
QUESTÃO DE ATITUDE
Pouco depois de co-
meçar a entrevista, a
diretora de publicida-
de das revistas femi-
ninas da Editora Abril,
Sandra Sampaio, gen-
tilmente sugeriu que
trocássemos de local.
Não queria prejudicar
a gravação, mas tam-
bém não queria inco-
modar os colegas pe-
dindo-lhes silêncio,
num ambiente onde a
comunicação entre
eles é indispensável.
Uma atitude que na
sua simplicidade re-
flete a postura de
uma líder, que, apesar
do poder, sabe identi-
ficar as necessidades
de onde atua e encon-
trar o melhor caminho
para os problemas.
Assunto sobre o qual
ela fala à Propa-
ganda, relacionando
com o novo papel fe-
minino e como isso
vem interferindo na
comunicação, até
mesmo com o lança-
mento de revistas,
como a próxima da
Editora Abril, chama-
da Tudo.

Mirela Tavares

Propaganda - Quer dizer que você foi a
primeira mulher executiva de Veja?
Começou fazendo exatamente o quê?

Sandra Sampaio - Desenvolvendo um
projeto para Veja Fizemos um projeto muito
legal, com 48 páginas de anúncios de Natal
encartados em Veja. Em função disso, a
empresa viu que tinha potencial para criar
um produto para o mercado de São Paulo.
Após dois anos, criou a Veja São Paulo, o
que me faz sentir um pouco mãe da Vejinha,
já que participei de todo o lançamento, fui
supervisora, gerente, depois gerente dos
regionais, assumindo a função de gerente de
publicidade na Veja nacional. Foi a
primeira vez que uma mulher assumiu um
posto de gerência na Veja

P- Como era a empresa nessa época
em termos de participação feminina?

SS- Quando entrei, em 1984, a participa-
ção de mulheres se restringia à redação dos
títulos femininos, mesmo assim muito peque-
na. Hoje, essa participação vem crescendo
não só em relação aos cargos jornalísticos -
pois quando se fala de revistas femininas há
uma tendência de se ter mais mulher —, mas
em relação a cargos de gestão.

P - Era uma época que, de modo geral,
não havia publicitárias em cargos de
gestão...

SS - Na publicidade, as mulheres eram
basicamente atendimento e contato. A global
Ana Maria Braga, minha antecessora, foi
uma das primeiras mulheres a assumir a di-
reção. A Fátima Ali também. Ela chegou a
ser publisher do Grupo Nova e quebrou
grandes tabus no mercado, tanto em relação
a preconceitos sobre o titulo que dirigia co-
mo em relação à posição da mulher no
mecado.

P - Dá para perceber que você mantém
aqui uma gestão bem aberta. Quais as
vantagens e desvantagens de se ter uma
mulher nessa área?

SS - Ela tem uma diferença: trabalha com
o racional e o emocional muito bem. Mesmo
estando no mercado de trabalho, ela não
deixa de ser dona da casa, esposa, namora-
da, mãe... Essa intuição feminina fez com
que essas coisas fossem mais simples, mais
fáceis. Duras também, porque a gente não
estava preparada para isso. Muitas vezes
tínhamos jornada dupla ou tripla - além da
casa e do trabalho, havia os cursos de espe-

cialização. Mas eu acredito que todas essas
conquistas foram especiais e benéficas para
a mulher.

P - Mas ainda há muitos problemas...
SS - Ainda tem muita coisa para ser con-

quistada. A diferença salarial ainda existe,
não nos cargos de alta gestão, mas nas ba-
ses, no chão de fábrica, essa diferença é
muito grande. Talvez pela licença-materni-
dade. Mas é um fato a mulher trabalhar, não
tem volta, é uma realização pessoal fantás-
tica. Fazemos uma série de pesquisas com
nossas leitoras e cada vez mais percebemos
que mesmo que a realização monetária não
compense tanto com o trabalho, a pessoal é
muito importante. Na década anterior, a
mulher pensava: "Eu sou feliz porque deixo
a minha família feliz." Uma característica
muito feminina, por ela ser muito gregária.
Hoje ela diz: "Eu tenho de estar feliz e, con-
seqüentemente, as pessoas que estão à
minha volta ficarão felizes."

P -Você diz que esse é um caminho sem
volta, mas por que ainda há tão poucas
mulheres em cargos de gestão, principal-
mente nessa área?

