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Em 2013, quatro títulos da Editora Glo-
bo e Infoglobo celebram sua trajetó-

ria: o jornal Extra chega aos 15 anos co-
mo um dos pioneiros do segmento de po-
pulares a apostar no surgimento da nova 
classe C; a revista Época, também com 15 
anos, investe em novas tecnologias pa-
ra se alinhar ao espírito inovador da sua 
criação; Crescer comemora duas décadas 
com ações de aproximação do seu target 
e, enfim, Casa e Jardim — mais antigo tí-
tulo de decoração do País — completa 60 
anos apostando na força da marca e na 
tradição, aliada às plataformas digitais.

Ser popular, sem ser popularesco. Com 
isso em mente, a Infoglobo — na época 
editora apenas do O Globo — lançou em 
1998 o jornal Extra. A ideia era atender 
um público da classe C carente de infor-
mação de qualidade, acostumado a en-
contrar, além dos veículos tradicional-
mente voltados para as classes mais al-
tas, jornais recheados de violência e se-
xo nas bancas. A estratégia deu certo e o 
Extra  consagrou-se  com um modelo ino-
vador, premiado, citado como marco no 
segmento de jornais populares no Brasil. 
“Até seu lançamento, a empresa, que já ti-
nha 88 anos, vivia do produto impresso O 
Globo. Ela viu uma grande oportunida-
de, que levou a uma movimentação in-
tensa e difícil, porque havia a preocupa-
ção de não concorrer com o Globo, com 
tanto tempo no mercado”, explica Mar-
cello Moraes, diretor-geral da Infoglobo. 

Além do sucesso no papel, a Infoglobo 
buscou construir uma plataforma sólida 
no online. “Foi um site que se desenvol-
veu de forma rápida e eficaz, principal-
mente na linha de celebridade e espor-
te”, fala. Ele informa que em abril a versão 
online do jornal teve 22 milhões de usuá-
rios únicos, segundo o Google Analitycs. 
Em termos de receita, o digital responde 
por 5% do negócio do Extra. “O caminho 
é este, conquistar uma  audiência alta pa-
ra depois monetizar”, opina.

Uma série de ações voltadas para os 
leitores está sendo promovida pelo Extra 
para comemorar os 15 anos no mercado. 
Entre elas, o jornal promoverá um baile de 
debutantes para 15 leitoras nascidas em 
1998, escolhidas por meio de um concur-
so cultural. O veículo realizará também o 
projeto Letras na Rua. “Toda semana colo-
caremos 15 livros em algum lugar da cida-
de e quem achar leva para casa”, diz. Tam-
bém faz parte das comemorações o lan-
çamento de uma coletânea com as prin-
cipais primeiras páginas do Extra, muitas 
delas premiadas. Moraes conta que uma 
das grandes apostas do jornal para o futu-
ro é o hiperlocal. “Há um potencial enor-
me de crescimento explorando mais pro-
blemas dos bairros e comunidades”, reve-
la. Com isso em foco, o Extra lançou este 
ano o projeto editorial Mais Baixada, um 
novo suplemento que tem como objetivo 
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As principais matérias estarão disponí-
veis em áudio e todo o conteúdo extra, 
como trechos de livros, vídeos e músicas, 
poderá ser acessado pelo celular. Ainda 
em comemoração ao aniversário, o site 
de Época será reestruturado, com uma 
proposta mais atualizada e nova interfa-
ce com o usuário.

Para Gurovtiz, os problemas que as em-
presas de mídia vêm enfrentando são de-
corrência natural das mudanças na socie-
dade. “O ambiente digital cresceu muito 
no Brasil e soubemos acompanhar essa 
evolução, mas monetizar esse trabalho 
ainda é uma incógnita. Tem alguém pro-
duzindo conteúdo de qualidade e precisa 
ser remunerado. Isso não partirá da Edi-
tora Globo e, provavelmente, nem do Bra-
sil. O mercado vai adaptar-se de alguma 
forma”, finaliza. 

