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Mais um ano, e mais uma oportunidade para analisar a questão sempre em voga do 
consumismo contemporâneo: as celebridades ainda vendem? 
 
Se você pode julgar uma revista pela sua capa, a resposta parece ser sim. Vasculhar 
bancas de jornais e revistas é se perguntar se as revistas de moda não se 
transformaram definitivamente em clones da "People" ou da "Hello!": a "American 
Vogue" traz Keira Knightley; a "Harpers Bazaar", Kate Winslet; a" W", Kate Moss; a 
"InStyle" e a "Glamour", Gwyneth Paltrow; a "Elle", Joss Stone e assim por diante. 
 
Em outras palavras, a enfadonha discussão celebridades versus modelos, oficialmente 
acabou. Quando o negócio é decidir quem vende uma revista de moda - que vende as 
coisas que estão dentro dela, que por sua vez transformam a revista —, estrelas de 
um grupo seleto ganham quase todas as vezes (isso incluí top models, como Kate 
Moss, que deixaram de ser apenas modelos e viraram celebridades. 
 
E isso não vale só para as capas de revistas, mas também para as campanhas 
publicitárias: para a próxima estação primavera/verão, Marc Jacobs escolheu Gísele 
Bündchen para assumir o lugar de Uma Thurman, que assumiu o lugar de um quarteto 
de estrelas que incluía Diane Kruger e Scarlett Johannson, que assumiu o lugar de 
Jennifer Lopez. 
 
Enquanto isso, na Miu Miu, Miuccia Prada contratou Kim Basínger e Camilla Belle, 
depois do sucesso de Maggie Gyllenhaal. Steve Cohn, editor-chefe da "Media Industry 
Newsletter", uma publicação que monitora as vendas de revistas, faz a seguinte 
observação: "Eu sei que soa como algo do tipo As 101 Melhores Capas', mas você 
precisa colocar alguém na capa por quem as pessoas se interessam e isso significa 
celebridades mais do que modelos. Até mesmo entre as celebridades você precisa de 
alguém que está no auge". 
 
Então, foi alguma surpresa ter Katíe Holmes, recém-saída do frenesi provocado no 
verão americano pelo site TomKat, dedicado a fuxicos sobre seu relacionamento com 
Tom Cruise, nas capas da "W", "Glamour", "InStyle" e "Tatler" no mesmo mês, 
enquanto que antes disso ela mal teria saído na capa da "Seventeen"? 
 
As celebridades também são escolhidas como assuntos de capa porque a maioria das 
pessoas acreditam que elas nada têm em comum com uma top model."As celebridades 
vendem mais porque as modelos não têm a identidade", diz o ex-editor de reportagens 
da "Vogue" do Reino Unido, Bronwyn Cosgrave. 
 
De fato, é difícil para a maioria das mulheres se identificarem com uma modelo de 26 
anos e 45,4 quilos de peso que saiu dos cafundós da Austrália e que parece ter 
invadido o guarda-roupa da mãe, especialmente quando comparadas com a rainha das 
capas de revistas Jennifer Aniston. 
 
Aniston foi capa das edições da "American Vogue" que mais venderam em 2003 e 
2004; da edição de maior vendagem da "ÍnSryle" em 2004; e, com o ex-marido Brad 
Pitt, na capa da edição de maior vendagem da "Redbook" em 2004 (650 mil cópias, 
contra a média mensal de 400 mil), superando o recorde anterior que era da falecida 
Carolyn Bessette, capa em setembro de 1999. 



 
Quintessência da "vizinha do lado", Aniston é engraçada, espontânea, bonita e, bem, 
alguém que poderia ser uma amiga (embora com uma dieta rígida)."É isso que as 
pessoas querem" ouvir", afirma Cohn sobre o magnetismo de Jennifer Aniston e o 
poder de sua história: "Uma boa garota que recebe um fora de ninguém menos que 
Brad Pitt. Isso faz dela uma personagem muito simpática". Ainda não se sabe o que o 
escândalo fará,com o poder de venda de revistas de Angelina Jolie. Outrora uma 
favorita da "Vogue" e da "Vanity Fair", a imagem dicotômica de Jolie coloca um ponto 
de interrogação em sua capacidade de vender revistas. Cohn afirma: "O interior dos 
Estados Unidos odeia adultério, e Angelina Jolie é a outra mulher no rompimento do 
casal que era o queridinho da América. 
 
