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São Paulo, 5 de Setembro de 2003 - Estilos das publicações variam, mas o sucesso é o 
mesmo. Numa praça de Santiago de Compostela, na Espanha, duas estátuas coloridas 
homenageiam de forma bem-humorada "as marias", duas senhoras solteironas que se 
tornaram famosas por se ocupar exclusivamente da observação da vida alheia e da 
divulgação dos conhecimentos que adquiriam com essa atividade. Na Santiago dos 
anos 50 e 60, essa forma de "jornalismo" era possível. Nos dias de hoje, entretanto, o 
que permite às pessoas se atualizarem sobre os fatos da vida alheia são as revistas 
especializadas em celebridades, aquela gente que todo mundo conhece do noticiário. 
Em tempos recessivos como os atuais, o segmento das revistas feitas para cobrir 
atividades sociais e personalidades como Caras, Flash e Vogue RG parece ser dos 
poucos nichos suficientemente prósperos para sustentar novos lançamentos.  

Há dois meses foi lançada a revista Flash & Amaury Jr., projeto no qual foram estão 
sendo investido US$ 1,5 milhão neste segundo semestre. "A nossa estratégia é 
concentrar o investimento na produção da revista e não necessariamente em ações de 
marketing e comunicação", diz o editor executivo da Flash, Wellington Amaral. A 
revista não tem índice nem as páginas são numeradas, mas são 132 páginas bem 
impressas a quatro cores em papel de couché e com lombada quadrada, característica 
exclusiva as revistas deste segmento. A tiragem é de 120 mil exemplares, editados 
pelo IVC.  

Em termos de marketing à época do lançamento, Amaral diz que a revista confiou no 
poder de penetração do programa de Amaury Jr.. como ferramenta mestra de 
divulgação. "Além disso, a Hebe, o Faustão e o Gugu espontaneamente atuaram como 
"promoters" po rque falaram da revista nos seus respectivos programas", diz Amaral. 
"A estratégia de lançamento também incluiu painéis nas bancas e a distribuição da 
revista para formadores de opinião. O lançamento da revista, na primeira semana de 
julho, coincidiu com a realização de grandes eventos com o São Paulo Fashion Week, a 
Casa Cor e o início da temporada de inverno em Campos do Jordão. "Nestas ocasiões 
foram oferecidas revistas para degustação."  

Apesar da revista levar Amaury Jr.. no nome, o coeficiente de sobreposição de pautas 
entre o programa de televisão e a revista é pequeno. "Fica em torno de 20%", diz o 
diretor de redação, Robert Halfoun. "A revista e o programa de TV têm equipes 
totalmente independentes uma da outra e as pautas que existem em comum ocorrem 
em função dos eventos."  

Na visão dos seus diretores, a Flash é uma alternativa no mercado de revistas de 
celebridades. "A nossa proposta é ter um diferencial de qualidade de leitura e 
diversidade de conteúdo para provocar o interesse de pessoas de diversos perfis e dar 
vida mais longa à cada edição", diz Halfoun. Por isso, as edições ficam nas bancas 
duas semanas. De acordo com Amaral, a resposta de vendas das três primeiras 
edições foi positiva. "A expectativa era vender 25%, mas chegamos a 28%." A 
empresa estima que as vendas alcancem 40% para atender à demanda, a Escala está 
criando a estratégia para o lançamento do sistema de assinaturas, provavelmente em 
outubro.  



Às vésperas de completar 10 anos, a revista Caras é a líder no segmento. Com tiragem 
de 350 mil exemplares, a Caras circula cerca de 305 mil. "Em assinaturas, a Caras tem 
55% da circulação. É pouco quando comparado a revistas semanais como Veja, IstoÉ e 
Época, que chegam a ter 90% da circulação dirigida a assinantes", diz o gerente de 
publicidade, Arnaldo Bonten Rosa. "O que distingue a Caras é seu desempenho nas 
bancas, que alcança em média 140 mil exemplares semanais." O gerente aponta outro 
fator importante para o sucesso comercial da revista: pesquisa da Marplan apurou que 
cada exemplar é lido por, em média, 10 pessoas.  

Seguindo a natureza dos produtos que levam Vogue no nome, a Vogue RG sofisticou a 
fórmula do colunismo e concentra seu foco em imagens que comuniquem o clima dos 
eventos mais badalados. "Nem sempre as pessoas que aparecem são nomes 
conhecidos do grande público, mas são sempre pessoas com atitude", diz o diretor 
corporativo, Ricardo Kowarick. O sucesso do estilo Vogue de fazer colunismo pode ser 
medido pela reinvindicação dos leitores do Rio de Janeiro e de Brasília pelo acesso à 
revista que inicialmente só era distribuída em São Paulo junto com a Vogue. A 
proposta sofisticada Vogue RG, dirigida ao topo da pirâmide sócio-econômica se reflete 
na sua tiragem de apenas 30 mil exemplares por mês. A Caras, mais popular, alcança 
uma tiragem de 1,4 milhão de exemplares por mês e a nova Flash, 480 mil.  
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