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RESUMO 

 

 
Esta monografia aborda a relação entre revistas customizadas e imagem de marca. O 

fenômeno da customização, cada vez mais abrangente, tem tornado as publicações 

empresariais importantes ferramentas para a construção e manutenção de marcas.  Na 

tentativa de compreender esse fenômeno, elegemos duas publicações brasileiras para a 

realização da pesquisa de campo: Revista V, da empresa automobilística Volkswagen, e 

Monet, pertencente à operadora de TV por assinatura Net. Após seleção do corpus, que 

inclui edições do período de 2005 a 2009, realizamos uma análise qualitativa, utilizando 

procedimentos de categorização da análise de conteúdo qualitativa e referenciais de 

estudiosos da linguagem, com o objetivo de observar como os elementos do conteúdo 

editorial das revistas customizadas transmitem a imagem das marcas. A análise, com 

ênfase no processo de produção das publicações, está baseada em três categorias 

principais: pauta, características visuais e linguagem.  Os resultados indicam que a 

imagem da marca está presente em todas as categorias escolhidas. No entanto, existem 

outros fatores, tais como características do meio revista, critérios jornalísticos e modelo 

de negócio das publicações, que exercem forte influência no produto final. 

 

Palavras-chave: Jornalismo institucional, Revistas Customizadas, Imagem da Marca, 

Revista V, Monet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

This is a research on the relations between customer magazines and brand image. The 

custom content phenomenon, which grows every year, has made from company 

publishings important tools for building or keeping brands. In the attempt of 

understanding this phenomenon, we have choosen two brazilian magazines for the 

research: V, from car manufacturer Volkswagen, and Monet, from Pay TV operator Net. 

After selecting the material, which includes issues from 2005 to 2009, we have made a 

qualitative analysis combining the categorization process of content analysis and 

language experts references. The goal was understanding how brand image appears in 

editorial content. The analysis, with emphasis on the magazines production, is based on 

three main categories: subject, visual characteristics and language. Results indicate that 

brand image can be found in all of the three categories. However, there are other 

elements – as the characteristics of magazines, journalistic criteria and business model -  

which strongly influence the final product. 

 

Key words: enterprise communication, customer magazine, custom content, custom 

publishing, brand image, V magazine, Monet magazine. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Como consequência das transformações pelas quais a relação entre clientes e 

empresas passou no último século, em especial na década de 90, tem sido cada vez mais 

recorrente no mundo corporativo a produção de conteúdos customizados, referência 

mais comum em português para aquilo que em inglês recebe uma infinidade de 

denominações, entre elas content marketing, branded content e custom publishing. 

Trata-se da produção de conteúdos (em suporte eletrônico, digital ou impresso) 

informativos ou de entretenimento fundamentados nos valores das marcas e das 

organizações, de modo a auxiliar na construção e/ou fortalecimento de suas imagens 

entre públicos empresariais específicos. De acordo com Joe Pulizzi e Newt Barrett, dois 

especialistas americanos no assunto, autores de “Get Content, Get Customers” (2009), o 

conteúdo customizado é a arte de entender exatamente o que o consumidor precisa saber 

e entregar a informação a ele de uma forma relevante e atraente.  

Em mercados onde o content marketing é mais desenvolvido e já constitui uma 

indústria, como Inglaterra, Estados Unidos e Canadá, pesquisas indicam que a revista é 

o suporte mais utilizado. Portanto, o objeto de estudo deste trabalho é o conteúdo 

editorial presente na revista customizada e a sua relação com a imagem da marca. 

Percebemos no âmbito acadêmico e também no mercado editorial brasileiro a 

ausência de uma investigação mais completa a respeito do fenômeno da customização 

de mídia aplicada à comunicação empresarial. Entendemos que é pertinente um trabalho 

mais aprofundado sobre o tema, visto que a criação de revistas para se relacionar com os 

diversos públicos tem sido uma demanda crescente de empresas que desempenham 

atividades no país em diferentes segmentos econômicos. Além disso, a publicação 

customizada apresenta-se como um campo de trabalho tanto para comunicadores que 

atuam dentro de empresas quanto para os profissionais de agências de comunicação ou 

grandes editoras, que já criaram núcleos especialmente voltados para este tipo de 

produto. As editoras Globo e Abril, por exemplo, já têm departamentos voltados para a 

criação e desenvolvimento de revistas customizadas. 

Um aspecto curioso em relação às revistas customizadas é a junção de duas áreas 

do conhecimento em comunicação aparentemente imiscíveis: jornalismo e marketing. 

Enquanto o primeiro normalmente está associado à informação, conscientização e 
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prestação de serviço, o segundo está associado ao processo de persuasão de ideias, bens 

e serviços, para criar trocas que venham a satisfazer objetivos individuais e 

organizacionais.  

A intenção deste trabalho é responder a pergunta-problema: O conteúdo editorial 

das revistas customizadas transmite a imagem da marca? Devido às mudanças 

sociais que afetam a maneira como as empresas lidam com seus públicos e ao cenário 

extremamente competitivo, as corporações precisam cuidar tanto da qualidade de seus 

serviços e produtos como da imagem empresarial. Entendemos imagem empresarial 

como o conjunto de fatores objetivos e subjetivos que envolvem o produto, serviço ou a 

empresa que o oferece e que se constroem no imaginário do consumidor.  

Nesse sentido, buscamos, então, compreender como as escolhas editoriais de uma 

revista customizada e os esforços de construção de imagem, uma tarefa do marketing, 

são combinados. Isso é feito por meio da análise dos elementos da linguagem de duas 

publicações customizadas brasileiras: a V, revista da montadora Volkswagen, e a Monet, 

da operadora de TV por assinatura Net Serviços. 

É importante destacar algumas particularidades das revistas selecionadas. Ambas 

as publicações estão no mercado desde 2003 e pertencem a segmentos em que as 

concorrentes também já investiram ou ainda investem em revistas customizadas. Outro 

aspecto interessante, que atesta a diversidade do mercado brasileiro, é que as revistas 

em questão estão inseridas em contextos de produção totalmente diferentes: enquanto a 

V é produzida pela Editora Parágrafo, cujas atividades giram em torno desta publicação, 

a Monet, embora tenha uma redação exclusiva para ela, é  um dos títulos da Editora 

Globo. 

O trabalho está estruturado em cinco capítulos. O primeiro é um panorama das 

evoluções em marketing, comunicação empresarial e consumo de mídia que, 

acreditamos, tenham servido de base para o fortalecimento da customização. 

Recorremos nesta etapa a autores do segmento de marketing e administração como 

David Aaker (1998), Philip Kotler (1998) e Ronaldo Swift (2001), e também a teóricos 

da comunicação organizacional como Gaudêncio Torquato Rego (1987), Jorge Duarte 

(2002 e 2005) e Wilson Bueno (2003). 

No segundo capítulo, buscamos explicações para o termo customização e 

abordamos o mercado de revistas customizadas com base principalmente nos dados de 

mercados mais desenvolvidos. A maior parte das informações foi extraída de duas 

associações que reúnem agências de conteúdo customizado na América do Norte e no 
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Reino Unido, a Custom Content Council (CCC) e a Association of Publishing Agencies 

(APA), respectivamente. 

No terceiro capítulo, mostramos as trajetórias das revistas, suas características 

editoriais e gráficas, bem como breve panorama das empresas às quais estão ligadas. No 

quarto capítulo, abordamos o processo metodológico e fazemos a apresentação do 

corpus e dos referenciais adotados para a análise.  Primeiramente realizamos uma 

categorização dos tópicos a serem analisados, em um procedimento qualitativo, segundo 

Bardin (2009). As categorias escolhidas são: pauta, características visuais e linguagem 

das publicações. Para a análise buscamos referências em alguns autores ligados aos 

estudos da imagem e linguagem, como Martins (1999), Joly (1996), Bakthin (1997) e 

Maingueneau (2002), entre outros. Foram realizadas também entrevistas semiabertas 

com os responsáveis pelas revistas, com vistas principalmente a conhecer os históricos 

das publicações e entender os processos editoriais.  

O quinto capítulo é a análise propriamente dita do corpus. Nele, pudemos observar 

as relações entre as estratégias editorias e a de construção de imagem das marcas. As 

categorias foram divididas em subcategorias, justificadas a partir de referenciais 

teóricos. Na sequência, como considerações finais, comparamos os resultados das 

análises nas duas revistas e respondemos a pergunta-problema.  
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1. RELAÇÕES ENTRE MARKETING E COMUNICAÇÃO: EVOLUÇÕES 
 
 

Acreditamos que a profusão de revistas customizadas como canal de comunicação 

entre empresas e determinados públicos esteja associada às mudanças pelas quais o 

marketing e a comunicação empresarial passaram no final do século XX, sobretudo na 

década de 90, com o desenvolvimento dos conceitos de branding e de brand equity e as 

mudanças no cenário de mídia, atualmente caracterizado pela extrema fragmentação da 

audiência para efeito de publicidade.  

  

 

1.1 MARKETING: DA VENDA À TROCA DE VALOR 
 
 

Até 1985, destacam Boone e Kurtz (1995, p. 6), a definição que a American 

Marketing Association utilizava para as práticas de marketing levava em consideração 

basicamente a função econômica da atividade dentro de uma empresa: “o desempenho 

de atividades comerciais que direcionam o fluxo de bens e serviços do produtor ao 

consumidor ou usuário”. A definição que a associação adota a partir de 1985 é mais 

abrangente, considerando outras funções de uma empresa na sociedade: “marketing é o 

processo de planejamento e execução da concepção, preço, promoção e distribuição de 

ideias, bens e serviços, organizações e eventos para criar trocas que venham a satisfazer 

objetivos individuais e organizacionais”. 

O conceito de marketing passa, dessa forma, por uma evolução, perdendo o velho 

sentido de efetuar uma venda, mostrar e vender e ganha aspecto de um processo 

administrativo e social pelo qual o indivíduo e a organização obtêm o que necessitam e 

desejam por meio da criação e troca de valor com os outros. Envolve a construção de 

relacionamentos lucrativos e de valor com os clientes (KOTLER; ARMSTRONG, 

2007, p.4). 

Junto à mudança das perspectivas de marketing, evoluindo o conceito de uma 

atividade meramente voltada para o suporte de vendas para uma atividade fundamental 

que tem como missão captar as necessidades do consumidor e construir com ele 

relacionamentos baseados na troca de valor, desenvolve-se o conceito de marketing de 

segmentação. Selecionar segmentos-alvos que ofereçam a maior oportunidade em 

crescimento, lucros e diferencial em potencial torna-se uma necessidade para as 

empresas obterem vantagem competitiva (BERRIGAN; FINKBEINER, 1994, p. 21). 
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Kotler e Armstrong (2003, p. 172) observam que por meio da segmentação as 

empresas conseguem dividir mercados grandes e heterogêneos em segmentos menores, 

que podem ser atingidos de maneira mais eficiente e efetiva com produtos ou serviços 

que atendem às suas necessidades singulares.  

A identificação de necessidades de grupos específicos de clientes e consumidores 

é anterior à criação de produtos e serviços e o modo de posicioná-los no mercado, 

fazendo uso das ferramentas de comunicação, será fundamental para que a empresa 

alcance suas metas. Essa tarefa deve envolver a implantação de benefícios únicos de 

marca e diferenciação na mente dos consumidores, daí é fundamental a escolha 

assertiva das mídias, que também têm passado nos últimos anos por um processo de 

segmentação em todas as plataformas.  

