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Existe fórmula para que um título se 
mantenha em circulação por déca-

das? Se existe, é segredo bem guardado. 
Especialistas e publishers de algumas re-
vistas que circulam no mercado brasilei-
ro há pelo menos 40 anos apontam al-
guns componentes para o entendimen-
to da longevidade dessas publicações e 
sua capacidade de se adaptarem aos no-
vos ambientes de consumo de mídia. Um 
cenário que inclui menos tempo para lei-
tura, maior acesso a conteúdos interati-
vos e queda do interesse do consumidor 
em pagar pelo produto revista.

“Quando se conhece o leitor, fica mais 
fácil encontrar o que é relevante para ele 
e atendê-lo nas suas necessidades bási-
cas. São essas informações que resultam 
em revistas vencedoras”, acredita Thomaz 
Souto Correa, vice-presidente do con-
selho editorial do Grupo Abril. Um dos 
maiores especialistas no segmento de 
revistas no Brasil, Correa avalia que es-
tamos acompanhando de perto as inova-
ções que acontecem no cenário interna-
cional, mas reconhece que é tudo muito 
novo. “Estamos no início de uma era de 
experimentação. Há poucos exemplos de 
títulos internacionais descobrindo manei-
ras de editar revistas digitais sem se valer 
de uma simples transposição do modelo 
em papel para a tela”, analisa.

Dois fatores que ajudam a explicar a 
longevidade dessas revistas são credi-
bilidade e capacidade de adaptação aos 
novos ambientes econômicos e culturais. 
“Grupos editoriais muito grandes, como 
Abril, por exemplo, têm recursos finan-
ceiros para bancar revistas mesmo quan-
do não há sucesso comercial, durante al-
gum tempo. Em segundo lugar, e também 
fundamental, é a questão da credibilida-
de e a noção de pertencimento junto ao 
nicho de mercado ao qual elas se desti-
nam”, argumenta Kléber Carrilho, profes-

História

Longa vida às revistas
Títulos mais antigos em circulação no mercado nacional  
investem em multiplataforma e no relacionamento com leitores

Por MARTA BERNARDO CESAR

sor do curso de publicidade e propagan-
da da Universidade Metodista.

Marcas como Veja, Exame, Placar, 
Quatro Rodas, Manequim, Claudia, No-
va, Contigo e Capricho, revistas em qua-
drinhos como Pato Donald, Zé Carioca 
(publicados pela Abril) e Turma da Mô-
nica (que já foi publicada pelas edito-
ras Abril e Globo e hoje está na Panini), 
Casa e Jardim (Editora Globo), Seleções 
(Reader’s Digest Brasil) e Planeta (Edito-
ra Três) estão em circulação há mais de 
quatro décadas no País. Além de já terem 
passado por diversas reformulações edi-
toriais, elas investem em novas platafor-
mas de entrega de conteúdo e extensões 
de marca para manter e até aumentar 
 suas bases de leitores.

Relacionamento sério
Para permanecer sólido por tanto tem-

po, acima de qualquer coisa, é preciso 
manter o que é atemporal, como os valo-
res do título. No caso de Exame (da Abril), 
a defesa da livre iniciativa, da democracia, 
da liberdade de expressão, da ética nos 
negócios e da boa gestão. “Também é ne-
cessário encantar a audiência, trabalhan-
do para colocar no mercado sempre uma 
edição melhor que a anterior”, diz Clau-
dia Vassallo, diretora da unidade Exame.

“Somos, por excelência, produtores de 
conteúdo de qualidade e acionadores de 
audiência qualificada. Nosso diferencial 
é esse e é assim que mantemos muitos 
de nossos títulos femininos há mais de 
quatro décadas no mercado”, frisa Clau-
dia Giudice, diretora-superintendente da 
unidade Segmentadas da Abril, na qual 
estão incluídas Manequim, Claudia, Nova, 
Contigo, Capricho, Placar e Quatro Rodas.

Consolidada há seis décadas como a 
revista que difunde as tendências do mer-
cado de decoração, arquitetura, design e 
paisagismo, Casa e Jardim mantém o foco 

no relacionamento estreito com os leito-
res: donas de casa, estudantes de arquite-
tura, paisagistas, arquitetos e decorado-
res, que contribuem com a marca em vá-
rios canais de relacionamento, principal-
mente nas redes sociais. De acordo com 
a diretora de redação, Simone Quintas, 
ter bom relacionamento com arquite-
tos e decoradores também faz a diferen-
ça, devido ao poder de influência desses 
profissionais junto a leitores, anuncian-
tes e mercado publicitário.