Os outros dois títulos da Editora Globo 
também em festa — Crescer e Casa e Jar-
dim — investem em ações mais duradou-
ras para registrar sua presença no merca-
do. Crescer lançou a campanha “A vida é 
melhor com filhos”, presente em todas as 
edições do ano, e reformulou o site, com 
ferramentas de serviço como Guia de No-
mes, Cursos de Gestante Online, Festa de 
Aniversário, entre  outros. Para se aproxi-
mar ainda mais dos leitores, estabeleceu 
uma parceria com o Clube BabyBag, um 
programa de relacionamento com ges-
tantes e, claro, seus filhos. Os cadastra-
dos recebem mensalmente kits com pro-
dutos para serem utilizados nos bebês, e 
um deles é a Crescer. “Alguns leitores co-
meçam a ler a revista durante a gravidez, 
outros não. O objetivo é levar nosso con-
teúdo para mães e pais justamente quan-
do eles estão cheios de dúvidas e, princi-
palmente, abertos a um novo universo. 
Toda informação nessa fase é essencial”, 
explica Daniela Tófoli, diretora de reda-
ção da revista. 

Primeira edição
Casa e Jardim também prepara come-

morações ao longo do ano em que cele-
bra seis décadas de atuação e lança um 
olhar para o passado e outro para o pre-
sente e futuro. A edição especial de ani-
versário foi dividida em duas partes: a ca-
pa traz matérias e a quarta capa, em vez 
de anúncio, publica o número um da re-
vista que, ao ser lida na sequência inver-
tida, traz matérias que revelam compor-
tamento e estilo de vida das décadas de 
1950, 60 e 70. As páginas serão amarela-
das, em estilo retrô. “Essa edição está sen-
do preparada como uma edição de cole-
cionador, conta Simone Quintas, direto-
ra de redação. A revista vai estudar ainda 
troca de logotipo, com retorno ao antigo.

Na área digital, o título criou o serviço 
O Seu Projeto, em que leitores podem so-
licitar sugestões a especialistas e profis-
sionais do setor, apresentando um limi-
te de investimento para reforma e deco-
ração. O site também ganha novo visual, 
que valoriza as imagens, e um app, com 
500 ideias de decoração. Casa e Jardim 
fará, ainda, ações de marketing em lo-
jas de decoração e, por fim, uma festa só 
para convidados. “O que me deixa mais 
feliz é que, ao acessar todo o acervo das 
edições anteriores, percebemos que na-
da mudou na revista. Continuamos com 
o sucesso, fazendo o que desde o início 
foi a missão de Casa e Jardim: falar so-
bre o lar não apenas como local decora-
do, mas sim aquele lugar em que ficamos 
aconchegados”, diz. 

Edição especial de Época, capa de Crescer, 
primeiro número de Casa e Jardim e 
inovação do Extra em cobertura eleitoral: 
títulos aliam tradição e novos investimentos
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aproximar ainda mais o jornal do público 
da Baixada Fluminense.

Para Lucia Santa Cruz, professora da 
ESPM -Rio e consultora de comunicação, 
os títulos impressos, em especial os jor-
nais, passam por um momento de tran-
sição. “Para muitas pessoas ainda é com-
plicado ler jornal na internet, elas prefe-
rem manusear, tem ainda a questão do 
hábito. Acho que durante um período, os 
produtos vão  coexistir, mas é possível que 
o impresso fique mais restrito a algumas 
publicações. Teremos leituras diferentes, 
mais direcionadas e focadas do que hoje, 
quando fazemos a leitura transversa de 
um jornal”, antecipa. “Ainda não sei co-
mo, mas a arquitetura da informação de-
verá conduzir as pessoas para  outras pos-
sibilidades de leitura”, completa.

Para superar essa fase e aproveitar-se 
das oportunidades que tanto os meios 
 off-line quanto as novas tecnologias ofe-
recem, a revista Época, ao também co-

memorar 15 anos, lança sua edição es-
pecial de aniversário, com um conteúdo 
que celebra a efeméride: 15 histórias re-
velam mudanças que o Brasil atravessou 
desde o lançamento do título. Além disso, 
15 jovens que também nasceram em 1998 
 reuniram-se na sede da Editora Globo pa-
ra um debate sobre o futuro do País. Se-
gundo o diretor editorial Helio Gurovtiz, 
a revista está em ótimo momento. Apesar 
de o mercado enfrentar desafios em cir-
culação e faturamento, Gurovtiz diz que 
não há com o que se preocupar. “O nú-
mero de assinantes da revista vem cres-
cendo, assim como nossa audiência no 
site”, conta. “Temos conteúdo de qualida-
de, nos diferenciamos por isso”, completa. 

Época no iPhone
A edição especial é acompanhada pe-

lo lançamento da versão para iPhone e 
Época passa a ser a primeira semanal a 
lançar a edição digital para smartphone. 
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 35, n. 1561, p. 29, 27 maio 2013.