Torna-se importante, neste contexto, que a organização trabalhe com o marketing 

de segmento, que oferece benefícios em relação ao marketing de massa, pois a empresa 

pode trabalhar de maneira mais eficiente, concentrando seus produtos e serviços, seus 

canais, seus programas de comunicação somente nos consumidores que pode atender 

melhor e de maneira mais lucrativa. 

Outra tendência que se consolida no final do século XX é o gerenciamento da 

relação com os clientes por parte das empresas. Swift (2001, p.1-14) observa que no 

final da década de 1990, os papéis do comprador e fornecedor se invertem: os clientes 

deixaram de ser “caçados” para serem tratados como especiais e “cultivados”. As 

empresas passam a investir em novas técnicas para ouvir os clientes, documentar os 

problemas e soluções e transformar estes conhecimentos em informação. Dessa forma, 

ganha força dentro das corporações a área de gerência de relacionamento com clientes 

(também conhecida pela sigla em inglês CRM, de customer relationship management), 

que é a abordagem empresarial destinada a entender e influenciar o comportamento dos 

clientes por meio de comunicações significativas para melhorar as compras, a retenção, 

a lealdade e a lucratividade deles. 
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1.2  A ERA DA MARCA 
 
 

Paralelamente às evoluções de marketing acima mencionadas, observa-se também 

no fim do século XX uma transição do foco das empresas, mudando a perspectiva dos 

seus esforços de comunicação do tangível, produtos e serviços, para o intangível, que 

são as marcas. 

Aaker (1998) define marca da seguinte maneira: 

 
Uma marca é um nome diferenciado e/ou símbolo (tal como um logotipo, marca 

registrada ou desenho de embalagem) destinado a identificar os bens ou serviços de 

um vendedor ou de um grupo de vendedores e a diferenciar esses bens e serviços 

daqueles dos concorrentes. Assim, a marca sinaliza ao consumidor a origem do 

produto e protege, tanto o consumidor quanto o fabricante, dos concorrentes que 

oferecem produtos que pareçam idênticos. (Aaker, 1998, p. 7) 

 

Lauterborn e Nascimento (2001, p. 65) enfatizam as mudanças pelas quais o 

conceito de marketing passou no início dos anos 80, afirmando que, neste período, o 

marketing centralizado no produto dava sinais de envelhecimento e que a maioria das 

agências de propaganda de origem norte-americana começou a falar em substituir o 

marketing de produto pelo marketing de marcas. A importância dos computadores 

crescia e a concorrência aumentava drasticamente. Muitos autores falavam que a Era 

Industrial perdia espaço para a nova Era da Informação. Diziam também que vivíamos a 

transição da economia tangível para a economia dos intangíveis, na qual ativos como 

patentes, softwares, conhecimento e marcas, passavam a ser tão importantes quanto os 

ativos fabris, terrenos e prédios. Os autores mencionam o analista de tendências 

americano Alvin Toffler, que publicou artigos em que mostrava esta transformação, 

afirmando que estávamos assistindo à agonia da sociedade de massa e que ela seria 

substituída pela sociedade do indivíduo com valorização de fatores como personalização 

e customização. 

Os autores afirmam que, nesta época, diretores de corporações e investidores 

demonstravam uma compreensão jamais vista na história sobre o principal capital das 

empresas: o valor das marcas, definido como brand equity ou valor econômico das 

marcas, prática que se desenvolveria a partir dos anos 90. 

Dessa forma, impulsionada pelo valor das marcas, veio uma onda mundial de 

aquisições, com investidores buscando comprar empresas que fossem lucrativas e 

tivessem marcas fortes e com grande potencial de geração de caixa. Principalmente na 
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Europa, em função da criação do Mercado Comum Europeu, surgia uma necessidade de 

ter marcas fortes rapidamente em todas as regiões. Se possível, marcas já construídas 

em vários países, ou prontas para a competição em termos globais. 

Com a marca ganhando força no mercado e predominando sobre o produto, 

tornou-se necessário criar uma maneira de mensurar o seu valor, pois acredita-se que ao 

adquirir um produto, o consumidor não compra apenas um bem, mas todo o conjunto de 

valores atribuídos a ela. Assim, ganha destaque o termo brand equity, que se refere ao 

conjunto de ativos e passivos ligados a uma marca, seu nome e seu símbolo, que se 

somam ou se subtraem do valor proporcionado por um produto ou serviço para uma 

empresa e/ou para os consumidores dela. Os ativos e passivos nos quais o brand equity 

se baseiam vão diferir de contexto a contexto, mas podem ser agrupados de forma 

prática em cinco categorias: lealdade à marca, conhecimento do nome, qualidade 

percebida, associações à marca e outros ativos do proprietário da marca (patentes, 

trademarks, relações com os canais de distribuição, entre outros) (AAKER, 1998, p. 

16). 

A lealdade à marca é o objetivo maior de qualquer produto ou serviço. A 

manutenção dos consumidores já existentes indica que eles estão satisfeitos com a 

marca, o que desencoraja possíveis ações dos concorrentes. O conhecimento do nome 

da marca é importante porque o consumidor tende a dar preferência ao produto que lhe 

é familiar e as marcas mais conhecidas costumam ter melhor desempenho em um 

mercado competitivo. Já a percepção global de qualidade associada a uma marca 

influencia decisivamente nas decisões de compra e na fidelidade à marca, além de 

possibilitar que a empresa pratique preços premium e promova a extensão da marca a 

outros produtos. As associações à marca podem ser estabelecidas por meio de 

propaganda, do testemunho de personalidades ou características tangíveis, como a 

superioridade tecnológica do fabricante, e intangíveis, a exemplo de segurança e 

prestígio, entre outros (PINHO, 1996, p. 48). 

Pinho (1996, p. 50) destaca que a valorização da marca realiza-se pela criação e 

manutenção de um conjunto organizado de características funcionais e aspectos 

simbólicos a ela conectados. Os atributos e associações que os consumidores 

reconhecem e conectam com o nome da marca dão origem à imagem da marca. Tais 

associações evocadas pela imagem da marca e construída por meio das mais diversas 

fontes (informações veiculadas pelos meios de comunicação, experiências no uso do 
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produto, embalagem, identidade da empresa, promoção de vendas, propaganda, 

publicidade e relações públicas) podem ser tangíveis (hard) ou intangíveis (soft) . 

As associações tangíveis dizem respeito aos atributos funcionais, como 

performance do produto, preço, garantia, serviços e tecnologia. As intangíveis ou 

emocionais são atributos como masculinidade, entusiasmo, confiança, diversão e 

eficiência. Segundo o autor, os atributos soft garantem maior reconhecimento das 

diferenças entre as marcas mais importantes de uma categoria e, portanto, causam maior 

impacto no comportamento do consumidor. São eles que conferem personalidade e 

caráter à marca, emprestando sentido tanto ao produto como ao usuário. 

 

 

1.3  QUESTÃO DE IMAGEM 
 
 

Com a necessidade de se trabalhar valores de marca e diferenciar-se da 

concorrência criando singularidades para conquistar e manter consumidores, torna-se 

ainda mais necessário para a empresa cuidar, além da qualidade de produtos e serviços, 

da imagem empresarial. Elizabeth Brandão e Bruno Carvalho (In DUARTE, 2002, p. 

190) situam o fenômeno em meados dos anos 70, quando as empresas começam a se 

deparar com questões como o tipo de comunicação que iriam demandar as empresas de 

serviços no futuro, como deveria ser feita a publicidade do intangível e como venderiam 

a instituição, a diferença, a respeitabilidade, a credibilidade e a confiança. Esta 

necessidade, assinalam os autores, intensifica-se a partir dos anos 90, com o 

crescimento expressivo das indústrias da economia imaterial. 

A identidade corporativa ajusta-se ao conceito de imagem como uma visão capaz 

de ser construída apenas com base em elementos visuais e estéticos. A imagem é como 

um jogo com sentimento, desejos e pulsões; enfim, a psique do público consumidor. 

Nesse sentido, a identidade de uma empresa não está em si mesma, mas na visão que o 

consumidor e a opinião pública têm dela, e isso depende não tanto das atitudes 

concretas, da excelência de produtos ou serviços, mas sobretudo da aura erigida pelo 

marketing (p. 191). 

Neves (1998, p. 42) define imagem como o conjunto de fatores objetivos e 

subjetivos que envolvem o produto, o serviço ou a empresa que os oferece. Alguns 

desses fatores emanam da própria marca (a garantia da qualidade, de inovação 
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tecnológica), outros se constroem de forma autônoma no imaginário do 

cliente/consumidor em função dos seus próprios valores e perfil.   

Martins (1999, p. 17) observa que o objetivo de toda a empresa ao investir na 

construção de uma marca é aumentar a sua lucratividade, fazendo com que seus 

produtos deixem de ser commodities para se tornarem referência do mercado. O 

trabalho da empresa na construção da marca é aumentar a percepção de valor que o 

consumidor tem a seu respeito. Segundo o autor, a sensibilidade do consumidor só é 

atingida quando a compra realiza e satisfaz racionalmente e, sobretudo emocionalmente, 

suas aspirações por meio da imagem do produto. Assim, a marca é uma entidade com 

personalidade independente. A parte mais sensível em sua construção é a formação das 

características emocionais que vai carregar, ou seja, a imagem que vai transmitir.  

O autor (1999, p. 40) defende que para uma marca ser líder de preferência, é 

preciso estar ligada ao imaginário coletivo e não ao individual. A imagem do produto 

pode atrair consumidores por motivação ou identificação pessoal, mas seu mercado 

certamente será limitado. Se a marca tiver uma definição arquétipa (padrões que 

existem no inconsciente coletivo) do produto, as possibilidades de venda crescem 

enormemente. 

Martins sugere que os trabalhos de construção de imagem da marca comecem pelo 

mapeamento emocional do mercado, em que se deve descobrir as áreas de sensibilidade 

emocional (espírito, ego, razão e instinto) relacionadas àquele produto. Com base em 

projetos realizados com marcas que participam efetivamente do mercado, ele 

estabeleceu cerca de 26 padrões de identificação básicos divididos naquelas quatro áreas 

que batizou de arquétipos emocionais, que são padrões comuns a toda cultura. São 

elementos simbólicos que resgatam estados de espírito comuns a todos (MARTINS, 

1999, p. 37-42). Os arquétipos estão assim agrupados, de forma hierárquica: 

 

  INSTINTO 

Fluxo de energia Lúdico Raiz 

Posse Guerreiro Socialização 

 

EGO 

Autoestima O íntimo Rebelde 

I am a star Equilíbrio estético Socialização 

Jogo de poder   
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ESPÍRITO 

A busca do inconsciente Idealismo Expansão 

Expressão Liderança visionária Tribo Global 

Sentimento cósmico Sensibilidade Força da União 

 

RAZÃO 

Cenas do cotidiano Formalização Racionalização 

Grande meta   

 

Os arquétipos mais primitivos são os relacionados ao instinto. As emoções ligadas 

ao Fluxo de energia trabalham com a falta de consciência do homem a respeito da 

realidade, com o universo em perfeita harmonia. O Lúdico mexe com os sinais de 

consciência da realidade por meio da brincadeira e da fantasia. A Raiz é a necessidade 

de proteção, carinho e afeto. Na Posse, há uma consciência das necessidades do corpo e 

a busca pela satisfação das necessidades básicas, como alimentação, sexo e 

prosperidade. O arquétipo Guerreiro simboliza a busca pela sobrevivência e a 

socialização, o desejo de comunicação e participação na vida social. 

