
Palavras cruzadas resistem na banca de jornal e chegam ao celular 
Tainã Bispo De São Paulo 
 
Coquetel tem parceria com a Vivo e Claro; Tim e Oi estudam vender o jogo. 
 
As tradicionais revistas de palavras cruzadas, vendidas há mais de meio século no Brasil, resistem 
nas prateleiras das bancas de jornal. Mas isso não significa que esse passatempo tenha espaço 
garantido junto ao leitor. Por isso, suas editoras estão testando novas mídias, como o telefone 
celular, para conquistar novos consumidores. 
 
A Ediouro, que publica as revistas Coquetel, está apostando no celular. Hegel Braga, diretor de 
operações da Ediouro, diz que desde setembro do ano passado, os usuários da Vivo podem 
comprar pacotes com cinco jogos de palavras cruzadas por R$ 5,99. Ainda neste semestre, Claro, 
Tim e Oi também oferecerão o passatempo. 
 
Segundo Braga, o celular ainda não tem participação representativa na receita da Coquetel. "As 
bancas continuam vendendo 90% das nossas revistas." O restante é comercializado no grande 
varejo. "Estamos testando essa nova mídia e descobrindo suas potencialidades." 
 
A Coquetel vem implantando uma estratégia de expansão para novos públicos há três anos. 
"Naquela época, tínhamos cerca de 60 edições", diz Braga. Hoje, são 85 títulos mensais, com 
tiragem entre 20 mil e 100 mil por edição, totalizando 2 milhões de exemplares vendidos nesse 
período. 
 
Uma das apostas da editora foi no consumidor infantil, que representa 15% das vendas das 
revistas de palavras cruzadas. Foram criados oito novos títulos nos últimos dois anos. Também 
foram fechadas três parcerias de licenciamento, com personagens da Disney, da Nickelodeon e da 
Turma do Guguzinho. 
 
A Recreativa, concorrente da Coquetel, quer reduzir a faixa etária do seu público e tem lançado 
três títulos por mês, com tiragem de 55 mil exemplares cada. Adriano Mussolin, diretor da 
empresa, disse que a editora tem planos, não imediatos, de desenvolver novos títulos, mais fáceis 
e que demandem menos tempo para serem resolvidos. 
 
Assim, explica o diretor, a empresa pretende renovar o seu público, que hoje é majoritariamente 
(62%) formado de pessoas acima dos 61 anos de idade. A faixa etária dos leitores das revistas 
Coquetel é diferente: 74% do público tem entre 16 e 45 anos. 
 
Também faz parte da estratégia da Ediouro e da Recreativa usar a internet - veículo que atrai, em 
especial, consumidores mais jovens. As duas editoras oferecem, em seus sítios na rede, palavras 
cruzadas que podem ser solucionadas gratuitamente. 
 
O Sudoku, um quebra-cabeça que nasceu na Suíça há 300 anos e ganhou fama mundial neste 
século a partir do Japão, também faz sucesso no Brasil e integra o portfólio das editoras locais. 
 
O jogo é feito de um tabuleiro de 81 quadrados, a maioria vazios. O jogadores precisam 
completar com números de 1 a 9, de modo que eles não se repitam nas linhas horizontais e 
verticais. 
 
O Sudoku é publicado pela Coquetel desde o início de 2005 e está trazendo até novas empresas 
para o setor, como a Conrad Editora. Esta é voltada ao público jovem e publica vários títulos 
relacionados à cultura japonesa. O Sudoku é vendido pela Conrad há três meses. 
 



Alexandre Linares, coordenador de comunicação e editorial da Conrad, diz que são vendidos três 
títulos quinzenais, com tiragem de 100 mil exemplares por edição. "O Sudoku agitou o mercado 
de passatempo", diz ele. 
 
A Coquetel publica cinco títulos do Sudoku por mês e também já está vendendo-o pelo celular, 
numa parceria com a operadora de telefone Claro. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 21 mar. 2006, Tendências & Consumo, p. B4. 
 
 


