
GESTAÇAO
O professor coordenador do curso de jornalis

mo da Cásper Libero, Carlos Costa, especializado 
em revistas, explica Veja como fruto do cresci
mento da Editora Abril. “Foi o dinheiro acumula
do com publicações que deram certo desde 1950, 
como femininas, quadrinhos e fascículos de lite
ratura, que possibilitou a aposta na publicação.”

Ela foi uma proposta aberta pelo então proprie
tário da Abril, Victor Civita, em função do filho 
Roberto, que tinha estagiado na revista Time, nos 
Estados Unidos, na qual a Veja teria se inspirado, 
segundo a professora de jornalismo da Universidade 
de São Paulo, Elizabeth Saad Corrêa. Costa comple
ta que o primeiro diretor de redação da revista, 
Mino Carta, estagiou em outra revista norte-ame- 
ricana, a Newsweek, que manteve com a publicação 
brasileira uma parceria de conteúdos no início.

INÍCIO
Antes de a revista ser lançada, houve 14 “núme- 

ros-zero”, como lembra o jornalista Sílvio 
Lancellotti, que começou na Veja nessa fase de 
treinamento e ajuste fino. A primeira edição ven
deu mais de 700 mil exemplares, conta. “Mas logo 
se percebeu que o projeto estava imperfeito”,
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completa. “Apesar do nome, a revista não tinha 
muitas imagens para se ver, era chata para o públi
co, então acostumado com imagens, 18 anos com 
televisão no país”, analisa o professor Carlos Costa. 
“Daí, a queda de tiragem foi naturalíssima, assim 
como os cortes na redação”, conclui Lancellotti.

Além disso, segundo Saad Corrêa, a dificulda
de era por Veja ser uma inovação no mercado. 
“Demorou para se criar o hábito de leitura de 
uma revista noticiosa semanal”, indica ela. 
Assim, os primeiros cinco anos da publicação 
deram prejuízo, e ela foi em grande parte banca
da por outras publicações da Abril.

Ainda assim, lembra Lancellotti, uma série de 
fascículos sobre a viagem do homem à Lua, em 
1969, já ampliou as tiragens e mostrou formas 
de abordar temas. Em seguida, uma reforma 
introduziu “seções que o Brasil ainda desco
nhecia, como Ambiente, Cidades e Comporta
mento”. Também lembra a resistência à censu
ra prévia da ditadura militar.

CONQUISTA DE PÚBLICO
Costa diz que, nos primeiros anos, o discurso 

comum era: “Ou a Abril termina com a Veja, ou o 
contrário”, mas Roberto Civita insistiu para a 
editora seguir bancando a revista. E se esforçou 
para negociar sua distribuição com jornaleiros, 
enquanto implementava um sistema de assinatu
ras, o que deu certo, chegando até aos 200 mil 
assinantes. “A partir de 1975, ela foi virando 
revista de torcedor, de quem virava fã da publica
ção”, conta o professor.

José Roberto Guzzo, diretor de redação de 
Veja entre 1976 e 1991, conta que a revista pro
curava “reforçar sua equipe com os melhores 
profissionais do jornalismo brasileiro, a começar 
pelos mais próximos”, ou seja, os das demais 
revistas da Abril eram acompanhados a respeito. 
Ele declara ainda o tripé pelo qual a revista foi 
conduzida: “trabalho duro, talento individual e 
paixão pelo que se faz”. Para ele, “é isso que 
produz matérias boas, ou seja, matérias que o 
leitor tem vontade de ler, e o conjunto de maté
rias boas é a alma de qualquer publicação.”

Segundo Saad Corrêa, a prévia estrutura de dis
tribuição pelo país da Abril também ajudou muito a 
Veja. Além disso, concorrentes demoraram muito a 
aparecer. Assim, ela consolidou seu mercado e che
gava a lugares que a concorrência, quando veio, não 
alcançava. A IstoÉ, chegou em 1976; a Época, só em

PERSONALIDADE
A revista já chega ao seu auge nos anos 1980, 

quando “vira assunto obrigatório em todo 
escritório nas segundas-feiras”, diz Costa. 
Envolveu-se fortemente no impeachment do 
então presidente Fernando Collor, em 1992, 
episódio de onde vêm capas e reportagens que 
estão entre as mais lembradas.

“E foi a partir daí sua guinada, quando toma para 
si o papel de decidir os destinos do mundo”, diz 
ele. “Com isso vai perdendo o espírito de jornalis
mo, simplesmente neutro e analítico. Além disso, 
a revista toma partido e radicaliza ideologicamen
te, atacando grupos como o MST (Movimento dos 
Trabalhadores Sem Terra) e cria inimigos.”

O jornalista Julio César Cardoso de Barros, 
que trabalhou na revista de 1980 até 2013, perí
odo em que acompanhou a duplicação de sua 
tiragem, afirma que na verdade o papel de 
denunciar foi um dos mais importantes, o que 
resultou na demissão de envolvidos em corrup
ção. E que Veja tem grande responsabilidade no 
desenvolvimento desse jornalismo fiscalizador 
dos desmandos dos governos. 
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Caixa de texto
Fonte: Imprensa, São Paulo, ano 26, n. 293, p. 42-43, set. 2013.