Publicada em mais de 30 idiomas e dis-
tribuída em uma centena de países, Sele-
ções está presente no Brasil desde 1942 e 
sua circulação é baseada em assinaturas. 
Segundo Malu Zacarias, diretora de publi-
cidade da revista, é preciso se reinventar e 
se modernizar sempre para manter o fres-
cor do título. “O caminho é manter a qua-
lidade editorial e a busca pelo mesmo su-
cesso por meio do mundo digital”, afirma.

Em circulação há 40 anos, a Planeta 
hoje se esforça por entender a ecologia 
global e abrir caminhos para um mundo 

sustentável, explica seu diretor de reda-
ção, Ricardo Arnt. “Somos uma revista 
que busca atender à demanda dos leito-
res por conhecimento alternativo e espi-
ritualidade, uma trajetória que começou 
com a contracultura, passou pelos hippies, 
pela inquietação e o inconformismo das 
décadas de 1970 e 1980”, diz.

Quadrinhos memoráveis 
Cinquentenária, a Turma da Mônica 

foi criada por Mauricio de Sousa no ano 
de 1959. O “pai” da turma aponta como 
um dos principais motivos para a aceita-
ção e longevidade de suas principais pu-
blicações o fato de tratá-las como se fos-
sem filhos. “Costumava brincar que nossa 
turma de personagens ia bem (desde há 
muito) porque tinha pai e mãe cuidando 
deles. É uma resposta meio fantástica, mas 
que não foge muito da realidade. Aqui no 
estúdio tratamos dos personagens como 
se fossem filhos mesmo”, conta Mauricio.

Já os quadrinhos publicados pela Abril 
fazem parte da vida de três gerações de 
leitores e, mesmo com o surgimento de 
novas mídias, não deixaram de ser rele-
vantes, garante o diretor de redação dos 
gibis Pato Donald e Zé Carioca, Sergio Fi-
gueiredo. “Acredito que isto justifica em 
parte o sucesso e a longevidade das publi-
cações. O outro motivo é que os persona-
gens Disney nunca caem no ostracismo. 
Pela TV, pelo cinema e pela internet, eles 
continuam a fazer parte de nossas vidas.”

Veja nas próximas páginas as histó-
rias de títulos que estão há pelo menos 
quatro décadas nas bancas e nas casas 
dos brasileiros

Thomaz Souto Correa, da Abril: “estamos no início de uma era de experimentação” 
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Líder no segmento de negócios, 
Exame foi criada em 1967, na forma de 
suplemento em revistas técnicas que 
pertenciam à Abril, como Transporte 
Moderno e Química e Derivados. Passou 
a ter capa própria em 1969, quando 
ainda era encartada em Veja e na 
extinta Realidade. Em 1971, ganhou 
autonomia e abriu caminho para vários 
títulos e extensões de marca como Você 
S/A e Exame PME. Em 2013, o especial 
Melhores e Maiores bateu recorde de 
receita publicitária (11% superior em 
relação a 2012), tornando-se a maior 
publicação da história da Editora Abril, 
com 328 páginas de publicidade e 479 
editoriais.

“Nas páginas de Exame, ao longo 
dessas mais de quatro décadas, 
podemos ver a evolução do ambiente 
de negócios e da economia. Quando 
ela nasceu, éramos um País dos mais 
atrasados. Hoje, estamos entre as 
maiores economias do mundo. Nossos 

Recordes quebrados 

empresários e executivos vivem num 
cenário de extrema competição e 
velocidade, que demanda um volume 
brutal de informação, conhecimento 
e disposição para inovar e renovar”, 
destaca Claudia Vassallo, diretora da 
unidade Exame.

Às vésperas de completar 45 anos 
de circulação desde a primeira edição, 
em 11 de setembro, Veja, revista de 
maior de circulação nacional, preparou 
uma edição especial comemorativa. 
Serão revisitadas 45 reportagens que 
entregaram aos leitores informações 
inéditas, com um novo olhar sobre um 
tema decisivo na história dos últimos 
45 anos no Brasil e no mundo.

O objetivo é fazer um resgate 
histórico, com conteúdo reunido a 
partir das 2.339 edições já publicadas 
(com 185 mil páginas de anúncios) 
e ilustrar quatro décadas e meia 
de conquistas, acontecimentos 
interessantes e muitas transformações. 
“As mesmas qualidades que fizeram 
de Veja a maior revista do Brasil e a 
segunda maior revista de informação do 
mundo — a credibilidade e o jornalismo 
de qualidade — ganham mais força em 
outras plataformas, seja nas edições 
digitais para tablet, em Veja.com , nas 
edições regionais, especiais online ou 
nos aplicativos para mobile”, cita a 
diretora-superintendente de Veja, Thais 
Chede Soares, ao comemorar o fato de 
que, em 2013, a revista atingiu a maior 
circulação da sua história, quando 
somadas as vendas no impresso e no 
digital.