Os arquétipos que trabalham com os apelos da razão são aqueles em que o 

indivíduo compreende as necessidades de regras, ética, lógica e de um poder central. As 

cenas cotidianas simbolizam a busca de reconhecimento e respeito dos papéis 

determinados pela sociedade. A formalização cria uma hierarquia e obediência em 

relação ao comando anterior, além de definir e julgar padrões de comportamento. A 

racionalização apela para o uso da ciência e da tecnologia de forma a quebrar rituais e 

tradições. Já a grande meta é a procura de mobilidade dentro da estrutura social. 

Estão relacionados ao ego os arquétipos Autoestima, que é a busca do 

descobrimento e respeito a si próprio; o Íntimo, a procura pelas pessoas com quem se 

tenha afinidade e o Rebelde, que propõe quebrar regras e ir contra as expectativas de 

conformidade. O arquétipo I am a star é capaz de fazer o indivíduo sentir-se a razão da 

própria vida. O Equilíbrio Estético estimula a busca pelas coisas boas da vida. A 

Exaltação dos Sentidos é a valorização dos sentidos e o jogo dos sentidos sugere a 

apreciação de um estilo de vida sofisticado. 

Ligados ao espírito estão a Busca ao Inconsciente (busca da essência e da 

simplicidade), o Idealismo (busca a construção de uma nova sociedade), a Expansão 

(desejo de romper com compromisso), a Expressão (possibilidade de realizar-se 

criativamente), Liderança Visionária (capacidade de construir a realidade), Tribo Global 
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(estado de espírito de integração e aceitação das diferenças), Sentimento Cósmico 

(conhecimento através da consciência individual), Sensibilidade (estado de consciência 

sutil em que percebemos a natureza efêmera da beleza) e a Força de União da 

Humanidade, que é a possibilidade de realizar feitos inimagináveis. 

Segundo o autor, as pessoas estão individualmente ligadas a um ou outro nível 

mais fortemente, mas todas entendem um produto pelo mesmo arquétipo. Martins 

destaca ainda que são as características emocionais visíveis aquelas responsáveis pela 

formação da imagem da marca. Ele chama essas características emocionais visíveis de 

“a alma da marca”, que é composta pelo habitat natural que o produto ocupa no 

imaginário coletivo com personagens que agem de maneira adequada a esse espírito. O 

contexto dramático e o estilo estético têm que representar a síntese das características 

emocionais da marca.   

As revistas customizadas, ao pertencerem a uma marca, tornam-se ferramentas de 

comunicação das empresas voltadas para o relacionamento com públicos específicos. 

Cabe a elas também a missão de construir e/ou fortalecer a imagem corporativa.  

 

 

1.4  O DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL 
 
 

Os autores que tratam do assunto imagem corporativa ou imagem de marca 

concordam que ela deve ser transmitida em toda a comunicação de uma organização 

com seus públicos. Assim, a comunicação empresarial também é um elemento essencial 

para a construção e manutenção da imagem. A comunicação empresarial é definida por 

Nassar e Figueiredo (1995, p. 19) como “uma somatória das atividades de comunicação 

nas empresas – relações públicas, jornalismo, lobby, propaganda, promoções, pesquisas 

e marketing – direcionadas à sociedade, formadores de opinião, consumidores e 

colaboradores com base no planejamento estratégico de uma empresa e passa por 

significativas transformações no Brasil a partir da década de 70”. 

Bueno (2003, p. 35) destaca que, antes da década de 70, as atividades de 

comunicação desenvolvidas pelas empresas no país eram totalmente fragmentadas. 

Poucas eram as empresas que conferiam às atividades de comunicação, exceto à 

propaganda e à publicidade, um papel importante. Em 1967, editores de jornais e 

revistas de empresa fundam a Aberje, apesar de as publicações neste período estarem 
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atreladas às áreas de recursos humanos, com as limitações conceituais, filosóficas e 

doutrinárias que elas lhes impuseram. 

Embora na década de 80 o jornalismo empresarial (edição de house-organs e 

relacionamento com a imprensa) e as relações públicas se profissionalizam com a 

chegada de profissionais egressos dos cursos de comunicação social e com a vigência 

do regime democrático no país, ainda havia distinção entre comunicação e comunicação 

mercadológica. As atividades de comunicação dentro de uma empresa só passaram por 

um refinamento a partir da década de 90, quando se torna estratégica para as 

organizações, constituindo-se em um processo integrado que orienta o relacionamento 

da empresa ou entidade com todos os seus públicos de interesse.  

A partir deste momento, a comunicação empresarial prepara-se para ascender a 

um novo patamar, tornando-se elemento importante no processo de inteligência 

empresarial. Ela se prepara para usufruir das potencialidades das novas tecnologias, 

respaldar-se em bancos de dados inteligentes, explorar a emergência das novas mídias e, 

sobretudo, maximizar a interface entre as empresas, ou entidades, e a sociedade. 

Quanto à evolução das publicações empresariais, Rego (1987, p. 17-18) afirma 

que a Revolução Industrial e as vastas mudanças sociais ocorridas em consequência do 

rápido desenvolvimento tecnológico registrado na Europa desde meados do século XIX 

até o início do século XX contribuem para o aparecimento definitivo do jornalismo 

empresarial.  

Existia uma demanda interna nas indústrias de estreita comunicação com o 

funcionário, estabelecendo uma relação mais humana entre empregados e 

empregadores. Entretanto, observa o autor, não foram apenas motivos internos que 

levaram ao surgimento de jornais de empresa: 

 

A produção em massa, cujos primórdios também se encontram na revolução 

industrial, trouxe maiores facilidades de produção e estabeleceu as bases do regime 

competitivo de mercado. A área de mercadologia começava a movimentar-se. Para 

enfrentar a concorrência, as empresas tiveram de multiplicar os seus mecanismos de 

comunicação, a fim de se tornarem mais conhecidas e ganharem a preferência do 

público. (Rego, 1987, p.18) 

 

No Brasil, o jornalismo empresarial começa a firmar-se durante os anos 40 e 50, 

quando também se desenvolvem no país as indústrias, as Relações Públicas e a 

tecnologia no setor editorial. A explosão de jornais e revistas de empresas no Brasil 

acontece na década de 50, sobretudo com veículos voltados para o público interno. O 
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autor destaca que os profissionais de relações públicas reivindicaram para si a 

responsabilidade pela produção das publicações empresariais e repartiram as 

publicações da empresa em três grandes categorias e deram a cada uma delas um canal 

próprio. 

O público interno, constituído por empregados, agentes, vendedores e todo o 

pessoal ligado diretamente à empresa, ficou com as suas publicações internas. As 

publicações externas foram destinadas aos acionistas, consumidores reais e 

consumidores em potencial, distribuidores e representantes. Uma terceira categoria, o 

público misto, surgiu com base na suposição de que muitas informações relativas à 

empresa, como sua organização, história, produtos, vendas, expansão e programas, 

interessam tanto a consumidores, acionistas, distribuidores como a vendedores e 

empregados. O público misto ganhou, consequentemente, uma publicação mista 

(interna/externa) (p.31). 

A partir dos anos 60, as empresas brasileiras passam a criar jornais em número 

significativo. Tanto é assim, que no final da década é criada a Aberje. A estimativa é 

que em 1967 havia cerca de 200 publicações empresariais no país (LEMOS; DEL 

GAUDIO, IN DUARTE, 2002, p. 257). A partir dos anos 70, com o país ainda sob o 

regime militar, as assessorias de imprensa desenvolvem-se tanto nas empresas privadas 

como em órgãos do governo, com os esforços voltados para favorecer a publicação de 

notícias sobre a expansão da economia e diminuir o peso de informações negativas. 

Na década de 80, o Brasil entra em um processo de redemocratização e a 

sociedade passa a demandar que as organizações as informem sobre sua atuação em 

áreas como meio ambiente, qualidade dos produtos e serviços e ação social. As autoras 

atribuem dois motivos propulsores do jornalismo empresarial na década de 80: a 

industrialização e a organização dos trabalhadores. O movimento sindical brasileiro 

refloresce a partir de 1978, obrigando as empresas a alterararem sua postura diante dos 

trabalhadores. Uma das reações que a mobilização dos operários provoca é o esforço de 

contrapor às campanhas sindicais as informações e posições da empresa. 

A competência comunicação começa a tornar-se essencial para o mundo 

corporativo nos anos 90, com a introdução de novas técnicas de produção que fazem 

nascer novos desafios e um novo perfil de trabalhador. A comunicação para o público 

externo também se torna essencial nesta época de competitividade proporcionada pela 

globalização. As organizações passam a fazer uso cada vez mais extensivo de técnicas 

de marketing direcionadas aos públicos externos segmentados. Além da publicidade, as 



24 

 

empresas percebem a necessidade de usar ferramentas de comunicação dirigidas a fatias 

do mercado cuidadosamente identificadas. Entre estas ferramentas, estão publicações 

jornalísticas cujo caráter informativo atende também ao novo tipo de relação que as 

empresas veem-se obrigadas a estabelecer com clientes e comunidades, diante das 

exigências da legislação sobre meio ambiente e direitos do consumidor. O 

amadurecimento do regime democrático no Brasil aumenta ainda a necessidade de 

posicionamento junto aos agentes políticos envolvidos na elaboração ou aprovação de 

leis e de políticas de governo que afetam a atuação das organizações. 

 

 

1.5  MÍDIA E FRAGMENTAÇÂO DE AUDIÊNCIA 
 
 

É provável que a postura do mundo corporativo de criar assumir a condução 

editorial de veículos com propostas de entretenimento e informação parecidas com a de 

veículos tradicionais, seja uma reação à proliferação de mídias e fragmentação da 

audiência que vivenciamos no século XXI, o que contribui para o enfraquecimento da 

publicidade como canal exclusivo de propagação das mensagens de uma organização. 

Dordor (2007, p. 25-29) observa que nos dias de hoje cada vez mais meio e mensagem 

se confundem, definindo novas técnicas que competem com o estilo publicitário da 

mídia clássica. Ele atenta para o fato de que, após ter-se dedicado parte do século XX ao 

desenvolvimento das mídias de massa, sejam elas impressa ou audiovisual, tudo agora 

tende ao fracionamento do consumo das mídias e, portanto, das audiências em termos 

de publicidade. Isso atua sobre a própria estrutura publicitária que não raciocina mais do 

mesmo modo. 

O autor usa o termo mídia alternativa para referir-se ao fenômeno da comunicação 

direta, aquela que abre mão das grandes mídias substituindo-as por veículos de 

comunicação públicos ou privados para ocupar o vazio deixado pelo discurso emissor 

da publicidade e dar lugar de honra ao consumidor ou ao cidadão, conduzindo-o pela 

mão para que decida agir por conta própria. Dessa forma, as mídias alternativas como 

meios de propagação das mensagens das marcas vieram a reforçar o desejo de 

autonomia do consumidor. 