SS - Há vários fatores, um deles é o histó-
rico. Na década de 80, por exemplo, 22%
das mulheres tinham nível universitário.
Dez anos depois, pulou para 47%. A possi-
bilidade de preparar-se para esse cargo au-
mentou. As mulheres que estão no comando
hoje são essas que deram o pulo. Hoje, há
muito mais mulheres nos cursos de profis-
sionalização e pós-graduação. Na próxima
década, o quadro vai ficar muito mais equi-
librado.

P - Como vocês estão se preparando
para atender essa nova mulher?

SS - Revista não é um produto de con-
sumo necessário, então por que entre todas
as 15 maiores publicações femininas, 12 são
nossas? Por que somos líderes nesse seg-
mento? A nossa resposta é o valor que
agregamos à vida dessa mulher. E fazemos
isso realizando muita pesquisa, conversan-
do com ela, interagindo. O telefone da leito-
ra, publicado em todas as revistas, faz com
que recebamos uma média de 10 mil con-
tatos por mês, entre todas as publicações.
Cada redação tem uma pessoa que fica
atendendo e conversando com ela, seja por
telefone, carta, seja por e-mail. Não existe
um contato que não tenha uma resposta.
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ENTREVISTA

P - Quais as dúvidas mais freqüentes?
SS - Há perguntas simples, como onde

encontrar o batom que saiu na edição tal.
Outras são sobre emocional e até de com-
portamento: "Como devo me vestir para
certo tipo de evento?". Muitas perguntas
feitas à redação acabam sendo aproveitadas
e respondemos com reportagens.

P - Vocês do comercial trabalham
muito com a redação. Como funciona
essa parceria?

SS - Temos uma missão muito forte, cen-
trada na ética e na credibi-
lidade. Trabalhamos juntos,
mas não nos mesclamos. A
redação trabalha para
levar a sua leitora valores
que agregam alguma coisa
à vida delas. Nós do comer-
cial vendemos para o mer-
cado esses valores, essa
qualidade editorial e essa
credibilidade. Na verdade,
tudo é um ciclo virtuoso.

P - Como vocês usam
as pesquisas para co-
nhecer exatamente o per-
fil dessas consumidoras?

SS - Ao longo -de 2000,
fiz cerca de 60 apresenta-
ções pelo Brasil para falar
da evolução dessa mulher
dos anos 80 aos dias de ho-
je. O foco era centrado no
mercado, agências de pu-
blicidade e na comuni-
cação errônea que muitos setores ainda
mantêm com essa nova consumidora. Nós
temos preocupação de levar informação
qualitativa, mais do que quantitativa,
porque essa última todos os institutos de
pesquisa têm. Agora a qualitativa vem desse
manancial, que cada redação vai compilan-
do. Sobre a evolução da mulher, por exem-
plo, na década de 80 ela era chamada de do-
na de casa e não se preocupava. Hoje, mes-
mo que ela não trabalhe, não gosta de ser
chamada assim. Já usando a preposição
'da' muda tudo. Se não trabalha, ela admi-
nistra o lar, é dona da casa. Se ela trabalha,
também administra o lar, então continua
sendo dona da casa.

P - E como vocês trabalham isso para
vender as revistas?

SS-A gente deixa target de lado. É óbvio
que serve de referência, mas definimos nos-
sas leitoras pela atitude. Cada leitora de
cada título tem uma atitude, o que muitas
vezes se complementam. Pode-se ter uma
leitora de Claudia e de Nova. Ela lê uma e
outra, porque são atitudes diferentes. Uma

leitora de Manequim, que chamamos uma
revista do fazer, da moda, pode ler Nova,
que é uma revista voltada para a descober-
ta do seu lado mulher. Uma não elimina a
outra. Levamos isso para o mercado e agora
todos estão começando a se preocupar mais
com atitude do seu consumidor.

P - Como vocês cuidam da divulgação?
SS - Cada revista tem uma agência: DPZ

é de Claudia, Nova e Nova Beleza; Salles
com Capricho e também com algumas coisa
que fez para Manequim; além de trabalhar-

mos a comunicação de algumas revistas por
job, como é o caso de Boa Forma e Elle.