A maior do Brasil 

Nos idos de outubro de 1963, quando 
foi lançada, Contigo tinha periodicidade 
mensal e publicava basicamente 
fotonovelas. Logo na sequência, 
incrementou as pautas e juntou a seu 
conteúdo a cobertura do mundo das 
celebridades, segmento que define a 
cobertura do título.

Para Claudia Giudice, diretora-
superintendente da unidade 
Segmentadas da Abril, a semanal se 
destaca por saciar a curiosidade dos 
leitores com jornalismo de qualidade, 
belas fotos e por viabilizar eventos de 
sucesso. “Os eventos são um capítulo 
muito importante na estratégia da 
marca, porque além de rentáveis 
proporcionam experiências únicas para 
celebridades, anunciantes e convidados. 

Bodas de ouro no papel

Ao mesmo tempo, geram conteúdo que 
é distribuído em todas as plataformas 
nas quais a marca atua. Por meio desse 
círculo virtuoso de plataformas que se 
completam, conseguimos combater a 
concorrência da web e driblar a queda 
dos investimentos”, afirma a executiva.

Em homenagem aos 50 anos do 
título, algumas ações de marketing e 
ativação estão sendo realizadas desde 
a última festa de Réveillon realizada 
no Copacabana Palace. A partir de 
então, todas as semanas a revista traz 
uma retrospectiva com curiosidades e 
histórias dessas cinco décadas. Para o 
final do ano, está previsto um jantar de 
gala com 50 celebridades que fizeram e 
fazem parte da história de Contigo.
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No decorrer de cinco décadas, as 
tirinhas da Turma da Mônica passaram por 
transformações de acordo com evolução de 
seus personagens. Mudanças suaves, graduais, 
acompanhando hábitos e costumes, detalha 
o criador, Mauricio de Sousa. Para além do 
sucesso editorial, Mônica, Cascão, Cebolinha 
e demais integrantes desta turminha seguem 
rendendo boas parcerias comerciais — só em 
termos de licenciamento são 2,5 mil produtos, 
fabricados por dezenas de empresas.

Segundo Mauricio de Souza, as parcerias, 
as interações com editores, concessionários 
e todos que trabalham com sua equipe, direta 
ou indiretamente, ultrapassam 30 mil pessoas. 
“De uma forma ou de outra conseguimos 
passar nossa filosofia de cuidados, 
responsabilidade e carinho às indústrias e 
ao comércio, responsáveis pela produção, 
distribuição e venda dos milhares de itens que 
levam nossos personagens”, comenta.

Produzir conteúdo, manter o alto nível e 
fazê-lo chegar ao consumidor é o foco principal 
do empresário, que enfatiza a necessidade 
de cuidar da administração e da harmonia de 
poderes dentro da empresa — agora, com sua 

presença, mas principalmente depois, com 
seus seguidores. “Todo dia é dia de verificar a 
transparência de processos administrativos e 
financeiros. E prepararmos um bom plano de 
sucessão, já em andamento”, avisa.

Sucesso de público e de vendas

O carro, sempre na pauta

Lançada em agosto de 1960, 
Quatro Rodas foi pensada pelo 
fundador da Editora Abril, Vitor 
Civita, como um guia para levar 
informações sobre “a nascente” 
indústria automobilística brasileira, 
fazendo com que o automóvel 
passasse a ter lugar cativo nas 
pautas. Ao longo desse tempo, a 
marca foi mudando constantemente 
para permanecer a mesma.

A revista manteve em mira o 
objetivo de informar, orientar, 
encantar e conscientizar quem 
gosta de carro e quem não vive sem 
ele. Assim como os automóveis, 
Quatro Rodas passou por diversos 
aperfeiçoamentos, alguns 
equipamentos deram lugar a outros. 
Até os anos 1970, tinha uma vocação 
mais generalista, com espaço para 
assuntos que iam do turismo à moda.

Os desafios atuais são 
semelhantes aos de outros títulos: 
se manter em sintonia com o público 
e encontrar a melhor forma de se 

comunicar com ele. O espectro é amplo, 
já que os leitores vão de engenheiros 
das montadoras até leitores eventuais 
(e menos informados) que buscam 
na revista apoio para a compra 
do próximo carro. O segredo é dar 
informações técnicas sem tornar o texto 
impenetrável para o leitor comum.