Dordor destaca que a modificação da mídia e do consumo de mídia levam as 

empresas anunciantes a usar mídia e mídia alternativa de forma superposta para se 

beneficiar dos esforços de comunicação, pois tal atitude além de beneficiar marcas, 
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beneficia o consumidor da fala autoritária da mídia dominante. Agora, destaca ele, é o 

próprio indivíduo que está no centro do fenômeno. Ele não quer mais fazer parte da 

massa, ser reduzido a uma fração da audiência, mas, sim, reencontrar sua condição de 

pessoa. 

 

Se existiu, nas mentes dos anunciantes a ideia de apostar tudo na TV, hoje em dia 

isso vem perdendo terreno. Em razão da evolução da mídia, como lembramos, mas 

também, e sobretudo, porque as marcas não querem utilizar todas o mesmo veículo 

nem a mesma linguagem de mídia. Elas encontram, ao mesmo tempo, a 

especificidade de sua comunicação na originalidade de sua linguagem de mídia 

(Dordor, 2007, p. 159). 

 

 

Outros autores também apontam para mudanças nos paradigmas da publicidade. 

“A publicidade tem cada vez menos cara de publicidade. O estratagema de disfarçar o 

produto em roteiros envolventes tem sido a marca registrada dos comerciais 

internacionais”, afirmam Martins e Blecher (1997, p. 95). Embora os autores refiram-se 

ao conteúdo audiovisual, no caso, ao break comercial, a análise adiante pretende 

verificar a aplicabilidade desta teoria também no meio editorial, avaliando como as 

empresas desenvolvem conteúdo em uma tentativa de estabelecer com o consumidor 

uma comunicação menos interruptiva e mais relevante que a publicidade. No caso das 

revistas, em vez de roteiros envolventes, a oferta é de conteúdos jornalísticos que, 

supostamente, ao mesmo tempo, são de interesse do consumidor e estão alinhados às 

diretrizes de marketing da empresa. 

Bueno (2003, p.65) faz outro tipo de observação, que também pode explicar a 

criação de mídias por parte das empresas: considerando o mercado de maneira ampla, a 

grande imprensa é, em tese, concorrente de todas as organizações. Ela tem parcerias, 

cada vez mais frequentes, com empresas nacionais e internacionais, faz negócios com 

agências que representam outras empresas e entidades e se dirige ao mesmo 

consumidor/cidadão, interessando-se não só em formar suas opiniões, como também no 

dinheiro que ele tem no bolso. Como o salário não é elástico, quanto mais o consumidor 

investe para se informar (demanda estimulada pela atual sociedade da informação), 

comprando jornais, revistas, acessando à Internet ou assistindo a canais de TV 

opcionais, menos ele dispõe de recursos para adquirir outros bens e produtos. Sob esta 

perspectiva, oferecer ao consumidor informação relevante e alinhada aos objetivos da 

empresa parece também uma maneira de enfrentar a eventual concorrência que vem da 

grande imprensa. 
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Acreditamos que este panorama de evoluções entre a relação das empresas com o 

cliente, obrigando-a a buscar novas maneiras de comunicar suas mensagens e sugerir a 

adoção de novas posturas de profissionais de marketing e de comunicação empresarial, 

além do notável enfraquecimento da mídia de massa em termos de audiência e 

relevância, é fundamental para compreender o conceito de customização, que 

abordamos no próximo capítulo. 
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2. CUSTOMIZAÇÃO1 NA COMUNICAÇÂO 
 
 

Vimos que a tendência em comunicação e marketing a partir das mudanças que se 

delinearam no final do século XX é a preocupação maior com a manutenção do 

relacionamento com os clientes e com a imagem empresarial, exigindo uma nova 

postura das corporações na emissão de suas mensagens, que devido às modificações 

vistas no capítulo anterior, devem ser menos massificadas e mais personalizadas. 

Vemos neste capítulo a aplicação do termo customização no âmbito da comunicação, a 

definição de revistas customizadas e as perspectivas de mercado para este tipo de 

publicação. 

 

 

2.1  CUSTOMIZAÇÃO 
 
 

Todas as definições encontradas para o termo customização o associam às 

atividades de marketing. O site da Associação Nacional de Editores de Publicações 

Técnicas e Especializadas, a Anatec, traz, na seção glossário, a seguinte definição para o 

termo costumização, grafado com “o”. 

 

costumização 

Mkt. Publ. Adaptação individual de produtos, serviços e mensagens publicitárias a 

cada consumidor particular. costumização de massas Inf. Mkt. Publ. utilização das 

tecnologias digitais para adaptar produtos, serviços e mensagens publicitárias a 

grupos de consumidores com o mesmo perfil de necessidades (Anatec, 2010). 

 

Os dicionários de português consultados (Aurélio e Houaiss) não trazem o termo 

customização ou customizar nem na variável grafada com “o”. O dicionário Cambridge 

Dictionary of American English, da universidade de Cambridge define o adjetivo 

“custom” da seguinte maneira: FEITO ESPECIALMENTE/ Especialmente feito para 

um comprador especial . (1999, p. 210) 

Ao que tudo indica, a origem das palavras customizar, customizada e 

customização tem origem nos termos em inglês custom e customer. Rabaça e Barbosa 

(2002, p. 204), no Dicionário de Comunicação, recorrem ao termo customer, cliente em 

inglês, para explicar o uso da palavra customização e customizar em português: 

                                                 
1
 Customização e as palavras derivadas (customizar, customizados, customizadas, etc...) serão grafados 

com “u” neste trabalho, pois é a forma mais recorrente encontrada para o termo em português. 
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Customização: (mk) neologismo derivado do inglês customer, cliente. Ato ou 

efeito de se desempenhar qualquer atividade profissional de acordo com as 

necessidades e desejos do cliente. 
 

Customizar: (mk) direcionar o marketing da empresa (ou de um produto, serviço, 

projeto, área de atividades) para anseios e necessidades da clientela. 

 

É aceitável que o uso do termo em português seja um anglicismo e preserve o 

significado do termo em inglês. A palavra customização, quando usada para qualificar 

algum projeto de comunicação, tem relações com as ações de marketing. Fazer 

comunicação sob medida é uma prática que corresponde às necessidades das empresas 

têm de gerar valor para as marcas, repensar suas estratégias e desenvolver uma 

comunicação menos massificada e mais personalizada, como vimos no capítulo anterior. 

 

2.1 CONTEÚDO CUSTOMIZADO 
 
 

Os norte-americanos Pulizzi e Barrett (2009, p. 17-18), especialistas no assunto 

conteúdo customizado, destacam que os consumidores hoje em dia esperam reunir as 

informações que precisam sem ser interrompidos pelas mensagens de marketing, o que 

obriga os marqueteiros a elaborarem ações que tenham menos perfil de interrupção e 

convidem o consumidor ou potencial consumidor a interagir com a marca. “O 

marketing de massa está morrendo e a comunicação personalizada com os 

consumidores veio para ficar”, afirmam. 

Os autores definem conteúdo customizado como a arte de entender exatamente o 

que o consumidor precisa saber e entregar estas informações de um modo relevante e 

atraente. Para eles, as empresas precisam perceber que, para serem mais do que meros 

vendedores, é preciso aprender como tornar-se provedores de conteúdo significante para 

seus clientes e futuros clientes, preenchendo um espaço vazio deixado pela mídia 

tradicional, como já vimos no capítulo anterior pelas considerações de Dordor (2007).  

Segundo Pulizzi e Barrett, os marqueteiros precisam compreender o novo cenário 

de comunicação, consumo de mídia e comportamento do consumidor. Não vivemos 

mais em um período no qual algumas emissoras de TV e rádio e poucas editoras têm o 

monopólio de produção de conteúdo. Em um mundo de infinitas escolhas de 

informação, os consumidores só vão parar para prestar atenção no que é realmente 

relevante para eles e ignorar o resto (p.20).   
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2.2 REVISTA CUSTOMIZADA 
 
 
 

A Custom Publishing Council (CPC), associação de agências norte-americanas 

que se dedicam a esta atividade e que em 2010 mudou de nome para Custom Content 

Council (CCC), define o termo custom publishing como um produto que une os objetivos 

de marketing de uma empresa com a informação que o seu público-alvo necessita. Isso acontece 

através da entrega de conteúdo editorial – em meios impressos, Internet ou outra mídia – tão 

intrinsecamente valoroso que move o comportamento do consumidor na direção desejada.
2 

 A Association of Publishing Agencies (APA), associação do Reino Unido que 

reúne a indústria de publicações customizadas daquele país, usa outro termo para 

referir-se a este tipo de revista: customer magazine, na tradução literal, revista do 

cliente. Em uma linha de raciocínio semelhante à do Custom Content Council, a APA 

também associa as revistas dos clientes aos objetivos de marketing de uma empresa, 

definindo-as como títulos publicados regularmente, produzidos por uma agência do 

segmento editorial com o apoio de donos de marcas e distribuídos aos clientes, 

funcionários e membros. De acordo com a APA, as revistas para os clientes fornecem 

uma forma de marketing efetiva e sofisticada, uma vez que os leitores podem apreciar 

um conteúdo editorial bem direcionado, capaz de entretê-lo e informá-lo, promovendo a 

marca e afetando positivamente sua imagem até conduzir às vendas
3
. 

No Brasil, os poucos autores que se dedicaram a pesquisas sobre o tema revistas 

customizadas utilizam definições muito parecidas com as associações inglesa e norte-

americana. Marques (2007), por exemplo, classifica a revista customizada como 

publicação de circulação direcionada cujo objetivo principal é cativar o público externo 

a partir da oferta de conteúdos informativos e de entretenimento, sem apelar 

ostensivamente para a divulgação da marca da empresa. Segundo o autor, o diferencial 

destas publicações está justamente no fato de fazer uma divulgação indireta do espírito e 

dos valores que essas empresas e marcas procuram fazer a seus nichos de mercado. 

Para Chinan (2006)
4
, a revista customizada é a terceira etapa de evolução dos 

house organs empresariais. A primeira geração, afirma, foi marcada pelo estilo 

paternalista, com linguagem de estilo comunitário e perfil amador. A segunda geração 

                                                 
2
 Website: www.custompublishingcouncil.com 

3
 Website: www.apa.co.uk 

4
 Material em pdf de curso sobre publicações empresariais ministrado pelo autor na Aberje 
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marca a vitória do estilo jornalístico, quando o conteúdo noticioso passa a fazer parte 

das publicações. A terceira geração, frisa o autor, torna ainda mais tênue a linha entre os 

veículos empresariais e comerciais. 

Scalzo (2009, p. 46-47) também menciona as revistas customizadas em seu livro 

sobre jornalismo em revistas, classificando-as como “feitas sob medida”.  Segundo ela, 

este tipo de publicação, feito sob encomenda para empresas ou grupos, não é 

exatamente uma novidade, mas tem se mostrado uma tendência no mercado de revistas. 

A autora lembra que publicações institucionais no Brasil existem desde o século XIX. A 

primeira foi “O Velocípede”, da Casa Comercial Bazar 65, na Bahia, em 1875. Em 

seguida, várias lojas de roupas do centro de São Paulo lançaram as suas. Em 1904, 

surgiu a “Antártica Ilustrada”, uma revista semanal, literária, comercial e esportiva, 

editada pela cervejaria Antártica. Na década de 60, estas revistas se profissionalizaram e 

passaram a investir em qualidade de texto, fotografia e recursos gráficos. Surgiram, 

então, algumas experiências interessantes que valorizavam em suas pautas a arte, a 

literatura e a cultura. Eram assim as revistas “Sua Boa Estrela”, da Mercedes-Benz, a 

“Revista da Goodyear”, “Ícaro”, da Varig, e a “Via Cinturato”, da Pirelli. 