P - Qual a mídia preferencial de vocês?
SS - Como temos a melhor cobertura,

anunciamos nas nossas próprias revistas,
mas fazemos ações no ponto-de-venda e
mídia alternativa, que é muito bom para a
marca. Durante o ano 2000, Claudia esteve
presente fortemente em ponto de ônibus.
Para algumas edições específicas, a gente
faz outdoor, como foi o caso de aniversário
de Nova. Utilizamos ainda rádio, para
Capricho e Boa Forma.

P - E internet?
SS - Acreditamos que internet é um com-

plemento, No site da Claudia, por exemplo,
encontra-se informações que na revista não
tem, mas lê-la toda na internet é muito
chato.

P - Então a idéia é explorar mais a
marca?

SS - Cada vez mais a tendência é con-
solidá-las e expandi-las, independentemente

do meio. Marcas consolidadas representam
credibilidade, e com seus valores, idéias e
uma ética enraizada têm possibilidade de
expansão. A Capricho, por exemplo, além da
revista, tem agenda, brindes, lingerie e ou-
tros produtos.

P - Como vocês estão enfrentando o
aumento da concorrência?

SS - Num mercado onde o número de
revistas por habitante é muito pouco, real-
mente ainda se tem muito a crescer. Só que
fazer revista com qualidade requer muito

investimento, principal-
mente numa equipe edito-
rial. Não adianta ter uma
estratégia de marketing
ultrafantástica se o produto
não tem substância. Como
já disse, nós é que temos de
tornar nosso produto indis-
pensável. Logo depois do
Plano Cruzado, triplicou o
número de títulos em deter-
minados segmentos e hoje
desapareceram. O tempo
mostra consistência e con-
sistência é caro. Não é só
na distribuição, mas pri-
mordialmente na formação
de uma equipe de jornalis-
tas que entenda seu pú-
blico. Procuramos aprimo-
rar o trabalho de pesquisa
e de contato com a leitora,
para dar um produto cada
vez melhor. Independente-
mente da concorrência,

procuramos estar um passo à frente.

P - O que ainda pode ser chamado de
nicho de mercado, já que vocês têm títu-
los para todo perfil de mulher?

SS - Estamos lançando uma revista no dia
2 de fevereiro—não sob minha direção —, que
se chama Tudo. Ê uma revista semanal, de
informação para a mulher que trabalha.
Estará só na banca e não terá assinatura,
pois a pesquisa que fizemos indicou que esta
mulher está na rua e que não tem uma
revista de informação e entretenimento jun-
tos. A idéia é levar para a gerente, estagiária
ou mulher que estuda à noite informações
sobre o que está acontecendo por conta das
eleições nos Estados Unidos, o que tem de
novidades na Bahia, o que se passa no
Afeganistão... Para isso, não é preciso ela
estar lendo sete páginas. Um texto curto
basta para mantê-la informada. Além de
diversão. Será ainda a primeira revista
regionalizada: região A de São Paulo para
baixo e região B, do Rio de Janeiro para
cima. Marta Cajardo é apublisher do grupo
e Antônio Carlos, o diretor de publicidade.
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P - E expectativas para 2001?
SS - Expectativas boas, consolidando es-

sa nova consumidora. Acreditamos que o
mercado olhe cada vez mais para essa nova
mulher de uma forma diferente, principal-
mente setores como financeiro, automobilís-
tico e de informática. A partir do momento
que essa mulher se firma no mercado, ela
gasta, consome. Isso é inerente do sexo fem-
inino. Existe uma analogia de que a mulher
hoje são os yuppies da década de 80. Na
próxima década, ela estará consumindo au-
tomóveis de igual com os homens. E eu falo
consumindo diretamente,
assinando cheque, porque
indiretamente não tem um
homem que não consulte a
mulher ou namorada, até
porque se comprar o carro
errado ou a cor errada vai
agüentar aquilo a vida
inteira. Do jeito que as
mulheres se encontram
hoje, com o poder de con-
sumo que têm, elas estão
transformando o movimen-
to da comunicação.

P - Quanto 2001 deve
ser melhor do que 2000?

SS - 2000 foi um ano
muito bom. Fechamos com
crescimento de quase 30%
em relação ao ano anterior
e 2001 deve projetar um
ano interessante. Cresceu
muito o setor de beleza e
continua crescendo muito
mais. Produtos de autoconsumo devem ser
muito interessantes. A moda também vem se
consolidando cada vez mais. As indústrias
têxteis fizeram muito investimento, assim
como indústria automobilística. Dessa
forma, nós só temos de projetar um 2001
melhor.