Mas embora Angelina seja vista de couro preto, use frascos de sangue pendurados no 
corpo e pareça tão sedutora, ela também tem um pedigree em Hollywood, é uma 
embaixadora da boa vontade da Organização das Nações Unidas (ONU), doa milhões 
de dólares para instituições de caridade e já adotou duas crianças necessitadas, sendo 
que uma delas perdeu a mãe por causa da Aids! Quer dizer, ela é a senhorita Virtude". 
 
Mas o que o interior moralista dos Estados Unidos pensa tem importância para os 
editores; é só lembrar da troca recente de Jude Law por George Clooney como ídolo da 
capa da edição de estréia da "Men's Vogue" dos EUA, depois das notícias de que Law 
teve um caso com a babá de seu filho. 
 
Mesmo assim, ter uma celebridade na capa não garante o sucesso automaticamente. A 
edição da "American Vogue" de outubro de 2005, com a vencedora do Oscar Charlize 
Theron na capa, foi a de pior vendagem no ano, enquanto um grupo de beldades 
ancorado por Gisele Bündchen foi o best seller de 2004. 
 
Para a "Vanity Fair", sua edição sobre Hollywood em 2004 foi o máximo, enquanto a 
capa com Jude Law foi a de pior vendagem. Jude Law, de novo, foi capa da edição da 
"Premiere" que menos vendeu, enquanto a edição com Orlando Bloom foi o grande 
sucesso do ano. 
 
"Para vencer a Guerra das revistasse preciso fazer alguma coisa", diz Cosgrave. "Não 
basta ter boa aparência. Gwyneth Paltrow, por exemplo, é uma 'garota dos sonhos' 
porque não é só bonita, mas também mãe, casada com um membro da realeza do 
rock, uma divulgadora não oficial de Stela McCartney e já ganhou um Oscar. Junte isso 
ao fato de ela ser uma divulgadora da Esteé Lauder, um grande anunciante, e todo 
mundo sai ganhando." 
 
De modo parecido, em maio de 2005 a "American Vogue" colocou na capa a modelo 
etíope Liya Kebede, mencionando o fato de ela ter feito história ao ser a primeira 
divulgadora negra da Esteé Lauder, além de embaixadora da boa vontade da Unicef. 
Mesmo assim, diz uma pessoa que trabalha na revista e que não quis se identificar, 
"modelos negras não vendem revistas, com exceção de Oprah". 
 
Mas Cohn afirma: "É verdade que a raça é um problema, mas há muitos exemplos de 
revistas que vendem pouco com modelos brancas na capa também. A venda de 
revistas não é uma ciência exata". 
 
 
 
 



Leia mais 
 
Leitora brasileira, por enquanto, prefere rostos conhecidos e capas 
padronizadas 
Tainã Bispo De São Paulo 
 
As revistas femininas renderam-se, de vez, à cultura de celebridades. Modelos 
anônimas, atualmente, estão restritas às passarelas e revistas do mundo fashion. E o 
motivo é simples: celebridade na capa vende mais revistas. 
 
"Nós só publicamos modelos se elas forem, também, celebridades, como por exemplo 
a Gisele Bündchen ou a Ana Hickmann", diz Marisa Adán Gil, redatora-chefe da revista 
"Marie Claire", publicada pela Editora Globo. "As que mais vendem, porém, são as 
protagonistas da 'novela das oito', da TV Globo." 
 