Dessa forma, consideramos revista customizada a publicação empresarial 

destinada a determinado público externo. O propósito destas publicações é auxiliar a 

empresa em seus objetivos mercadológicos de forma sutil, oferecendo conteúdo 

editorial apoiado em informação, prestação de serviço e entretenimento que, ao mesmo 

tempo em que tenha relevância para o público-alvo selecionado, explore o universo de 

uma marca, de modo a conferir-lhe personalidade. 

A revista é um meio adequado para as empresas praticarem um tipo de 

comunicação mais personalizada e direcionada a determinados públicos, pois mesmo 

como meio de comunicação tradicional, ela já nasce como um veículo de comunicação 

calcado na segmentação por assunto e por tipo de público. Ao contrário dos jornais, que 

se desenvolvem com base na política e no engajamento, a revista surge como elemento 

complementar na educação, no aprofundamento dos assuntos, na segmentação, no 

serviço utilitário que pode oferecer aos seus leitores. Revista une e funde 

entretenimento, educação, serviço e interpretação dos acontecimentos. Possui menos 

interpretação no sentido clássico e mais informação pessoal, que vai ajudar o leitor em 

seu cotidiano, em sua vida prática (SCALZO, 2009, p. 14). No ambiente de 

concorrência feroz, nada melhor para uma marca do que fazer-se presente no cotidiano 

de seus consumidores e potenciais consumidores. 
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Dordor (2007, p. 111) também traz resultados de uma pesquisa realizada na 

França em 1997 com pessoas acima de 15 anos respondendo qual é o principal veículo a 

que recorrem de acordo com diferentes situações. A revista foi o veículo mais 

mencionado quando o objetivo é encontrar informações práticas e conselhos práticos 

(63%), manter-se informado em relação à moda e aos produtos novos (59%), 

compreender questões complexas e assuntos técnicos (48%) e entrar em contato com 

assuntos novos, inesperados e diferentes (38%). 

 

 

2.2  MERCADO 
 

 

Em março de 2005, a APA divulgou o “APA Advantade Study – Proving and 

Benchmarking the Effectiveness of Customer Magazine”
5
, um estudo encomendado ao 

Instituto de Pesquisa Britânico Millward Brown. Trata-se de um estudo contínuo, um 

esforço para pesquisar as revistas customizadas auditadas entrevistando grupos de 

consumidores das marcas que publicam as revistas. Eram 300 para cada marca, sendo 

que 200 recebiam a revista customizada e 100 não tinham contato com a publicação. 

Até a consolidação dos dados divulgados, em 2005, 4.390 consumidores haviam sido 

entrevistados. A pesquisa mostrou que o conteúdo das revistas customizadas tem o 

poder de engajar clientes. O texto destaca que a força deste meio de comunicação está 

exatamente no fato de que a interação ou o diálogo é conduzido pelo consumidor, que se 

dedica à leitura da revista no momento mais adequado para ele, um exemplo de 

marketing baseado na permissão. 

O estudo traz outros dados sobre revistas customizadas. 

 

* Revistas customizadas aumentam a lealdade à marca em 32%. 

* O conteúdo editorial das revistas customizadas melhora a imagem corporativa em 

aproximadamente 9%. 

* O impacto sobre o consumidor é positivo: 44% dos clientes que recebem as 

revistas customizadas têm uma ação positiva após interagir com a marca na revista 

(62% visitou uma loja, 51% comprou um novo produto ou serviço, 47% usou um 

voucher, 21% fez recomendações aos amigos). 

* Clientes passam uma média de 25 minutos lendo as revistas customizadas. 

* Três em cinco leitores classificam o conteúdo como extremamente relevante para 

eles. 

 

                                                 
5
 www.apa.co.uk 
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Em janeiro de 2005, a APA também divulgou um estudo feito em parceria com a 

consultoria Mintel, abordando aspectos econômicos da indústria de publicações 

customizadas. A pesquisa aponta que a área movimentava 350 milhões de libras em 

2004, o que representava um aumento de 244% em relação a 1995. As expectativas de 

crescimento vinham de uma mistura de prospecção de novos clientes por parte das 

empresas atuantes no mercado e aumento de gastos nas publicações já existentes. A 

consultoria previa um aumento significante de valor de mercado nos anos subsequentes 

à pesquisa. 

O último estudo de mercado divulgado pela APA foi o “The Custom Publishing 

Industry – 2008”
6
, uma pesquisa desenvolvida pela consultoria Mintel, com um 

mapeamento do setor no ano de 2008. A pesquisa foi feita entre 27 de junho e 29 de 

agosto de 2008 com aproximadamente 40 agências de publicações customizadas que 

deveriam completar um formulário online para a consultoria. De acordo com o relatório 

da Mintel, 32 empresas completaram o questionário e, para completar o estudo, foram 

feitas 20 entrevistas por telefone com organizações clientes de agências de publicações 

customizadas. As informações transmitidas permitiram concluir que em 2007 o mercado 

de customização no Reino Unido movimentava 904 milhões de libras, gerando 473 

milhões de libras de receita para as agências, o que representava um aumento de 13% 

em relação aos números de 2006. A expectativa é que a indústria atinja a marca de 1 

bilhão de libras em 2013, sendo um dos principais motivos de crescimento o aumento 

da demanda de produção de conteúdo customizado em plataformas digitais. 

O norte-americano Custom Content Council também publicou em maio de 2010 

algumas informações sobre o estudo anual realizado há dez anos em parceria com a 

revista especializada ContentWise. A pesquisa “Characteristics Study: a look at the 

volume and type of content marketing in America for 2010”
7
 mostra que os gastos com 

produção e distribuição de conteúdo customizado cresceu 47,2 bilhões de dólares, um 

aumento expressivo em relação ao ano anterior porque, pela primeira vez a pesquisa 

incluía as plataformas eletrônicas e digitais. A pesquisa mostra também que a verba 

destinada ao conteúdo customizado chegou à média de 32% do orçamento total das 

empresas para as atividades de marketing, propaganda e comunicação. 

                                                 
6
 Disponível em www.apa.co.uk. Acesso em 25 de julho de 2010 

7
 Defying the recession, custom media grows again in 2009, disponível em 

www.customcontentcouncil.com. Acesso em 25 de julho de 2010 
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No Brasil, não há pesquisas a respeito do mercado de publicação customizada, 

embora veículos do segmento de comunicação dediquem constantemente espaço 

editorial a artigos e reportagens sobre o assunto, muitas vezes recorrendo a números e 

projeções de mercados mais desenvolvidos para levar ao conhecimento de seus leitores 

a dimensão da importância que este tipo de publicação vem adquirindo no mercado 

editorial. Na reportagem “O House Organ que dá Lucro!” da revista Comunicação 

Empresarial, da Aberje (dezembro de 2006), há algumas informações sobre mercados 

de publicações customizadas no exterior: 

 

Nos Estados Unidos, há produção de 116 publicações deste tipo segundo a Custom 

Publishing Council, perfazendo um mercado de US$ 1,5 bilhão. Na Alemanha, o 

mercado atinge US$ 3,2 bilhões e na Inglaterra a cifra chega a US$ 700 milhões.  

No Brasil, ainda faltam números sobre a área. Nos Estados Unidos, o CPC, que 

reúne as maiores editoras do segmento, estimam que as grandes empresas 

costumam reservar 23% do orçamento de comunicação para as revistas deste tipo e 

40% delas terceirizam parte ou todo o processo de elaboração do veículo. Apenas 

13% deles têm preço de capa, 11% são reservadas a membros ou sócios de uma 

instituição e 87% são gratuitas e têm distribuição livre. 

 

Outra reportagem, “Custom publishing: rentabilizar a comunicação”
8
 

(CARREIRA, 2008), do site português Meios & Publicidade, publicada em 17 de 

outubro de 2008 também ressalta o potencial deste mercado, enfatizando que o mercado 

de publicações cresce não somente como uma reação à diminuição das verbas 

publicitárias das empresas, mas também como uma estratégia para captar a atenção dos 

consumidores de forma mais direta e eficaz. De olho neste mercado e nas perspectivas 

que ele apresenta, grandes grupos de mídia dos portugueses estavam criando núcleos 

voltados exclusivamente para este segmento de mercado. 

A edição especial Revistas do Meio & Mensagem trouxe a reportagem 

“Publicações se adaptam aos novos tempos” (ARARIPE, 2009). Paulo Lima, publisher 

da Editora Trip, e Marília Muylaert, diretora da RMC Editora, também declaram que é 

justamente devido às verbas apertadas das empresas para a publicidade e necessidade de 

fazer investimentos assertivos que as customizadas têm espaço cativo entre os 

anunciantes e têm proporcionado crescimento à área porque  são capazes de assegurar 

uma boa relação custo/benefício. Lima destaca o tempo de contato que o consumidor 

tem com uma revista customizada, bem maior do que a exposição à propaganda. 

                                                 
8
 Disponível em www.meiosepublicidade.pt. Acesso em 20 de setembro de 2009 
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Não são só as editoras que se dedicam à customização que festejam o desempenho 

das revistas. Representantes do marketing das empresas, área que geralmente se 

responsabiliza pela publicação, também enumeram as vantagens deste veículo, 

destacando sua capacidade de conferir tangibilidade às marcas. O Portal da 

Comunicação traz a reportagem “Retorno nas páginas da revista”
9
 (SANTOMAURO, 

s/d) cuja proposta é analisar que benefícios a empresa tem com sua publicação 

customizada. Alberto Blanco, então diretor de marketing do grupo Telemar, controlador 

da operadora Oi, que já teve uma revista, afirma que a publicação é um caminho para 

tornar mais concreta a marca da empresa que era praticamente intangível, sendo o 

contato com o consumidor feito basicamente através do envio da conta. Na mesma 

reportagem, Rafael Caetano, coordenador de marketing da Porto Seguro, acrescenta que 

a revista fideliza e intensifica o relacionamento com os clientes, tangibilizando o pedaço 

de papel que é a apólice de seguro. 

Outra reportagem do Portal da Comunicação, intitulada “Jornalismo a serviço do 

marketing”
10

 (BONINO, s/d), propõe a reflexão a respeito da aceitação destas revistas 

pelo público aos quais elas se destinam. Especialistas concluem que parte do êxito 

destas publicações deve-se à necessidade de autoafirmação dos consumidores. O 

conteúdo, ressalta o texto, carrega mensagem publicitária subliminar infalível e é bem-

vinda pelo consumidor que gosta de receber informações sobre uma marca que já 

consome para reafirmar que a marca é realmente boa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9
 Disponível em http://portaldacomunicacao.uol.com.br/textos.asp?codigo=7184. Acesso em 4 de março 

de 2010. 
10

 Disponível em http://portaldacomunicacao.uol.com.br/textos.asp?codigo=15513. Acesso em 4 de 

março de 2010. 
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3. TRAJETÓRIAS: REVISTAS V E MONET  

 

 

A seguir elaboramos um breve panorama das empresas às quais estão associadas 

as revistas customizadas V e Monet. As publicações também são apresentadas, 

abrangendo histórico, características editoriais e ficha técnica.   

