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Elas vivem conectadas. Tuitam, tro-
cam mensagens de texto, comparti-

lham fotos e comentários no Facebook 
e não desgrudam do celular. Mas, assim 
como as jovens de dez ou 20 anos atrás, 
elas também dedicam boa parte do seu 
tempo questionando que roupa usar na 
festa do final de semana, como ser nota-

Revistas

Minha melhor  
amiga de papel
Embora conectadas a diversas mídias, adolescentes não abandonam  
as revistas teen, que passam por períodos de robusto crescimento

Por BárBara Sacchitiello bsacchitiello@grupomm.com.br

As três maiores publicações do gêne-
ro (Capricho, Atrevida e Todateen), jun-
tas, cresceram uma média de 47% no ano. 
“Sem dúvida, surfamos na onda dos fe-
nômenos teens em 2010”, admite Tatiana 
Schibuola, diretora de redação da Capri-
cho, da editora Abril — editora que é a 
líder do segmento, com uma circulação 
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A Capricho gerou, a partir da revista, produtos licenciados (no alto) e também programas de televisão, como o Colírios Capricho, na MTV Brasil

Para os players do segmento, atender ao 
anseios das jovens e colocar nas páginas 
das revistas quem elas querem ver é o se-
gredo para garantir uma circulação expres-
siva. “Nesse ponto, a internet acaba sendo 
um grande colaborador, pois ela nos apon-
ta o que essas jovens estão descobrindo e 
quem elas querem ver. Uma leitora dessa 

informações sobre meninos, relaciona-
mentos, estudos, beleza e outras ques-
tões centrais da adolescência”, sintetiza 
Silvino Brasolotto, diretor de marketing 
e publicidade da Editora Alto Astral, que 
publica a revista Todateen, que fechou 
2010 com um crescimento de 56% em cir-
culação, alcançando uma média de 133 
mil exemplares mensais.

“As dúvidas e questionamentos das ga-
rotas são os mesmos em todas as gera-
ções. A diferença é a maneira como elas 
lidam com essa fase de mudanças”, opi-
na Tatiane, da revista Capricho. Um pon-
to importante frisado por essas publica-
ções é a necessidade de considerar que 
as jovens deste início de século também 
têm uma “segunda vida” com a qual se 
preocupar: a vida virtual. É papel das re-
vistas não apenas dar dicas de como se 
portar bem em todos os relacionamentos 
da web, como também estar presente em 
todos os canais de contato com as garotas.

“Disputamos o tempo dessa menina 
com múltiplas formas de entretenimen-
to. Por isso, tratamos a revista impressa 
como um objeto lúdico, que elas podem 
tocar, sentir e que pode ser colecionado, 
guardado”, explica Ethel, do núcleo teen 
da Escala. Para ela, a saída da revista Atre-
vida para manter o diferencial é explorar 
tudo o que a mídia impressa pode oferecer 
em termos de formato, texturas de papel 
e tecnologia, como diagramações dupli-
cadas, pôsteres e versões “dois em um”. 

Presença virtual
Apesar da valorização do papel, a soli-

dificação da presença nos ambientes di-
gitais nunca deixa de estar na agenda das 
revistas teen. O site da Atrevida, por exem-
plo, será reformulado em maio e terá, co-
mo meta, a conquista de dois milhões de 
visitantes únicos até o final de 2011. A re-
formulação da plataforma online da re-
vista já é fruto dos trabalhos feitos pela 
Digisa, um braço digital da própria edi-
tora Escala, responsável pelo desenvol-
vimento das estratégias online. 

Ter um portal com vida independen-

da pelo menino popular do colégio ou so-
nhando com o encontro com seus ídolos 
da música e do cinema.

Essa interessante combinação entre 
hábitos do novo século com os eternos 
questionamentos da adolescência vem 
fazendo com que as revistas teen desfru-
tem de uma maré de notável crescimento 
de circulação e penetração entre o públi-
co nesta faixa etária. Uma rápida análise 
no balanço feito pelo Instituto Verifica-
dor de Circulação (IVC) no ano passado 
comprova essa boa fase.

média de 193 mil exemplares por mês, 
segundo o IVC. 

Os fenômenos a que ela se refere aten-
dem pelos nomes de Justin Bieber, Fiuk, 
Luan Santana, saga Crepúsculo e outros 
artistas, filmes e gêneros que causam his-
teria em boa parte das meninas. “O seg-
mento de revistas jovens se apropriou 
deste culto às celebridades e alavancou 
seus números de vendas”, analisa Ethel 
Santaella, diretora do núcleo teen da Edi-
tora Escala, responsável pela publicação 
da Atrevida.

época não aguenta esperar muito tempo 
para saber sobre seu ídolo e vê-lo estam-
pado nas páginas. Temos de ter agilidade”, 
conta a diretora de redação da Capricho.

Melhor amiga
Apesar do interesse na vida dos famo-

sos, é no seu próprio mundo que as ado-
lescentes ainda concentram a maior parte 
de suas atenções. O tempo passou, mas 
a temática central não muda. “As garotas 
ainda veem a revista como uma espécie 
de amiga, com a qual elas podem trocar 
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Mais uma jovem  
na turma

Nesse mês de abril, mais um 
player chegou ao segmento 
adolescente. Com foco também nos 
jovens e com uma estrutura gráfica e 
de conteúdo que remetem à cultura 
online, a Carta Editorial colocou 
nas bancas a RGteen, publicação 
encartada na própria revista RG.

Com tiragem de 40 mil 
exemplares, a nova revista falará dos 
principais temas que fazem parte 
do universo adolescente: beleza, 
moda, cultura pop, comportamento, 
música, sexo e variedades. Cada 
seção da revista é intitulada com a 
hashtag #, a mesma popularizada no 
microblog Twitter. (B.S)

te da revista também é uma meio de não 
“perder” as leitoras para a concorrência 
e outras mídias. Todos os grandes players 
do segmento abastecem sua pagina on-
line com reportagens, fotos e vídeos ex-
clusivos. “A internet apenas somou, não 
tirou nada do papel. A web complementa 
o impresso e, por isso, é preciso ter uma 
estrutura digital rica”, opina Brasoloto, 
da Todateen. O portal da publicação ter-
minou o ano de 2010 com uma média 
de visitação mensal de sete milhões de 
page views.

Teens em todos os canais
Líder no segmento de publicações ado-

lescentes, a Capricho também ressalta 
a importância de uma estruturada pla-
taforma online (o site da revista teve 60 
milhões de page views, somente no últi-
mo mês de março), mas alerta para a im-
portância de se fazer presente em todas 
as “telas” nas quais as jovens estão liga-
das. Atualmente, a marca Capricho com-
preende as versões online e impressa da 
revista, além de dois programas de TV (o 
Temporada de Moda Capricho, exibido no 
canal Boomerang e o Colírios Capricho, 
transmitido pela MTV Brasil), webséries, 
o evento No Capricho, a versão mobile da 
revista e um leque de quase nove milhões 
de produtos licenciados.

“Essas plataformas não competem en-
tre si pela atenção das jovens. Elas são di-
ferentes meios de estar presente em todos 
os locais em que as garotas estão. Esta é 
a missão da nossa marca”, completa a di-
retora de redação da Capricho. 

Atrevida: um novo site a partir de maio
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