
Revista Caras fatura R$ 1 milhão com sua grife para famosos 
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Roupões, óculos e faqueiros são alguns dos itens que a publicação vende com a sua marca. 
 
Lia Makowsky, de 28 anos, adora saber da vida alheia. Tanto que, há dois anos, tornou-se 
assinante da revista "Caras". Certo dia, em meio ao tradicional folhear de páginas, ela bateu os 
olhos em uma bolsinha de festas e não teve dúvidas. Decidiu comprá-la. A moça - uma 
economista formada no Mackenzie e que trabalha na Peugeot - passou a ser uma fiel e frequente 
consumidora de produtos com a marca "Caras". 
 
Isso só é possível porque a revista, que há 13 anos vive de fotografar celebridades do Brasil e do 
mundo, vem tentando se tornar uma grife de moda e acessórios. A idéia nasceu no Brasil por 
influência de alguns leitores que queriam comprar produtos usados pelos famosos na ilha de 
Caras, no balneário carioca de Angra dos Reis. 
 
Agora, transformou-se num braço de negócios que faturou R$ 1 milhão no ano passado e que 
poderá ser exportado para outros países onde "Caras" é editada, como na sua terra natal, a 
Argentina, ou em Portugal. A revista, que faturou R$ 150 milhões no Brasil, também é editada em 
Angola e, em breve, poderá desembarcar na Rússia. 
 
"Estamos avaliando se a marca Caras tem a mesma força nesses locais", diz Luiz Maluf, diretor de 
marketing da revista no Brasil. Depois de um início meio capenga e da retomada no ano passado, 
a grife vem ganhando musculatura, com contratação de pessoas apenas para cuidar do assunto. 
 
A lista de produtos é extensa. Começou com o roupão de piquê branco, depois se estendeu para 
camisetas, chinelos, biquinis, faqueiros, óculos, bolsas e outros itens. São mais de cem. 
"Queremos oferecer o melhor, só trabalhamos com produtos de alta qualidade", afirma Maluf. 
 
Executivo da área de marketing - e marqueteiro de primeira ordem como assume - Maluf lembra 
que exagerou quando começou a selecionar fornecedores para a marca. Chegou a bater na porta 
da francesa Louis Vuitton, mas a grife francesa que faz bolsas caríssimas há um século e meio, 
declinou da proposta. Até porque, não faz esse tipo de serviço. E, mais que isto, tem tanto zêlo a 
sua marca que jamais faz liquidação. Tudo para não se popularizar. Também cuida de toda a 
cadeia de produção, do desenho à distribuição. 
 
Proposta negada e planos refeitos, a direção da "Caras" passou a procurar fornecedores 
qualificados, mas com menos lustro do que a Louis Vuitton. Karsten, Tramontina, Rosá Chá e 
Grendene, com tradição no mercado brasileiro, tornaram-se fabricantes de produtos "Caras". A 
GO - abreviação do nome da multinacional General Optical - que faz os óculos da modelo Ana 
Hickmann, da apresentadora Marília Gabriela e de Paloma Picasso, assinará os óculos da próxima 
coleção da revista - cuja tiragem soma 220 mil exemplares, segundo o Instituto Verificador de 
Circulação (IVC), referente a novembro do ano passado. 
 
Mas a pretensão de Luis Maluf é ir além. Ele quer convencer a empresária Eliana Tranchesi a 
montar um "corner" (espécie de vitrine) dentro dos sofisticados ambientes da "maison" Daslu. 
"Não é para vender, apenas para que os produtos estejam perto do nosso público alvo." Ou seja, 
dos ricos e famosos. 
 
O curioso é que pesquisa feita internamente identificou que boa parte dos clientes da marca 
"Caras" fica no Nordeste. "Leitores que estão fora do eixo Rio-São Paulo têm menos acesso às 
celebridades e ao pólo de moda, daí a identificação com a nossa grife", diz Maluf. 
 



A consumidora Lia Makowsky não mora no Nordeste, mas em Moema, um bairro de classe média 
alta paulistana. Mas diz que compra produtos da revista porque são de qualidade e têm preço 
acessível. E, além disso, ela se identifica com a marca e com o mundo fantasioso de "Caras". 
 
Um de seus sonhos é passar um fim de semana na ilha, mas por enquanto isso não é possível. A 
ilha, pertencente à família do empresário Sydney Marques de Paiva, que aluga o espaço 
paradisíaco e suas charmosas instalações por um valor milionário à editora, só recebe convidados. 
Para servi-los, há dois pequenos aviões (ambos alugados), um da TAM e outro da Team Táxi 
Aéreo. 
 
Os custos de manter uma estrutura dessas, com chefs, cabelereiros e muito mais luxo, é possível, 
porque a revista - cujo capital pertence à editora argentina Perfil e à família Civita, da Abril - 
conta com patrocinadores. L'Oreal Paris, Fiat, Grendene, M. Martan e Schincariol. As empresas 
não revelam quanto desembolsam nessa empreitada, mas o Valor apurou que a verba oscila entre 
R$ 200 mil e R$ 1 milhão. 

 
 
Leia Mais 
 
Capricho vende de lingerie a perfume 
De São Paulo   
 
"Capricho" tornou-se um sucesso absoluto dentro e fora das páginas editoriais. Desde que virou 
marca, no fim dos anos 90, a revista ganhou uma legião de consumidoras que compra seus 
produtos. Em quatro anos, foram vendidas 5 milhões de peças da linha de roupas íntimas. 
 
A grife já representa 25% da receita da revista, a mais antiga publicação para o público feminino 
do grupo Abril - nasceu há 53 anos e há 20 mudou o foco para o público jovem. São 200 mil 
exemplares por edição quinzenal. Um projeto de expansão, que ainda não saiu da fase do 
"desejo", segundo a diretora de redação, Brenda Fucuta, é estrear no varejo com uma loja 
própria. "É algo que se pensa, mas isso exige uma operação muito complexa." 
 
Brenda diz que, por enquanto, a revista trabalha para ampliar o menu de produtos. E ela sugere 
que um celular "Capricho" pode ser um deles. "Já fizemos até pesquisa com nossos leitores." 
 
A "Capricho" licencia a marca para os fabricantes que cuidam desde a produção até venda. E, 
para tanto, recebe royalties das indústrias. Roupas íntimas ficam sob os cuidados da Marcyn, 
tradicional fabricante de lingerie. Bolsas são fabricadas pela Le Postiche, agendas cadernos pela 
Tilibra e perfumes pelo O Boticário. "Cada um deles tem o seu próprio canal de venda ou opera 
em lojas multimarcas", diz. 
 
O grupo Abril, que licencia outras tantas marcas de suas publicações, já tentou desembarcar no 
varejo. A revista "Bons Fluidos", que aborda assuntos sobre bem estar, teve lojas com produtos 
de decoração e acessórios para casa. Mas o projeto não seguiu adiante. A Abril tem hoje uma loja 
virtual.  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 22 fev. 2006, Tendências & Consumo, p. B5. 
 
 