P - Ainda sobre essa nova mulher, por
que algumas coisas ainda parecem tabus?
Nas próprias publicações de vocês há
reportagens recorrentes sobre mastur-
bação, traição, virgindade...

SS - Muitas vezes determinadas mu-
lheres podem estar acontecendo no mer-
cado, se descobrindo como potenciais
executivas ou funcionárias, mas sua
relação pessoal, com seu corpo, com
marido, namorado, ainda é muito difícil
Por incrível que pareça, a mulher
brasileira se descobriu há pouco tempo,
até por não ter passado por experiências,
como as guerras pelas quais passaram
americanas e européias. Mesmo nesse
país tropical, onde o corpo é muito mais
exposto do que qualquer outro local, a

sensualidade, que é inerente, é uma coisa
muito nova de lidar.

P - E dentre esses assuntos, qual deles
é ainda o maior tabu?

SS - Sexo não é tabu, mas para mulher
não é visto só como sexo. Está amarrado à
relação. Por mais que ela esteja liberada,
com dinheiro, dona de si, ela sonha em ter
sua casa, seus filhos, seu marido. Isso é
inerente a ela. Então isso será sempre dis-
cutido. Outras coisas que deverão ser a
grande bandeira são cidadania, sociedade e
comportamento.

P - E pela sua experiência, como a
publicidade está tratando essa nova mu-
lher?

SS - Estão ainda descobrindo. Muitas
peças publicitárias têm uma visão
machista. A mulher não quer ser impactada
por um produto bancário, considerando-a
como uma bonequinha. Ela é uma consu-
midora. A coisa da "loira burra" incomoda
cada vez mais. Acredito que tem muito
ainda a evoluir.

P - Mas e o reinado das bundas na
mídia?

SS - Explora-se o físico feminino com o
enfoque para o homem. A mulher gosta de
ter o lado sensual estimulado, mas ela não é
só isso. Se perguntarmos a uma mulher com
quem ela se identifica, com certeza, ela não
vai dizer uma Tiazinha.

P - Do ponto de vista feminino, que tipo
de publicidade chama mais atenção dela?

SS -Anúncio tem um resultado muito far-
te. Tanto que a redação de Nova toda
edição elege um anúncio. Em Claudia, o

anúncio da edição é escolhido pela visão
da leitora, porque anúncio bom, indepen-
dentemente do espaço, tem resultado positi-
vo. Anúncio que não agrada, elas ligam e
reclamam na hora.

P - Quais as restrições de vocês em
relação a esses anúncios?

SS - Temos critérios muito fortes, dentro
dos valores que atuamos. Na Capricho, não
entra anúncio de bebida e cigarro. Em nen-
huma de nossas publicações femininas
entra propaganda de arma de fogo. Na Boa

Forma, não faz sentido
bebida e cigarro. O anún-
cio, por dinheiro nenhum,
pode entrar se não tiver li-
gado com a missão de cada
título. A gente não vai, por
exemplo, deixar que sejam
veiculados anúncios que
façam "brincadeirinhas"
com ícones fortes como
Papai Noel ou o Cristo
Redentor. Não podemos
permitir propagandas
tendo como referência o
estupro, que é um negócio
que mexe muito negativa-
mente com a mulher.
Acredito que até estamos
preservando a imagem da
marca deles.

P - Vocês chegam a
interferir nos anúncios?

SS - Muitas vezes a
gente recebe um anúncio e

diz isso aqui não é legal. Teve um para a
Capricho sobre um teste de gravidez que
dizia "Agora os seus problemas aca-
baram". Não é que acabaram, agora é que
eles vão começar. Se ela faz o teste e dá
positivo e o problema dela acabou, o que
eu posso estar estimulando? O aborto?
Então eles mudaram a campanha. Nosso
papel também é fazer isso e não só aceitá-
lo pelo dinheiro. Por isso a importância do
comercial e da redação estarem integra-
dos, mas também na hora que estiverem
separados ou mesclados tem alguma coisa
errada.

P - Mas recusar anúncio só é possível
por ser uma Editora Abril...

SS - A Editora Abril é a Editora Abril
porque ela fez isso. Se fosse o contrário, o
Ratinho, que explora a audiência com vio-
lência, estupro, etc, estaria lotado de
anunciantes premium. Cada vez mais o
mercado exige qualidade e ética.
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