®
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Publicação mensal da Editora Três, 
Planeta passou por diversas fases ao 
longo de sua trajetória. As principais 
alterações foram a mudança do 
formato quadrado, em 1977, para o 
atual. Em termos editoriais, a partir 
de 2004, a publicação foi deixando 
de lado temas como esoterismo e 
ocultismo. Hoje, aborda assuntos de 
interesse geral, principalmente sobre 
ecologia, sustentabilidade, psicologia, 
comportamento, espiritualidade, 
ciência, saúde e viagens. As assinaturas 
representam quase 90% da circulação.

Os leitores com mais de 30 anos 
representam 66% do total, sendo que 
metade tem ensino superior e 67% 
possuem renda de até seis salários 
mínimos. Com relação ao conteúdo, 
os maiores interesses são temas 
relacionados à saúde e qualidade de 
vida, ecologia, meio ambiente, ciência e 
religião, além da formação profissional.

Por um mundo melhor

Em abril, Casa e Jardim iniciou 
as comemorações de seus 60 anos 
na Semana de Design de Milão com 
edição especial para apresentar uma 
coletânea de matérias, entrevistas e 
crônicas das décadas de 1950, 1960 
e 1970. A edição foi dividida em duas 
partes: uma com projetos assinados por 
importantes nomes e outra trazendo 
matérias sobre comportamento e 
estilo de vida das décadas passadas. 
A diagramação, ortografia e tipografia 
foram preservadas tais como a versão 
original de época e os anunciantes foram 
convidados a fazer anúncios sob medida.

Ainda em ritmo de comemoração, em 
junho foi lançada uma edição histórica 

para colecionadores em comemoração 
às bodas de diamante da revista. Neste 
especial há uma entrevista com o 
arquiteto Oscar Niemeyer, realizada à 
época de seu aniversário de cem anos, 
além de projetos de Flavio de Carvalho, 
Rino Levi, Paulo Mendes da Rocha, 
Artacho Jurado e textos redigidos pela 
escritora e jornalista Clarice Lispector 
e pelo poeta Carlos Drummond de 
Andrade. “Ficamos atentos para 
entender o que é tendência, sempre. 
Temos de acompanhar não só o que as 
pessoas esperam da Casa e Jardim, 
mas também um movimento geral, 
de cultura”, descreve a editora-chefe, 
Simone Quintas.

Aniversário em grande estilo

Placar surgiu em março de 1970 para 
fazer o que ninguém fazia na época, em 
termos esportivos. Naquele tempo, os 
jornais tinham uma preocupação local, 
e Placar chegou com a proposta de fazer 
a cobertura nacional e internacional. 
“Trouxe jornalismo investigativo, cor 
para as fotos, um jeito diferente de olhar 
o futebol. Ao longo de 40 anos, o esporte 
e a cobertura esportiva sofreram 
mudanças. Placar também mudou, 
deixou de ser apenas revista para atuar 
com muita força no digital”, frisa a 
publisher Claudia Giudice.

Além do formato tradicional, a 
revista está presente no tablet, na 
web, em redes sociais, eventos e jornal. 
Os desafios da marca para continuar 
atraente são os mesmos de março de 
1970, acredita a publisher. “Como atrair o 
público em um ambiente em que a oferta 
de informação esportiva é gigantesca? 
Como fazer diferente? Ou as histórias 
precisam ser originais ou é a forma de 
explicar e analisar o futebol que atrairá 
o leitor. Essa é a missão diária dos 
repórteres e editores de Placar.”

Novidade no mundo da bola 
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Os primeiros traços do papagaio Zé 
Carioca foram esboçados na década de 
1940 pelo próprio Walt Disney, dentro 
do hotel Copacabana Palace. O desenho 
foi uma homenagem ao cartunista 
brasileiro J. Carlos, que desenhava 
as versões brasileiras dos estúdios 
Disney. Já a revista em quadrinhos Pato 
Donald (originalmente O Pato Donald), 
que também faz parte do portfólio da 
Abril Jovem, foi a segunda marca do 
segmento ser lançada pela editora (a 
primeira foi Raio Vermelho, quando a 
Abril se chamava Primavera) e é o título 
mais antigo de quadrinhos no País.

