
Economia para muitos 
Com edição especial, Exame celebra 45 anos acompanhando a evolução 

econômica do País e anuncia expansão da área de eventos em 2013 

Quando a economia de um país vai 
bem, a tendência é que toda a socie-

dade também caminhe em um ritmo prós-
pero. Para uma publicação econômica, 
então, a saúde financeira é diretamen-
te proporcional ao sucesso editorial. E é 
dessa atual vitalidade que a revista Exa-
me desfruta, ao completar 45 anos de his-
tória na cobertura do universo econômi-
co e dos negócios do Brasil e do mundo. 

A revista de finanças e negócios da Edi-
tora Abril acompanhou, de perto, todas as 
fases econômicas do Brasil, registrando a 
profunda mudança pela qual o País passou, 
sobretudo aquela iniciada na última déca-
da, que propiciou a inclusão de mais de 30 
milhões de pessoas na nova classe média. 
A transformação desse ambiente econômi-
co, consequentemente, alterou o compor-
tamento das companhias e se refletiu nas 
páginas e na operação da Exame. "Nos-
sos empresários e executivos vivem, hoje, 
num cenário de extrema competição, for-
malidade significativamente maior, o que 
demanda um volume brutal de informa-
ção, conhecimento e disposição para ino-
var e renovar. A Exame respira essas trans-
formações" comenta Claudia Vassallo, di-
retora superintendente de Exame, Exame. 
com, PME, Você S/A e Info. 

Para acompanhar esse novo ritmo de vida 
dos executivos nacionais — o público-alvo 
da revista —, a Exame procura equilibrar a 
credibilidade construída há quatro décadas 
e meia graças à abordagem jomalística asso-
ciada ao dinamismo e fluxo de informações 
exigidos pelos tempos atuais. "Nosso desafio 
é produzir uma revista quente, com uma boa 
amplitude de assuntos, visualmente atraen-
te, bem escrita, bem apurada e sustentada 
pelas declarações e opiniões das maiores au-
toridades de economia e negócios no Brasil 
e no mundo" revela a executiva. 

Multiplataforma 
Em dezembro, a marca Exame comple-

ta 45 anos estruturada em três produtos: a 
revista, de periodicidade quinzenal, cuja 
circulação é de 142.349 exemplares (JVC, 
agosto de 2012); o portal Exame.com e 

a plataforma de eventos, que se tornou 
referência no universo dos negócios e fi-
nanças. Segundo Claudia, a ordem para 
a manutenção das diferentes operações é 
conservar a filosofia de Exame, manten-
do seus valores — defesa da livre inicia-
tiva, da democracia, da liberdade de ex-

pressão, ética nos negócios e boa gestão 
estão, adaptando-os à linguagem perti-
nente a cada plataforma. 

De acordo com a Abril, no primeiro se-
mestre deste ano, a revista conseguiu am-
pliar em 45% seu faturamento provenien-
te das plataformas digitais, além de conse-

guir 71% mais de visitantes únicos no portal 
Exame.com do que no primeiro semestre 
de 2011. Isso mostra que, mesmo tendo se 
estruturado na era do papel, a revista soube 
aproveitar os benefícios do mundo digital. 
"Levamos para a intemet nossa capacida-
de de análise e de apuração de texto. Mas 
sabemos que, no meio digital, as deman-
das do usuário são diferentes das dos lei-
tores da revista. A linguagem e experiên-
cia do portal têm de ser, necessariamente, 
diferentes" conta Claudia, ressaltando isso 
como um dos fatores do bom desempenho 
digital da Exame. Ela também explica que 
as equipes do portal e da revista são sepa-
radas, cada uma desempenhando as fun-
ções jornalísticas para uma plataforma es-
pecífica, mas com a devida interação sem-
pre que necessária. 

Outro segmento tratado com importân-
cia dentro da Exame é o de eventos. Somente 
neste ano, foram realizadas edições do Exa-
me Fórum, Exame Fórum Infraestrutura e 
Exame Fórum Sustentabilidade e, para 2013, 
a superintendente adianta que novos inves-
timentos serão feitos para ampliar a área. 

Edição especial 
A celebração de 45 anos rendeu uma 

edição especial de Exame, que chega às 
bancas no início do mês de dezembro. A 
revista terá a participação especial de eco-
nomistas, vencedores de Prêmio Nobel e 
estudiosos de todo o mundo para listar as 
dez tendências econômicas globais que de-
vem nortear o meio. Além disso, o site Exa-
me.com terá um especial das 45 persona-
Udades que fizeram a diferença no Brasil e 
as 45 maneiras de melhorar e qualificar a 
educação no País. 
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Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 34, n. 1536, p. 39, 19 out. 2012.




