Cunha, o diferencial da Fut, que está na 
edição de número 28 (março de 2011), diante da 
concorrência é a cobertura do futebol internacional, 

Lançamento 1970

Periodicidade Mensal

Tiragem 80 mil, sendo 53 mil assinantes

Perfi l 

do leitor

De oito a 80 anos, em todo o Brasil, todas 
as classes sociais. Leitor mais típico: cerca 
de 30 anos, de São Paulo, classe A e B

Mensal

80 mil, sendo 53 mil assinantes

Lançamento 2010

Periodicidade
Trimestral, inicialmente; em 2016 
passa a ser mensal até setembro

Tiragem não informada

Perfi l do leitor O mesmo da Istoé

Trimestral, inicialmente; em 2016 

Apesar do interesse dos brasileiros pelo assunto, revistas de esportes têm de lutar para se manter no mercado
Sandra Regina da Silva

SEGMENTADAS

O desafio de continuar no jogo

Lançamento 2008

Periodicidade Mensal

Tiragem 73 mil

Perfi l do leitor
Predominantemente homens, entre 19 e 
35 anos, das classes A e B

Mensal

73 mil

Predominantemente homens, entre 19 e 

Lançamento 2009

Periodicidade Mensal

Tiragem 30 mil (IVC outubro/2010)

Perfi l do leitor
Predominantemente homens, entre 19 e 
49 anos, classe A e B

Mensal

30 mil (IVC outubro/2010)

Lançamento 2009

Periodicidade Mensal

Tiragem 10 mil

Perfi l do leitor Apreciador de assuntos ligados ao esporteApreciador de assuntos ligados ao esporte

Lançamento 2007

Periodicidade Bimestral

Tiragem 5 mil

Perfi l do leitor
Classe A e B, 25 a 35 anos, 
predominantemente masculino (80%)

Bimestral

Classe A e B, 25 a 35 anos, 
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citando algumas matérias exclusivas de grande re-
torno como “Kaká x Cristiano Ronaldo — quem vai 
dar certo no Real?", "Quer apostar? Os bastidores do 
relacionamento entre sites de apostas e o futebol" e 
"Fábrica de Messis: por dentro da escolinha do Barça". 
A revista do Grupo Lance tem contado com Fiat, GM, 
Claro, Itaú, Sony, VW, L’Oreal, Unilever e Gatorade, 
entre outros anunciantes.

Já a Revista Máquina do Esporte surgiu em 2007, 
cobrindo todas as modalidades, mas com foco em 
marketing esportivo. De acordo com Erich Beting, 
sócio-diretor e editor-executivo, entre os principais 
anunciantes estão Vulcabras, Pão de Açúcar e Fragata 
Marketing Esportivo. Cross media tem sido a estra-
tégia para a Máquina do Esporte se manter no setor. 
“Negociamos todas as mídias em conjunto, com a 
revista sendo mais uma das plataformas. Além disso, 
ela é, em grande parte, segmentada para um mailing 
vip, o que contribui para termos a certeza do público 
que atingimos”, explica Beting. O grupo Máquina do 
Esporte atua também em internet (com o site www.
maquinadoesporte.com.br), TV e rádio.

O título da Editora Abril, por sua vez, cobre basica-
mente futebol, mas já abordou todos os esportes em 
períodos passados, principalmente Fórmula 1. Entretan-
to, sempre abre espaço para outras modalidades em 
períodos de Olimpíada, conta Sérgio Xavier Filho, diretor 
de redação. Em sua cartela de clientes há principalmente 
anunciantes de setores como material esportivo (Nike 
e Adidas), bebidas (Ambev), financeiro (Itaú, Bradesco), 
e telefonia (Vivo, Oi). 

“Placar sempre se apoiou no tripé credibilidade, ex-
celência fotográfica e capacidade de análise. Seguimos 
assim. Todos mostram o futebol, Placar tenta explicar 
melhor tudo isso”, resume Xavier. Com conteúdo pre-
sente na internet e no celular, neste momento é fina-
lizado o projeto para iPad, que deverá estar disponível 
a partir de junho. “A principal novidade de Placar para 
2011 será a presença na plataforma dos tablets. O iPad 
será o primeiro”, adianta o diretor de redação.