Para Sergio Figueiredo, diretor de 
redação das revistas, os quadrinhos 
continuam sendo basicamente os 
mesmos: clássicos que nunca saem 
de moda. Nem os personagens nem 
as revistas sofreram modificações 

Irreverência 
nacional 

relevantes ao longo dos anos.
Mesmo sendo uma mídia 

prioritariamente off-line, recentes 
experiências de oferta de conteúdo via 
aplicativos têm se mostrado promissoras. 
“É bem possível que, em breve, tenhamos 
quadrinhos Disney, em português, 
disponíveis no iba, loja digital da Abril. 
Também procuramos nos manter 
próximos dos leitores pelo site abriljovem.
com.br e nas redes sociais”, completa.

Criada em 1922, em Nova York, com 
o nome Reader’s Digest, a publicação 
foi trazida ao Brasil em fevereiro de 
1942, pelo fundador Robert Lund. A 
versão brasileira recebeu o nome de 
Seleções. Além da 
novidade no formato 
(um pouco maior que 
um livro de bolso), 
bastante diferente 
do comercializado 
no Brasil no início dos 
anos 1940, Seleções 
chegou com o objetivo de 
difundir a literatura norte-
americana.

Segundo a diretora de 
publicidade, Malu Zacarias, 
só no ano passado, a marca 
— que também é bastante 
conhecida por suas ações de 
marketing — vendeu mais de 
240 mil e-books. “O Brasil é 
muito criativo e lucrativo. Temos planos 
em fase de implantação que estão 
ligados ao digital”, conta Malu.

A base de leitores é formada 
por assinantes, o que, segundo 
a diretora de publicidade, 
justifica a alta fidelidade de 

Difusão cultural para as massas 
renovação, na casa de 93%. O título 
é distribuído tanto em capitais como 
em municípios do interior, de acordo 
com a distribuição demográfica do 

País, com ênfase nas 
áreas onde há maior 
concentração da 
população.

Respeitada pelas leitoras como 
uma revista que dita tendências e 
dá valiosos insights sobre cuidados 
pessoais e com a família, Claudia 
vem acompanhando as mudanças de 
comportamento da leitora e sempre 
procurando oferecer um serviço editorial 
de qualidade. “É uma marca muito forte, 
que fideliza mãe e filha. Por isso, as 
taxas de renovação em assinatura são 
espetaculares e a circulação se mantém 
sólida”, garante Claudia Giudice, 
diretora-superintendente da unidade 
Segmentadas da Abril.

No mercado desde outubro de 1961, 

De mãe para fi lha

Claudia abriu o debate sobre divórcio 
na mídia feminina nos anos 1970, falou 
sobre aborto nos anos 1980 e sobre a 
formação de novas famílias nos anos 
1990. “Hoje, fala sobre telhado de 
vidro, sobre bulling, sobre os desafios 
das mulheres da geração Y. Há meio 
século, a leitora das revistas femininas 
era a mulher que cuidava da casa, dos 
filhos, do relacionamento amoroso. 
Hoje, sabemos que o aumento de 
mulheres qualificadas no mercado 
de trabalho é fator decisivo para o 
crescimento do PIB brasileiro. Claudia 
faz um registro histórico dessa 
evolução”, enfatiza diretora.

Desde 1952, quando circulou o 
primeiro exemplar de Capricho, a 
primeira revista voltada para o público 
adolescente feminino, a publicação 
trata de relacionamento, moda, beleza, 
comportamento e variedades. De 
início, era quinzenal, com fotonovelas 
— na época chamadas cinenovelas — e 
publicava histórias de amor desenhadas 
em quadrinhos. A partir de novembro de 
1952, passou por mudanças no formato 
e na periodicidade.

A marca evoluiu com os leitores, 
as fotonovelas passaram a circular 
como encarte e a revista começou 
a dar prioridade a moda, beleza e 
comportamento, ao gosto de seu novo 
público (jovens de 15 a 25 anos). Em 
outubro de 1989, o título passou por 
novas modificações, desde a parte 

gráfica até o público-alvo, agora de 12 
a 19 anos.

Um dos principais fatores de 
sucesso da marca que é referência 
para as adolescentes foi conseguir 
se transformar e conquistar um 
espaço nesse nicho. “Por ter sido a 
primeira revista voltada às mulheres 
mais jovens, ela conseguiu evoluir 
na medida da transformação desse 
público nos últimos 40 anos, deixando 
pouco espaço para as concorrentes”, 
acredita Kléber Carrilho, professor da 
Universidade Metodista.

Para teens, com amor 
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem Especial: Revistas, São Paulo, p. 23-27, 9 set. 2013.