 

 

3.1  VOLKSWAGEN 
 
 

Montadora de origem alemã com sede na cidade de Wolfsburg e mais de 30 

modelos de carro no portfólio. Em 2008, a empresa contava com 47 unidades em 19 

países, somando 345 mil funcionários. A marca está presente em 150 países e 

corresponde a 9,1% no mercado global. Em 2005, a produção foi de 5.243 milhões de 

unidades.  

A companhia chega ao Brasil em 1953 e instala-se em um armazém no bairro 

paulistano do Ipiranga. Com apenas 12 empregados, a montadora inicia lá a produção 

dos primeiros Fuscas (na época ainda chamados de Volkswagen Sedan), montados com 

peças importadas da Alemanha. Três anos mais tarde, com a política desenvolvimentista 

de Juscelino Kubistcheck, o governo brasileiro proporciona condições favoráveis para a 

instalação da indústria automobilística no Brasil e a empresa constrói sua fábrica em 

São Bernardo do Campo, região metropolitana de São Paulo, que seria a primeira 

unidade fabril fora da Alemanha. Em 1957, saía da linha de montagem o primeiro 

modelo da marca fabricado inteiramente em território nacional: a Kombi, com 50% de 

suas peças e componentes produzidos no Brasil.  

Atualmente, a Volkswagen tem 21 mil empregados e cinco fábricas no Brasil, 

sendo uma delas, a de São Carlos (SP), voltada exclusivamente à produção de motores. 

Está inserida em todos os segmentos de mercado, incluindo a operação de caminhões e 

ônibus. O segmento de carros e comerciais leves da Volkswagen responde por cerca de 

23% do mercado. No mercado nacional são 17 modelos no total, entre nacionais e 

importados. 

Em sua página na internet, a empresa destaca que sua visão é ser líder em 

qualidade, inovação, vendas e lucratividade da indústria automotiva na América do Sul, 

com um time de alta performance e focado no desenvolvimento sustentável. A missão 

da Volkswagen é ser uma fabricante de veículos de alto volume, orientada para a 
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qualidade, satisfação do cliente, inovação e responsabilidade socioambiental. Segundo 

definições da própria empresa, seus esforços estão concentrados em agregar valor aos 

acionistas, colaboradores, clientes, concessionários, fornecedores e à sociedade.  

 

 

3.1.2 Histórico da revista V 
 
 

A revista V surge em 2003. Como explica a editora da publicação, Raquel Alves 

(ver anexo I), ela é criada quando o movimento de revistas customizadas começa a 

ganhar corpo no Brasil. Na época, a Volkswagen começava a trabalhar com o marketing 

de relacionamento e estudava novas maneiras de interagir com os clientes. Havia 

paralelamente, um desejo da diretoria de marketing da empresa de associar atributos da 

juventude ao produto e rejuvenescer a marca. Neste contexto, a revista foi desenvolvida. 

A publicação bimestral era distribuída gratuitamente via correio a compradores de 

um Volkswagen 0 km. O mailing era bastante rotativo, o que também influenciava na 

tiragem. Falava-se inicialmente em 25 mil carros vendidos por bimestre, mas a revista 

chegou a picos de 220 mil exemplares.  

Nos primeiros dois anos, a partir da edição número 2, paralelamente à distribuição 

ao mailing, a revista passou por um período de vendas em banca de revista. A 

distribuição era feita, em um primeiro momento pela distribuidora Dinap, da Editora 

Abril, e depois pela distribuidora de Fernando Chinaglia. Por questões logísticas, já que 

era preciso ter um grande número de exemplares para manter a distribuição em banca, 

este modelo foi descontinuado e a publicação passou a ser exclusivamente distribuída 

para o mailing que incluía, além dos clientes Volkswagen, agências de publicidade e 

formadores de opinião.  

Em 2009, a revista passa por um reposicionamento. Com a estratégia de CRM 

amadurecida, a Volkswagen decide que nem todo comprador de carro da marca deveria 

receber a revista. A publicação passa a ser focada em um clube de clientes premium que 

a montadora organizava. Pertencem a este clube basicamente os compradores de carros 

importados (Bora, Touareg, New Beetle, Passat CC, Jetta, Tiguan e Eos), que são os 

produtos de maior valor agregado.  A revista V seria um brinde a este consumidor que 

tem uma série de produtos de comunicação e serviços especialmente desenvolvidos para 

ele. 
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Com o reposicionamento, a revista passa por uma reformulação também no 

projeto gráfico e editorial. Em vez de edições temáticas, a revista passa a ser estruturada 

em torno de três pilares corporativos: inovação, valor e responsabilidade. A Almap 

BBDO, agência de publicidade da Volkswagen, cria um novo projeto gráfico. A tiragem 

da revista cai para 30 mil exemplares. Segundo a editora da publicação, com o novo 

foco e direcionamento mais definido, também ficou mais fácil para a equipe comercial 

vender anúncios.  

O mídia kit da revista define o público-alvo da publicação como homens e 

mulheres com idade entre 30 e 59 anos, concentrado sobretudo nas regiões sudeste 

(60%) e sul (25%). 

 

 

3.1.3 Descrição da revista V 
 
 

A revista V surgiu com periodicidade bimestral e, com a reformulação pela qual 

passou em 2009, ganhou periodicidade trimestral. É conveniente dividirmos a descrição 

em duas etapas, abordando na primeira o período de 2005 a 2008, e, na segunda, a 

revista de 2009, pois a partir daí a publicação assume uma nova proposta, como foi 

mencionado no tópico anterior. Nas quatro primeiras edições da V que formam a 

amostra, o que mais chama a atenção na capa é a letra V, dentro de um círculo, no canto 

superior esquerdo.  A letra não segue uma padronização de cor e os elementos gráficos 

são coordenados de acordo com a imagem e cor do fundo da capa. 

As edições até 2009 são pautadas de acordo com um eixo temático, que tem 

sempre relação com algum aspecto positivo da vida ou alguma característica do 

automobilismo, assim, entre as revistas analisadas os temas que aparecem são 

velocidade (2005), imagem (2006), festa (2007) e Gol (2008). Todas as capas da 

amostra trazem celebridades – o cantor Ed Motta (2005), a modelo Isabella Fiorentino 

(2006), a modelo Mariana Weickert (2007) e a modelo Gisele Bündchen (2008).  A 

chamada de capa de destaque é aquela relacionada à imagem. Algumas outras matérias 

que fazem parte da revista também ganham chamadas, porém com fontes menores e 

mais discretas. Uma pequena logomarca da Volkswagen aparece sempre inserida no 

canto inferior direito, na perspectiva do leitor. A lombada quadrada das revistas de 84 

páginas traz informações sobre a edição: revista V, número, o tema da edição (até 2009 

as edições são temáticas) e uma seleção dos principais assuntos da edição. 
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A partir da primeira página de conteúdo editorial da revista, praticamente todas as 

seções terão nome associado a algum elemento do universo do automobilismo. O 

editorial, que na V é a “ignição”, não é assinado. Trata-se de um breve texto que explica 

a escolha do tema da edição e explica que relação as matérias têm com o tema 

escolhido. Em geral, ele aparece diagramado em meio a uma ilustração, também ligada 

ao tema, que ocupa duas páginas.  

Expediente e sumário (na V, o “mapa”) em geral dividem uma página e na 

sequência vem a apresentação com um breve perfil dos colaboradores, ou “pilotos”, da 

edição. Há uma seção de cartas e, em seguida, o “carro-chefe”, que é a entrevista de 

abertura da revista, que pode ou não ser a matéria de capa. O entrevistado é escolhido de 

acordo com a temática. Na edição de 2008, o tema era Gol, uma alusão tanto ao gol, 

marcação de pontos no futebol, quanto ao carro da Volkswagen que leva este nome, o 

entrevistado é o jogador de futebol Raí. Quando o tema escolhido foi imagem, em 2006, 

a entrevista foi feita com o artista plástico Vik Muniz. 

Na sequência, vêm algumas páginas que levam o chapéu “Arranque”. Não há uma 

característica específica para esta seção, ela pode conter miniperfis, colunas, pequenas 

notas ou seleção de objetos de acordo com o tema da edição. Os assuntos podem estar 

diretamente relacionados ou não com a marca Volkswagen. A revista de 2005, com o 

tema velocidade, por exemplo, traz o “Arranque Figura”, página dupla com um breve 

perfil da então VJ da MTV Carla Lamarca, contando como a apresentadora consegue 

equilibrar o agito de uma vida exposta à mídia e o sossego, além de trazer uma seleção 

com as dez músicas favoritas dela. O “Arranque Rack” faz uma seleção dos acessórios 

indispensáveis ao triatleta Maurício Gomes Ruiz, que, naquele ano, venceu a prova 

Ironman Brasil e faturou uma Parati (carro da marca Volkswagen). O “Arranque 

Perfeito Para a Sua Vida”, nos mesmos moldes, escolhe peças “bacanas para quem vive 

na correria”, entre eles um palm e um monitor de frequência cardíaca. O “Arranque 

Bagageiro” traz dicas de livros e CDs para levar “na estrada, no sofá, no ônibus - e até 

na rede”, enquanto o “Arranque na Rua” traz fotos e um pequeno texto sobre o 

argentino Damián de Moro, que documenta Barcelona com uma snapshot enquanto 

anda de bicicleta. 

Ainda nas seções com chapéus relacionados a elementos do universo 

automobilístico, há o “Passageiro”, geralmente um perfil; “Motores”, perfis mais curtos; 

e “Crash test”, que propõe o confronto de duas realidades distintas. Na revista de 2007, 

cujo tema é festa, há, por exemplo, a descrição dos preparativos de duas festas de 
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casamento, sendo que uma de um casal rico, morador de um bairro nobre e outra de um 

casal pobre que reside na periferia de São Paulo. “Garagem” é a última página da revista 

e aborda um tema diretamente ligado à Volkswagen, com pouco texto e muita 

ilustração, como uma artista plástica que participou de uma competição de fotografia 

promovida pela companhia montando um vaso de flores com imagens do carro Golf 

(2005) ou o espetáculo Love, do Cirque Du Soleil, que leva um Fusca ao palco (2007). 

Há ainda chapéus usados de acordo com as reportagens, não em seções fixas, 

como “Janela”, “Combustível”, “Best Drive” e “Na Estrada”. Crônicas, Estilo, Design, 

Ensaio Fotográfico (modelos posando ao lado, em cima ou dentro de carros 

Volkswagen) e Lançamento, com as novidades nos carros Volkswagen, também são 

seções que aparecem em algumas edições, mas não têm espaço fixo na revista. 

 O espaço totalmente institucional é o Clube VW, situado nas páginas finais, com 

notas e notícias sobre a Volkswagen, como a participação da equipe oficial Volkswagen 

Motorsports no Rally dos Sertões (2008) ou as novidades da companhia no Salão do 

Automóvel (2006). 

A revista privilegia as imagens. Várias matérias têm páginas duplas com uma 

imagem estourada e texto sobre a imagem, além de páginas inteiras sangradas com uma 

foto ou completa com várias.  

