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Exame prepara expansão  
para América Latina
Cláudia Vassallo, nova diretora superintendente da Unidade de  
Negócios e Tecnologia da Abril, anuncia projetos da temporada

Por rodrigo manzano rmanzano@grupomm.com.br

Daqui a um mês, quando a 39a edição 
da Exame Melhores e Maiores chegar 

às bancas e aos assinantes, terá sido da-
do o primeiro passo para a internaciona-
lização do título no mercado latino-ame-
ricano: decisão inédita, neste ano serão 
incluídas no superranking das empresas 
mais bem-sucedidas companhias de nos-
sos países vizinhos. As 200 maiores em-
presas da região serão listadas por valor 
de mercado e por receita líquida. 

Cláudia Vassalo, a nova diretora su-
perintendente da Unidade de Negócios 

e Tecnologia da Abril — há exatamen-
te 60 dias no cargo, em substituição a 
Alexandre Caldini, que assumiu a pre-
sidência do Valor Econômico na pri-
meira semana de abril — afirma que a 
inclusão de companhias latino-ameri-
canas está ligada a um bom momento 
da região. “A América Latina, guarda-
das às devidas exceções, está num mo-
mento muito bom”, avalia. “E realmente 
acreditamos que o Brasil tem tudo pa-
ra se tornar o grande centro de negó-
cios da América Latina, e o continen-

fazer aumentar o interesse do mercado 
local e internacional pelo lançamento 
de títulos do mesmo segmento da Exa-
me, mas não se preocupa. “Concorrên-
cia sempre faz bem, sinceramente”, afir-
ma. Nem mesmo o relançamento, mais 
recentemente, da edição brasileira da 
internacional Forbes ou a competição 
mais aguda entre dois títulos diários, o 
Valor Econômico e o Brasil Econômi-
co ou mesmo de sua concorrente dire-
ta, a Época Negócios. “É verdade que 
o segmento ganhou novos concorren-
tes, isso é uma demonstração de força 
desse mercado, por outro lado, a Exa-
me vem crescendo sucessivamente nos 
últimos anos”

Desafios
Ao assumir o posto de diretora supe-

rintendente da unidade, Cláudia Vassallo 
confessa que sentiu um “frio na barriga”. 
Apesar dos 20 anos de experiência em 
várias funções e editorias da Exame, on-
de começou como trainee, Cláudia reco-
nhece que talvez lhe faltasse um conhe-
cimento mais profundo nas áreas de pro-
paganda e marketing. Por outro lado, res-
salta, o know-how jornalístico pode aju-
dar na novo posto. 

A fórmula da sua gestão, segundo 
Cláudia, será oferecer um conteúdo de 
relevância com foco em inovação e que 
antecipe tendências e sinalize caminhos 
para o mercado. O lançamento ou refor-
mulação, nos últimos anos, dos títulos 
do núcleo que agora dirige, depois de 
duas décadas na redação de Exame, já 
revelava essa vocação do núcleo: além 
da Exame, a Exame PME, Você S/A e Vo-
cê RH, Info, o site Exame.com, todos sob 
sua responsabilidade, agora. “Quando 
Exame nasceu, há 45 anos, o Brasil mal 
tinha um mercado. Era basicamente um 
país que estava saindo de uma econo-
mia agrícola. Temos uma vocação de 
nos posicionar à frente”, afirma. 
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O ex-CEO da Apple John Sculley 
participa da próxima edição do 
Info@trends, que acontece em 
São Paulo no dia 21 de junho, no 
WTC Convention Center. Sculley 
ficou célebre pela queda de braço 
com Steve Jobs nos anos 1980. Na 
ocasião, Jobs saiu da companhia, 
que ficou sob gestão de Sculley 
que vai falar “Como as grandes 
ideias surgem nas empresas”. 
Participam também do Info@
trends, entre outros nomes, 
Frederico Casalegno, diretor do 
Laboratório de Experiências Móveis 
do MIT (Massachusetts Institute 
of Technology); Michel Levy, 
presidente da Microsoft Brasil; 
Sérgio Chaia, presidente da Nextel; 
Oscar Clarke, presidente da HP 
Brasil; Pedro Dale, Social Media 
Manager da Coca-Cola e o Paul 
Zaloom, que ganhou notoriedade 
como apresentador do programa 
O Mundo de Beakman. O evento 
é patrocinado pela Locaweb e 
Nextel e tem apoio da Mother Gaia e 
Alphabase Marketing Interativo.

Evento traz  
ex-CEO da Apple

te, apesar de toda a crise global, vem 
demonstrando um desempenho mui-
to robusto”, completa.

Neste primeiro momento, a Exame in-
cluiu as companhias latino-americanas 
no ranking e em curto prazo os planos 
preveem uma expansão da marca para 
os países da região — por meio de even-
tos, por exemplo—, mas Claudia afirma 
que o lançamento de um título regional, 
por mais que desejável e relevante, ain-
da não faz parte do planejamento mais 
imediato. “Essa nossa incursão latino-

americana é um primeiro passo para 
se fazer uma série de ações. Ainda não 
posso dizer que teremos uma edição da 
Exame, mas isso abre uma oportunida-
de para eventos ou edições especiais em 
outros países”, revela. “É um passo para 
irmos consolidando a nossa marca fo-
ra do Brasil, em mercados onde ela fa-
ça sentido”, conta. A Melhores e Maio-
res ganha, também, um aplicativo mais 
funcional, com possibilidade de cruza-
mento de dados e tradução para o in-
glês para tablets.

A revista Exame já está presente em 
Portugal e na África, por meio de parcerias 
de licenciamento da marca e do conteúdo 
editorial. No final de maio, mais um país 
da comunidade de língua portuguesa pas-
sou a contar com o título: foi anunciado o 
lançamento da Exame em Moçambique, 
com iniciativa da Plot Content Agency , 
que opera também a edição angolana. “O 
Brasil tem um papel bastante importan-
te nas economias destes países, que cres-
cem muito, beneficiadas pelo superciclo 
das commodities. O capitalismo está se 

formando e a Exame ajuda, fornecendo 
informação”, relata. Não à toa, o merca-
do editorial lá está também aquecido: a 
previsão é que o Produto Interno Bruto 
(PIB) de Angola cresça 10,5% em 2012, de 
acordo com o relatório anual World Eco-
nomic Outlook, do Fundo Monetário In-
ternacional (FMI). O PIB moçambicano 
cresceu 7,2% no ano passado. 

Concorrência
Claudia concorda que o aquecimen-

to da economia brasileira também vai 

Cláudia: “O Brasil tem tudo para se tornar o grande centro de negócios da AL e isso é um passo para consolidarmos a marca fora do País.”
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 34, n. 1513, p. 31, 11 jun. 2012.
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