A cultura de celebridades, muito em evidência após o lançamento de títulos como 
"Caras" e "Contigo", passou a influenciar as revistas femininas e de moda. A "Marie 
Claire" publicou sua primeira capa de celebridade em dezembro de 2001, com a 
apresentadora de TV Xuxa Meneghel, e desde então não usou mais fotos de modelos 
anônimas na capa. "Percebemos que as celebridades vendem, e muito", diz Marisa. 
 
Na editora Abril, "Claudia", "Nova" e "Estilo de vida", entre outras, também fotografam 
os famosos. Segundo Claudio Ferreira, diretor do Núcleo de Consumo da Abril, "neste 
momento, a celebridade é a tendência para a capa. Elas vendem", diz, "mas até 
quando?" 
 
O executivo acredita que há um movimento no mercado publicitário em colocar 
mulheres comuns nos anúncios, como a propaganda da linha Dove, da Unilever. "Em 
algum momento essa tendência chegará também às revistas", diz. 
 
Segundo Paula Mageste, diretora de redação da "Criativa", existem dois tipos de 
celebridades. Há as personagens atemporais, que vendem bem mesmo que não 
estejam em evidência. A atriz Malu Mader é desse grupo. E há as artistas que fazem 
sucesso em períodos específicos, como a cantora Maria Rita, que foi capa da "Claudia" 
em dezembro de 2005 porque estava lançando o seu segundo CD. 
 
"As leitoras", diz Marisa, "precisam identificar-se com a personagem da capa. Isso 
significa que ela quer ser aquela mulher". É por esse motivo que as revistas femininas 
não se importam em repetir as mesmas celebridades na capa. "Se elas gostam de uma 
celebridade em especial, vão comprar duas ou três revistas com a mesma artista." 
 
Roberto Melo, vice-presidente da editora Símbolo, corrobora a opinião das editoras. 
Segundo a experiência do executivo, que publica diversas revistas femininas, entre 
elas "Corpo a Corpo", "Uma", "Ouse", a "celebridade torna a revista mais real. As 
leitoras querem acompanhar a vida delas. Enquanto que a modelo não tem nome, 
história pessoal, casamento nem filhos". 
 
Melo usa modelos apenas em capas temáticas, nas revistas "Vida Executiva" ou "Vida 
Saúde". "Nas demais, fotografamos modelos ou até pessoas que não são modelos nem 
celebridades. Pessoas comuns que têm uma história interessante", diz ele. 
Não existe receita pronta para produzir uma capa de revista. A luz, a cor, a roupa e as 
chamadas das matérias formam um conjunto para que determinados títulos vendam 



mais que outros. A padronização é algo comum também. Arriscar, nesse caso, nem 
sempre é bem vindo. 
Há um ano, quando Paula assumiu o cargo de diretora de redação da "Criativa", o 
título, que foi lançado há 16 anos, passava por uma reforma gráfica. Nessa época, diz 
a jornalista, "nos permitimos ousar e experimentar". A revista publicou talentos 
emergentes na capa e saiu dos estúdios. "Fizemos fotos com luz natural, posições 
diversas e em lugares diferentes, como em uma praia, por exemplo." Não deu certo. 
Paula percebeu que a leitora prefere não só uma capa com um rosto familiar, mas 
também luz, posição da personagem e cenário conhecidos. Após três ou quatro edições 
de capas experimentais, a "Criativa" voltou às capas tradicionais - fotos no estúdio, 
rosto em foco. As vendas cresceram. 
 
Em 1991, início da "Marie Claire", a revista publicava modelos, que não eram famosas, 
em praias, com fotos de corpo inteiro. "Não fazemos mais isso. Padronizamos a capa 
para que a leitora reconheça o título mais facilmente", afirma Marisa. A "Marie Claire" 
passou por uma reformulação gráfica e editorial em outubro de 2005. A padronização 
da capa ficou mais intensa e as páginas receberam mais espaços em branco, tornando 
mais "limpo" o visual. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 16 jan. 2006. Empresas / Tendências & 
Consumo, p. B4 
 