Projeto regional
A Revista Torcida é um projeto lançado em 

outubro de 2009 pelo Grupo Torcida, de Pernam-
buco, sociedade  de Beto Lago e Kleber Medeiros, 
respectivamente diretor de redação e diretor execu-

tivo e de marketing. “Cobrimos todos os esportes. 
Evidente que o futebol é o carro-chefe, mas sempre 
damos destaque aos esportes olímpicos e também 
a modalidades como automobilismo, esportes 
radicais. Todos têm espaço na revista”, garante 
Lago. Atualmente na 15ª edição, reúne entre os 
principais anunciantes Rede Globo Nordeste, TIM, 
Claro, Chesf, Pitú, Moura Dubeux, Ambev e Nova 
Schin, entre outros. 

Se é um desafio para uma publicação com abran-
gência nacional ter sucesso, também o é para um 
projeto editorial regional. “Não é fácil manter uma 

A Revista ESPN tem desenvolvido vários cases 
diferenciados, que foram elaborados e pensados para 
clientes específicos. Atualmente, são cerca de 60 pro-
jetos customizados no mercado, que estão em fase 
de avaliação. Dentre os que ocuparam as páginas da 
revista, destaque para os patrocínios de Samsung e 
Sony em seções especiais de fotos. A Samsung foi 
a patrocinadora, por alguns meses, da seção Zoom, 
que ocupa página dupla e é caracterizada sempre 
por uma bela imagem, contendo registros de cenas 
de esporte. Mauro Machado, diretor comercial da 
revista, conta que nesse projeto a foto da seção foi 
enquadrada dentro de uma TV Samsung. “Ela fez 
questão de manter a proporção real do monitor, e o 
resultado foi que a foto parece entrar na TV”, expli-
ca. Com o patrocínio, a fabricante contou com um 
anúncio casado com a seção.

Já o projeto customizado para a Sony exibiu a 
foto de um estádio de futebol, tirada teoricamente 
por um espectador. Na página há a citação de ela 
ter sido tirada com uma máquina fotográfica Cyber-
Shot. “Foi uma forma discreta e criativa de passar a 

Anúncios customizados na ESPN
mensagem publicitária”, relembra Machado. Ao virar 
a página vinha o anúncio, como um merchandising 
de TV. De acordo com o diretor comercial, a equipe 
da revista está sempre atenta a novas ideias, um 
roteiro que possa ser inserido no conteúdo editorial. 
“Não excluímos os anúncios convencionais, mas hoje 
agências e anunciantes buscam projetos especiais. 
E a Revista ESPN é interessante no quesito criativi-
dade. Ela é mais livre, mais solta, e o tema esporte 
permite diversão e interação”, defende.

Além desses, Mentos Brasil lançou sua campa-
nha para a Copa do Mundo 2010 na revista, onde 
encartou uma pulseirinha alusiva ao evento; Dove 
Men Care publicou um gate folder (encarte dobrável 
de várias páginas) sobre esportes e qualidade de 
vida; Heineken encartou minibook com uma retros-
pectiva exclusiva sobre a UEFA Champions League, 
da qual é patrocinadora mundial; Olympikus encar-
tou o minibook “A década do vôlei”, com a história 
e vitórias do esporte; e a Prefeitura de São Paulo 
publicou um folder de capa no reparte de São Paulo 
para divulgar a Virada Esportiva.               (SRS)

revista esportiva em nosso Estado (Pernambuco), 
principalmente com o pouco apoio das empresas 
locais. Ainda assim, tentamos explorar ao máximo a 
procura por outros investidores, de empresas que não 
estão no dia a dia dos esportes”, completa Medeiros. 
Para Lago, a chave é apostar no conteúdo editorial e 
gráfico. “Temos uma revista que vem crescendo edi-
torialmente e que tem atraído a atenção deste novo 
mercado publicitário. No momento em que estivermos 
presentes nas principais competições nacionais e 

mundiais, acredito que daremos um passo a mais no 
nosso crescimento”, afirma o diretor de redação.

