
Revista Piauí completa sete anos com campanha e vários motivos para celebrar     
 
Loja Comunicação cria campanha para divulgar a edição de aniversário do título, vencedor do 
Prêmio Antônio Bento da ABCA, em 2013. 
 
A revista piauí completa sete anos neste mês e, para celebrar o aniversário, traz uma novidade 
exclusiva para os assinantes. Eles receberão a 85ª edição sem as chamadas na capa, apenas 
com a ilustração de pinguins, marca registrada da revista feita pelo colaborador do veículo e 
chargista Angeli. A charge retrata os pinguins mascarados, como se fossem integrantes do 
Black Block, grupos de manifestantes que têm sido muito ativos nos protestos de rua no Brasil. 
Todas as bancas do país terão a piauí número 85 disponível nesta segunda-feira, dia 7 de 
outubro. Os exemplares que vão para as bancas têm as chamadas de capa normalmente. 
 
Uma das principais diretrizes da piauí, colocada em prática em todas as suas edições ao longo 
de seus sete anos de trajetória, é explorar boas histórias e não restringir qualquer assunto, 
desde que ele seja interessante e resulte em apuração e reportagem de qualidade, com pauta 
equilibrando temas sérios com abordagens criativas e leves. É assim que as notícias alimentam 
a revista, independente da época, pois recuperam fatos históricos, retratam o presente e 
apontam o que está por vir. Ao lado do conteúdo, a parte gráfica reforça o modelo editorial 
diferenciado e que se destaca no Brasil, entre os demais veículos de comunicação, com 
trabalhos de renomados ilustradores nacionais e internacionais. 
 
Por investir na difusão de obras artísticas, em maio deste ano a piauí foi contemplada pela 
ABCA – Associação Brasileira dos Críticos de Artes, com o prêmio Antônio Bento. Em 2012 
esteve entre as 10 revistas de circulação mensal mais admiradas do País pelo sexto ano 
consecutivo, segundo pesquisa coordenada pela Troiano Consultoria de Marca e o jornal Meio & 
Mensagem. Ao longo de sua história, também coleciona láureas, como o Prêmio Veículos de 
Comunicação – Categoria Revistas, concedido pelo jornal Propmark, além de diversas 
premiações a seus jornalistas ou para reportagens que publica. 
 
Para quem busca reportagens de números anteriores à edição que encontra-se nas bancas – 
como é o caso de “Artur tem um Problema”, matéria que resultou no Prêmio Esso 2010, na 
categoria Informação Científica, Tecnológica e Ecológica – o site da piauí (confira aqui) 
disponibiliza todas as edições anteriores do título abertas para consultas. Assim, qualquer 
pessoa pode ter acesso à revista, mesmo que não seja assinante. A revista também tem uma 
fan page no Facebook (veja aqui) e perfil no Twitter (aqui), meios onde convites para cinema, 
teatro, concertos e exposições, além da mascote da revista, serão sorteados durante todo o 
mês de aniversário ao público que acompanha a piauí pelas redes sociais. 
 
Com tiragem de 54.700 mil exemplares na edição de sete anos, auditada pelo IVC (Instituto 
Verificador de Circulação), atualmente a piauí tem 24 mil assinantes, com a taxa de 72% de 
renovação de assinaturas. Até abril deste ano, o acesso ao portal da revista chegou a 202.491 
mil visitas únicas.  Apesar da queda de 12% nas vendas do mercado de revistas em bancas, a 
piauí teve apenas 1% de queda com relação ao ano passado. E o aumento na área de 
assinaturas manteve a circulação na média, com perspectiva de aumento para 2014. 
 
Destaques da 85ª edição 
 
O destaque da capa da edição 85, que marca o aniversário de sete anos da piauí, é a matéria 
“A Descoberta de Cabral”, na seção ‘Vultos da República’, em que a jornalista Daniela Pinheiro 
conversa com o governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Ela aponta porque ele é o 
governador mais impopular do Brasil e relata como Cabral reage a isso. 
 
Nos ‘Anais da Aviação’, a jornalista Consuelo Dieguez escreve sobre a Ré Denise Abreu e a 
cadeia de erros que culminou no acidente que matou 199 pessoas no Aeroporto de Congonhas, 
há seis anos; enquanto o ‘Diário de Dilma’ traz o texto “Obama, meu mundo caiu”. 
 
Em ‘Questões Diplomático–Desportivas’, Marcos de Azambuja escreve sobre “As regras do 
jogo”, mostrando que a Fifa precisa aprender que o Brasil vaia até minuto de silêncio. Já em 
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‘Figuras da Cultura’, Roberto Schwarz traça um retrato de Anatol Rosenfeld, o intelectual 
refugiado do nazismo que viveu da enxada e como caixeiro-viajante na região brasileira de 
Corumbá. 
 
Com o chapéu ‘Despedida’, Mariana Filgueiras assina a reportagem “A ruína de Eike”, relatando 
a paralisação das obras do Hotel Glória. 
 
Campanha do 7º aniversário 
 
Nesta semana a campanha publicitária, criada pela agência Loja Comunicação para divulgar a 
edição de aniversário, começa a ser veiculada. Ela conta com filme para televisão e cinema, 
anúncio para mídia impressa e spot para a rádio. Na TV, o filme será veiculado nos canais 
pagos Globonews, GNT, Canal Brasil, Multishow, Music Box, Prime Box e nos canais da Rede 
Telecine durante todo o mês de outubro. 
 
O filme comemorativo mostra a analogia do número 7, idade da piauí, com várias situações, 
como as sete maravilhas do mundo, os dias da semana, as cores do arco-íris, os pecados 
capitais e os anões da Branca de Neve. Confira o filme na íntegra: 
http://www.youtube.com/watch?v=jPX_QTREDHs 
 
Ficha técnica 
 
Agência: Loja Comunicação 
Anunciante: Revista piauí 
Produto: 7º Aniversário piauí 
Redação: Thiago Moreno 
Direção de Arte: Leonardo Solé e Erik Machado 
Direção de criação: Marcelo Giannini 
Atendimento: Tatiana Gomes 
Animação: Décio Carlos Savelli Gomes 
Direção: Décio Carlos Savelli Gomes 
Produtora: Cinerama Brasilis 
Produtora de Som: Zuêra 
Aprovação: João Moreira Salles 
 
SOBRE A REVISTA PIAUÍ 
 
A piauí  é uma revista para quem gosta de ler. Para quem gosta de histórias com começo, 
meio e fim. Conta histórias de pessoas, homens e mulheres de verdade. Ela relata como as 
pessoas vivem, amam e trabalham, sofrem ou se divertem. Como enfrentam problemas e 
como sonham. A periodicidade mensal permite que aprofunde os assuntos, em vez de resumi-
los, e também para que o acabamento, tanto na escrita como na apresentação gráfica, seja 
caprichado. A revista foge dos clichês e não tem preferências nem restrições temáticas, política 
ou ideológicas. Cobre qualquer assunto que uma reportagem possa tornar interessante: 
política, literatura, economia, televisão, arquitetura, cinema, futebol etc. 
 
Fonte: Portal da Propaganda. [Portal]. Disponível em: 
<http://www.portaldapropaganda.com.br/portal/propaganda/38706-revista-piaui-
completa-sete-anos-com-campanha-e-varios-motivos-para-celebrar>. Acesso em: 8 
out. 2013. 
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