Não há padronização de fontes em todas as revistas, embora a maioria dos textos 

usem fonte sem serifas. Títulos e destaques de texto também são escolhidos de acordo 

com o visual da matéria, em alguns exemplares, os destaques são feitos até de maneira 

exótica, com o texto na vertical, como na entrevista com Vik Muniz (2006). Na 

entrevista com Ruy Guerra (2007), os destaquem aparecem em letras brancas 

diagramadas dentro de tarjas negras, com diferença em tamanho e espessura de fonte 

das palavras que compõem a frase extraída do texto. Na entrevista com o grupo Los 

Hermanos (2005), por exemplo, o título “Rio no inverno” é distribuído ao longo de uma 

página dupla, com uma foto em preto e branco dos integrantes da banda ocupando todo 

o espaço. A palavra “Rio”, grafada em preto, começa com a letra “R” na página par, no 

canto superior esquerdo e desce na diagonal, com a letra “o” já na página ímpar.  

Os elementos gráficos também passam por sutis mudanças ao longo das edições. É 

perceptível que entre 2007 e 2008, a publicação passa a usar mais os espaços em 

branco. 
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Novo modelo  

A partir de 2009 a revista passa pelo reposicionamento acima mencionado. A 

primeira edição reformulada traz a atriz Isabel Wilker. Nela, a palavra revista aparece 

em letras maiúsculas ocupando todo o espaço superior horizontal da revista. A letra “V” 

ganha destaque vermelho, enquanto as outras letras aparecem em marca d´água sobre a 

imagem, tendo como fundo os cabelos castanhos de Isabel. A logomarca da montadora 

aparece logo abaixo da palavra “revista”, no canto superior direito. As chamadas de 

capa são mais discretas e colocadas todas num mesmo plano, no canto inferior 

esquerdo. São três destaques, que aparecem um abaixo do outro em cor branca, 

contrastando com a blusa preta da atriz. A lombada quadrada continua reservada para os 

destaques em vermelho e branco. Ao tocar a revista é possível perceber também que 

houve mudança na gramatura e no tamanho da revista, que agora apresenta 100 páginas. 

Em 2009, com as mudanças, a edição deixa de ser temática, porém, ganha divisão 

em três seções: valor, inovação e responsabilidade, que são os pilares que sustentam a 

trajetória da marca Volkswagen no mundo, como explica Flávio Padovan, diretor de 

marketing da companhia, e quem assina o editorial. Ele também destaca a reformulação: 

“Depois de seis anos de estrada, o desejo de mudar falou mais alto. É com muita alegria 

e algum orgulho que fazemos chegar a você a nova V. A revista que você tem em mãos, 

passou por um longo período de gestação até ganhar o formato atual. Começamos por 

mudar a linha editorial para deixar os leitores cada vez mais próximos da marca 

Volkswagen”
11

. Na página do editorial (“ignição”), é possível perceber as mudanças no 

projeto gráfico. As fotos ganham ainda mais destaque. As letras dos títulos ganham 

fontes maiores e mais encorpadas, ocupando algumas vezes ponta a ponta das páginas. 

O topo das páginas e a margem esquerda para início do texto ganham mais espaços em 

branco. As cores básicas da revista são o branco, o vermelho e preto. Em algumas 

páginas, o preto e o vermelho também aparecem como cor de fundo da capa. 

As palavras escolhidas como chapéus indicativos das seções continuam fazendo 

referências ao universo do automobilismo ou ao ato de dirigir. O sumário (“mapa”) 

apresenta uma hipervalorização das fotos e a predileção do projeto gráfico pelo uso de 

fontes grandes. Chama a atenção a entrevista da revista, com o oceanógrafo, 

ambientalista e produtor de filmes Jacques Cousteau, em páginas vermelhas.  

                                                 
11

 Revista V, nº 34, 2009, p. 5 
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Na seção de notas (“arranque”), observa-se a presença mais frequente de temas 

ligados ao universo Volkswagen do que no projeto antigo. A seção Clube VW, que 

concentrava o conteúdo institucional, foi eliminada no novo projeto e o conteúdo 

institucional passou a mesclar-se ao conteúdo editorial ao longo das páginas.  

Na sequência, vem a matéria de capa, um perfil de Isabel Wilker, inserida na 

subdivisão “Valor”, da revista. As divisões são feitas com um sinal gráfico, o underline. 

Assim, o perfil de Isabel aparece com o chapéu “Valor_capa”. A reportagem sobre a 

chegada do Tiguan ao Brasil também está em valor e tem o chapéu “Valor_off Road”. 

Depois de valor, estão as matérias agrupadas no pilar “Inovação”: uma sobre o 

designer italiano Enzo Mari, com bastante destaque para as suas criações 

(“Inovação_desing”); uma sobre museus e instituições culturais de Londres, São Paulo e 

Nova York, apresentadas respectivamente pelo designer Fernando Leal, pela jornalista 

Lorena Calábria e pelo apresentador de TV Pedro Andrade (“Inovação_inspiração”), um 

ensaio fotográfico de São Paulo (“Inovação_ensaio”); e uma matéria sobre o novo 

Passat CC (“Inovação_lançamento”).  

Em “Responsabilidade” estão agrupadas uma matéria sobre o trabalho do arquiteto 

Gerson Castelo, destacando a beleza e o baixo impacto ambiental dos projetos 

(“Responsabilidade_arquitetura”); uma pensata de Antônio Prata sobre a consciência 

socioambiental (“Responsabilidade_pensata”), uma reportagem descritiva, no estilo 

matéria de turismo, sobre Bonito, cidade do Mato Grosso do Sul (“Responsabilidade_na 

estrada”) e uma reportagem sobre o uso de garrafas PET na confecção de tapetes dos 

carros Volkswagen (“Responsabilidade_mão dupla”). A revista encerra com a seção 

Garagem nos mesmos moldes do projeto anterior. 

  

Ficha técnica da revista V 

Periodicidade: trimestral 

Formato: 20,6 cm X 27,5 cm 

Tiragem: 30 mil exemplares 

96 páginas + capas 

Couchê 230 g (capas) 

Couchê 115 g (miolo) 

Acabamento: lombada quadrada 

Distribuição: correios 
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3.2 NET  
 
 

A outra revista que compõe o corpus deste trabalho é a Monet, da NET. A NET 

Serviços dá início a suas operações em 1991, no início da formação da indústria de TV 

por assinatura no país. A empresa começa suas operações com a compra de pequenas 

operações de televisão e algumas licenças. A primeira operadora adquirida ficava em 

Campo Grande, no Mato Grosso do Sul e tinha, na época, cerca de 100 assinantes. A 

empresa expande-se a partir da aquisição de pequenas operações. Em 2002, reúne todas 

as operações sob o nome NET Serviços de Comunicação S.A para facilitar o 

reconhecimento da marca pelos clientes. Quatro anos mais tarde, em parceria com a 

Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A. (Embratel), lança o serviço NET Fone 

via Embratel, que marca sua entrada no mercado de triple play, que é a oferta conjunta 

de serviços de vídeo, voz e dados transmitidos por um único cabo. 

Controlada pelo grupo mexicano de telecomunicações Telmex, que detém 49% 

das ações, e das Organizações Globo, que detém 51%, a NET está presente hoje em 93 

cidades brasileiras espalhadas por 14 estados, incluindo o Distrito Federal. Sua rede tem 

mais de 47 mil km de cabos que conectam mais de 10,7 milhões de municípios. Tem 

mais de 3,7 milhões de clientes para o serviço de TV por assinatura, o que representa 

50% de participação no mercado brasileiro. Nos serviços de internet banda larga detém 

38% do mercado com 2,8 milhões de assinantes do NET Vírtua. O NET Fone via 

Embratel alcança 2,5 milhões de clientes de voz. 

A NET conta com 15 mil colaboradores diretos e 12 mil colaboradores indiretos. 

O NET Combo, que é a combinação dos serviços de TV, internet e telefonia 

disponibiliza cerca de 60 opções. Em TV por assinatura, a empresa oferece sete pacotes 

cujos valores variam de R$ 54,90 a R$ 159,90, dependendo da quantidade de canais, da 

inclusão de canais premium e de opção pela alta definição, além de serviços de pay-per-

view. 

A missão da NET é ser a melhor solução em multisserviços via cabo, conectando 

pessoas de suas casas com o mundo. Os valores são: dirigida por pessoas, integridade, 

resultados, excelência, trabalho em equipe e atitudes pragmáticas. 
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3.2.1 Histórico da revista Monet 
 
 

O primeiro número da Monet foi publicado em abril de 2003. Luís Nogueira
12

, 

hoje editor da revista, acompanhou o lançamento da publicação como repórter (ver 

anexo II). Ele explica que, inicialmente, a proposta da Monet, além da prestação de 

serviço, com o guia de programação, era ser uma revista de alto luxo e estilo de vida, já 

que a empresa acreditava que uma publicação com este perfil seria o veículo mais 

adequado para a comunicação com o seu público, pertencente às classes A e B. O 

modelo de negócio da revista é uma combinação de assinatura oferecida exclusivamente 

aos assinantes da Net com venda em banca. 

A introdução de assuntos relacionados ao universo da televisão começou aos 

poucos, pois a editora e a empresa concluíram que era este tema que o público esperava 

da revista. A partir de 2006, a chegada de uma nova diretoria na Editora Globo 

determina que a revista precisava escolher um rumo e a publicação muda totalmente de 

perfil, ficando exclusivamente com os temas televisão e cultura pop. 

Após esta mudança de 2006, segundo Nogueira, as reformulações da revista 

começam a ser ditadas pelo mercado de TV por assinatura, que passa por mudanças no 

país, aumentando, por exemplo, significativamente o número de canais entre 2007 e 

2010. Para dar conta de tantos assuntos e contemplar toda a variedade da TV por 

assinatura, a revista passa por algumas mudanças tanto em seu projeto editorial, que 

inclui, por exemplo, uma seção de notas mais curtas para não deixar temas importantes 

de fora, como no guia de programação, que precisa dar conta de um maior número de 

canais. 

As séries passam a ganhar cada vez mais destaque porque são o principal produto 

da TV por assinatura. A partir de 2010, a revista começa a trabalhar uma coluna com o 

tema conteúdo de entretenimento em internet por causa do serviço de banda larga da 

operadora, o Vírtua. 

 

 

 

 

 

                                                 
12

 Luís Nogueira, editor da Monet, concedeu entrevista pessoalmente na Editora Globo no dia 25 de 

outubro de 2010. 
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3.2.2 Descrição da revista Monet 
 
 

A revista Monet tem periodicidade mensal. Todas as revistas que compõem a 

amostra têm 188 páginas, sendo 82 dedicadas ao conteúdo editorial e institucional e o 

restante dedicado ao guia de programação. A revista lançada em abril de 2003 passa por 

mudanças significativas em seu projeto editorial e guia de programação entre 2005 e 

2009, período de análise. Em outubro 2005, a revista traz a atriz Ana Paula Arósio na 

capa com a manchete: “Dupla Identidade – O jeito doce da atriz Ana Paula Arósio 

esconde uma mulher independente e decidida”.  A palavra Monet aparece grafada em 

branco no topo, alinhada ao canto superior direito. Logo abaixo, vem o slogan da 

revista: “A sua revista Net”, sendo que Net está grafado como a logomarca. É notável 

também a mudança do slogan nas publicações estudadas e da fonte utilizada no nome 

Monet, que a partir de 2006 passa a ser mais moderna, usando contornos em alguns 

momentos arredondados e em outros achatados, em cores que variam de acordo com o 

restante dos elementos que compõem a capa. Em 2007, a palavra revista desaparece do 

slogan e é usado o slogan da própria marca: “Net – O mundo é dos Nets”. A partir de 

2008, a publicação adota o slogan “A Revista do Net”.  