O Grupo Torcida, que lançou simultaneamente a 
Revista e o Jornal Torcida (este último distribuído gratui-
tamente nos estádios locais), investe para finalizar o seu 
portal. “Será uma ferramenta importante. Tentaremos 
agregar todas as nossas mídias atuais — blog, revista 
e jornal Torcida e, em breve, rádio Torcida e TV Torcida 
—, com diversas ações de marketing e de promoções 
para os nossos leitores”, adianta Lago.

Anúncios de Samsung (acima) e Sony: propaganda integrada ao projeto editorial
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Apesar dos esforços dos editores, não é fácil man-
ter uma revista de esportes no Brasil. Que o digam os 
que não conseguiram dar sobrevida a suas publica-
ções. Só em 2008 foram lançadas a Gol F.C., ideali-
zada pelo jornalista, escritor e professor de jornalismo 
Marcos Barrero; a FourFourTwo Brasil, licenciada da 
britânica FourFourTwo, trazida pela Editora Cadiz; a 
revista Roxos e Doentes; e a Show de Bola, sema-
nal de futebol da On Line Editora. Nenhuma delas 
conseguiu sobreviver, com exceção do último título, 
que aparece, às vezes, como Show de Bola Especial 
— Guia do Paulistão 2011, que chegou às bancas no 
final de janeiro. Numerada como a oitava edição (as 
duas anteriores datam de maio de 2010, uma sobre 
a Copa na África do Sul e outra sobre o Brasileirão), a 
publicação atual aborda as contratações, destaques, 
técnicos, novo regulamento, tabela das séries A1, A2 
e A3 do Campeonato Paulista de Futebol.

Outra revista que também não teve vida longa 
foi Trivela, que surgiu em 2006 (então com o nome 
Copa’06) pela Trivela Comunicação. Com periodici-

dade mensal, o foco principal é o futebol nacional e 
internacional, sua última edição (a 43ª) circulou em 
setembro de 2009. O site trivela.com.br, criado em 
1998, existe até hoje e conta com plano ambicioso 
para 2011, de acordo com o editor-executivo, Caio 
Maia. “A Trivela deixou de ter uma edição impres-
sa, porque nos integramos ao projeto da Revista 
ESPN”, explica. 

A decisão foi motivada pela grande dificuldade em 
ter acesso a agências e anunciantes, segundo Maia, 
por serem conservadores. “A associação com a Spring 
para fazer a ESPN foi muito boa nesse sentido”, afir-
ma. A experiência adquirida com o veículo impresso, 
entretanto, trouxe mais reconhecimento e respeito à 
Trivela. “Não temos planos para o mercado de mídia 
impressa. Nossa avaliação é a de que é um mercado 
no qual é preciso ser grande para existir, ou então 
achar um nicho (ou mais de um), como é o caso da 
Spring, com a ESPN e a Rolling Stone. O trabalho que 
dá fazer revista impressa não é mais proporcional aos 
benefícios que isso traz”, conclui Maia.            (SRS) 

Copa e Olimpíada
A Olimpíada que será realizada no Rio de Janeiro, 

em 2016 inspirou a criação da revista IstoÉ 2016, da 
Editora Três. O diferencial da mais nova publicação 
esportiva é que ela tem data de término: junto com os 
Jogos Olímpicos. Serão 38 edições, com numeração em 
contagem regressiva; inicialmente com periodicidade 
trimestral, passando a mensal em 2016 até o mês 
de setembro. “É um projeto pontual. A revista nasce 
no número 38 e segue em contagem regressiva até 
setembro de 2016, quando chega ao número 1 e deixa 
de circular”, conta Maurício Arbex, diretor de publicidade 
do Grupo IstoÉ (Platinum, 2016 e Status). “É a única 
publicação dedicada exclusivamente aos jogos de 2016”, 
destaca ele, avisando que há estudos voltados para um 
projeto visando a Copa do Mundo no Brasil, mas sem 
dar maiores detalhes.

A IstoÉ 2016 circula junto com a revista IstoÉ e é 
voltada para “tudo o que envolve os esportes olímpicos 
e os desdobramentos sociais, econômicos e de infra-
estrutura”, completa ele. Ou seja, mostrará as obras no 
Rio, os clubes, as empresas que apoiam os esportes 

olímpicos, além dos próprios atletas que estarão nas 
disputas. Com atuação também na web e em celular, 
a publicação atrai anunciantes do mercado financeiro, 
montadoras, empresas de tecnologia, telefonia, roupas 
e acessórios esportivos, além das empresas que apoiam 
ou querem apoiar o esporte olímpico e especialmente 
a Olimpíada do Rio. 

Os eventos mundiais que o Brasil irá sediar deverão 
incrementar o conteúdo das demais publicações com 
enfoque esportivo. “Placar lidera os projetos de Copa e 
Olimpíada da Editora Abril, que em breve serão anuncia-
dos”, diz Sérgio Xavier, que prefere manter sigilo quanto 
a detalhes desses projetos. Já Fut estará incluída nos 
projetos relativos à Copa 2014 e à Olimpíada 2016 de 
iniciativa do Grupo Lance, por ser integrante da plata-
forma da companhia. 

A Máquina do Esporte contará com cadernos es-
peciais sobre a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos 
Olímpicos 2016. Beting explica que o conteúdo focará as 
cidades-sedes da Copa e como irão se preparar para o 
evento. Para a Olimpíada, haverá um acompanhamento 
especial da construção do Rio Olímpico, dois anos antes 
do evento. A empresa manterá contato com os patro-
cinadores dos dois grandes eventos para apresentar 
proposta no sentido de que antecipem as estratégias 
das suas respectivas marcas, aproveitando os patrocínios.

Em jogo difícil, títulos  
ficam pelo caminho

A Torcida, por sua vez, finaliza neste momento um 
projeto com a proposta de acompanhar as cidades-sede 
da Copa 2014. Antes disso, pretende mostrar como 
está sendo feita a estrutura na Rússia e no Catar, que 
serão as sedes do Mundial depois do Brasil. “Sobre a 
Olimpíada, a ideia é fazer toda a cobertura inicial dos 
Jogos de Londres, em 2012, e também os principais 
eventos esportivos já neste ano, como os Jogos Pan-
Americanos de Guadalajara”, adianta Lago.

No tablet
As empresas estão atentas às formas de distri-

buição de conteúdo, nas mais variadas plataformas. 
Entretanto, iniciativas como a da Fut, que será seguida 
por Placar e ESPN, não são simples, já que não basta 
replicar os conteúdos nos tablets, por exemplo. “A Fut 
hoje é 100% editada integrando suas diversas plata-
formas: revista, tablet e internet. Essa integração tem 

gerado exercícios de linguagem, pois não se trata de 
usar o mesmo produto em ambientes diferentes, mas 
sim ter o formato adequado para cada ambiente. Essa 
nova realidade muda inclusive o processo de produção 
e mesmo de apuração da informação. Tudo já pensado 
para estar presente em todas as plataformas do Grupo 
Lance”, detalha Cunha (veja matéria sobre revistas nos 
tablets na pág. 6).

Para o diretor, a velocidade das inovações tecnoló-
gicas da comunicação faz com que o aprendizado seja 
simultâneo com a produção. “É um desafio tanto para 
os profissionais como para os leitores, que estão assi-
milando esses novos meios”, analisa. Para o mercado 
anunciante, as novidades possibilitam novos formatos 
e o desenvolvimento de campanhas mais interativas 
e feitas sob medida para cada caso. Neste momento, 
diz ele, a equipe busca aprimorar a versão da Fut para 
o tablet e desenvolver o site da revista.

Lago, da Torcida: chave é apostar no conteúdo editorial e gráfico
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Redação da Revista ESPN: publicação integrada a plataforma que inclui TV paga, internet, rádio, jornal e mobile
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Fonte: Meio & Mensagem Especial Revistas, São Paulo, p. 34-36, 4 abr. 2011.