As capas, além da manchete, trazem geralmente mais três destaques. A lombada 

quadrada traz o nome da revista no topo e mês e ano da publicação na base. No meio, 

uma seleção de assuntos que a revista contempla. Observemos por esta seleção da 

lombada como, de 2005 para 2006 já há uma mudança na abordagem. O conteúdo fica 

cada vez mais focado no assunto televisão: 

2005: Programação, Cultura, Personalidades, Estilo, Turismo, Moda, Carros, 

Gastronomia, Tecnologia e Beleza. 

2006: Cinema, Cultura, Personalidades, Esporte, Entrevistas, Estilo, Variedades, 

Tecnologia e Seriados. 

2007: Cinema, Cultura, Personalidades, Esporte, Entrevistas, Estilo, Variedades, 

Tecnologia e Seriados. 

2008: As 100 Melhores Séries, Ana Carolina, Jennifer Garner, A Crise das 

Estrelas Teen. 

2009: Weeds, Temporada de Moda, Estaduais. 

Assim como a V, a Monet também faz bastante uso das fotos para a transmissão 

das mensagens. A página de abertura do sumário, logo após a segunda capa, traz uma 

imagem de Ana Paula Arósio, a indicação da página onde se encontra a matéria de capa 
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e uma sinopse da matéria. Na página seguinte, o sumário alinhado em uma coluna no 

canto direito e assinado pelo então editor-chefe da revista, Alexandre Maron. No 

restante do espaço da página dupla, a continuidade do sumário, com três destaques com 

foto, sendo que só um deles, sobre animação, tem relação direta com a televisão.  

Na sequência há uma seção em página dupla intitulada “Longe Mix”, com notas 

curtas de temas variados, que vão desde os destaques da Mostra Internacional de 

Cinema de São Paulo, que aconteceria naquele mês, até o lançamento no Brasil de um 

rum cubano. Em página única vem a seção “Lounge Para Ele”, com dicas de produtos 

de beleza e de moda para o público masculino. Depois o “Lounge Para Ela”, que tem a 

mesma proposta, porém, com produtos femininos. Tem ainda o “Lounge Doce”, com 

sugestões de doces da doceria La Pâtissier, no shopping Villa Lobos, e o “Lounge 

Tech”, com uma seleção de aparelhos eletrônicos como máquinas de fotografar e 

aparelhos celulares. Nesta seção há uma nota que menciona diretamente a Net, falando 

sobre o serviço Chat TV, de envio de mensagens via SMS e leitura na tela da televisão. 

Há mais duas seções de consumo na revista, a “Vitrine”, que na edição de outubro 

é um especial de dia das crianças com cinco páginas de dicas de brinquedos, acessórios 

e cosméticos para presenteá-las, e a “Beleza”, sobre os cuidados com o 

autobronzeamento e os produtos indicados para a prática. Só então se chega a um bloco 

com conteúdo diretamente relacionado ao audiovisual e à programação de televisão: 

uma entrevista com Camila Pitanga falando sobre sua carreira no cinema, um perfil de 

Fernando Meirelles, um making of sobre os bastidores do telejornal “Em Cima da 

Hora”, do canal Globo News, a matéria de capa com a entrevista da atriz Ana Paula 

Arósio, uma entrevista com o ator Jack Nicholson, e uma reportagem sobre as 

animações produzidas nos estúdios DreamWorks. No final destas matérias há um box 

com o logotipo da NET e a sugestão para que o leitor assista a determinada 

programação. Por exemplo, na entrevista com Jack Nicholson, a sugestão é “Confira o 

trabalho de Jack Nicholson em Alguém Tem que ceder, HBO, 71 (canal da grade da 

NET), dia 29, sábado, 21h.  

Depois vêm algumas matérias aparentemente sem qualquer relação com a 

programação da TV, como a matéria de turismo sobre a Suíça; a matéria sobre Grand 

Jeep Cherokee, que recebe o chapéu “Fetiche”, e uma matéria com quatro sugestões de 

restaurantes no bairro paulistano dos Jardins. A relação com a programação também é 

feita no box no final da matéria. Na matéria sobre o Grand Jeep Cherokee, o texto do 

box sugere: Veja o Autor Esporte no Grid Motor, SporTV, 39, terças às 23h30. 
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A revista tem ainda uma série de colunas, como a da chef Nigella Lawson, que 

apresenta programa no GNT; a de Silvio Nunziato, sobre charutos, e a de Rubens Ewald 

Filho, sobre cinema, além de mais seções, como a “Vitrine Cultural DVD”, com os 

lançamentos do mês em home vídeo, “Vitrine Cultural Música”, “Vitrine Cultural 

Livros” e “Vitrine Cultural Games”. A parte editorial da revista é encerrada com uma 

entrevista de uma página com o comediante Will Ferrel. 

Da página 83 em diante a publicação é dedicada ao guia de programação, 

chamado de SuperGuia NET. Ele é um suplemento embutido na revista. Tem capa, 

sumário e uma relação dos canais da operadora de TV por assinatura com as respectivas 

posições (número do canal) que ocupam no line-up. Na edição de outubro de 2005, a 

capa do SuperGuia é a animação “Shrek 2”, que estreou naquele mês no canal Telecine 

Premium. Há também destaque para os Meus Prêmios Nick, premiação do canal infantil 

Nickelodeon. A página 84 traz “O Melhor do Mês” na forma de um calendário, com o 

destaque da programação. Em seguida o guia traz os destaques por assunto: Esporte, 

Filmes, Seriados, Variedades e Documentários e Infantil. No meio deste bloco ainda há 

um espaço institucional, intitulado NET News, com aviso de promoções da operadora 

relacionadas à programação do canal. Depois vem uma grade de programação diária, 

com o conteúdo de todos os canais premium do line up dia a dia do mês. Os canais de 

filme ficam separados, em um box (“Filmes do Dia”), na página ímpar. Depois vem a 

programação dos canais básicos, sem fotos e recursos gráficos em uma página dupla. 

Em seguida, há páginas com sinopse dos filmes em ordem alfabética. A última página 

traz o expediente e informações NET, com telefones das centrais de relacionamento em 

cada praça que a operadora atua e um quadro com os canais disponíveis por cidade. 

  

Foco em televisão 

A mudança mais perceptível da revista de 2005 em relação a de 2006 é o foco 

total em assuntos diretamente relacionados à televisão. As associações com a 

programação dos canais ficam mais óbvias. A revista eliminou as seções de seleção de 

objetos de consumo. A seção de notas, a partir de 2006, ganham o título de Mixer. As 

notas ganham textos maiores e exploram melhor as imagens e têm relação direta com a 

programação de TV, como uma nota sobre as novas vinhetas estreladas por fantoches do 

Cartoon Network e uma seleção dos dez maiores remakes, tendo como gancho as 

estreias de “A Fantástica Fábrica de Chocolate” no HBO e “Dois Perdidos Numa Noite 

Suja”, no Canal Brasil. São 17 páginas editoriais de notas, algumas ocupando até 
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páginas duplas, de tom variado, alguns testes, como o quiz de documentários e algumas 

brincadeiras. Nogueira explica que esta alteração é resultado de mudanças na própria 

dinâmica da indústria de TV por assinatura, que ganha muitos novos canais cujos 

assuntos precisam ser contemplados na publicação.  

Na sequência, há uma seção intitulada serviço, abordando a programação premium 

pay-per-view, uma fonte de receita da operadora. A matéria de capa é sobre o vilão 

Darth Vader, aproveitando a estreia de “Star Wars – Episódio 3: A Vingança dos Sith” 

nos cinemas. Depois vêm duas matérias de cinema, uma de variedades, documentário, 

três de música, uma de seriado, uma de esporte, uma de gastronomia e uma de cinema 

antes da seção de notas com os lançamentos em DVD, música e livros. Antes do guia de 

programação, encerrando o conteúdo editorial da revista, aparece a seção “Bastidores”, 

uma página com dez curiosidades sobre algum artista. Na edição de setembro de 2006,  

a atriz Anne Hathaway é a escolhida para a seção. No SuperGuia de programação, a 

única diferença são os recursos gráficos (um box vermelho em volta do nome dos 

canais) na seção de programação básica.  

Entre 2006 e 2007 a revista não sofre grandes alterações conceituais. São notáveis 

algumas mudanças no projeto gráfico, os textos ganham mais subdivisões, o que torna 

as páginas visualmente mais agradáveis. Como é a edição de número 50, há uma seção 

especial, página dupla, com destaque para o processo de escolha das capas. Outra seção 

que chama a atenção é “A Palavra é dos Nets”, uma seção de cartas em que o “os 

leitores dão opinião sobre as edições anteriores da Monet e tiram suas dúvidas sobre o 

mundo do entretenimento”. Há ainda mais duas mudanças, uma mais sutil, que é o 

destaque maior aos seriados em relação às demais edições analisadas. A seção final, 

com os lançamentos de música, DVD e livros se mistura em uma só chamada “Sinapse 

– a cultura conectada”. O editor avisa sobre esta mudança no editorial. 

Na edição de 2008, a matéria de capa “As 100 melhores séries de todos os 

tempos” e a seção “12 passos para entender”, sobre “CSI”, deixa claro que os seriados 

serão assunto de destaque entre a programação televisiva nas páginas da revista. A 

revista passa por algumas reformulações editoriais. Logo na página do sumário e 

expediente há um destaque para quem faz a revista, com um miniperfil de três 

funcionários e colaboradores. A seção “Sinapse” desaparece e vira “Tem que Ter”. O 

SuperGuia desta vez aparece na página 67 e vai até a 170, dividindo o conteúdo 

editorial em duas partes.  
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O guia de programação passa por modificações. Depois da capa vem o “TOP 15 – 

as atrações mais aguardadas de abril segundo os nossos leitores”. Os destaques também 

não aparecem mais no formato de um calendário. Os destaques agora são feitos de 

acordo com o horário nobre. Seriados, Esportes, Infantis e Femininos, agora, ganham 

destaque também. A programação básica continua no mesmo formato e a programação 

diária apresenta novidades gráficas. Mais canais entraram para as grades das operadoras 

de televisão por assinatura. Agora, o logotipo dos canais é utilizado e eles aparecem 

classificados e agrupados em Variedades (tarja laranja), séries (tarja azul), esportes 

(tarja verde) e notícias (tarja vermelha). O box dos filmes do dia ganha imagens de cena 

de um dos filmes. 

Após o guia, vem o conteúdo institucional, uma entrevista com a cantora Ana 

Carolina, um perfil do pugilista Antonio Agnelo Carollo, a coluna “Jogatina” (games), 

de Daniel Galera; “Cinemateca”, de Rubens Ewald Filho; “Digitalismo”, de tecnologia, 

assinada por Alexandre Matias, um Superquiz e a “Mais Monet – Onde os Nets se 

encontram até a próxima edição”. Neste espaço (uma página), há notas sobre o que o 

leitor encontrará na revista de maio, sobre o novo site, sobre conteúdo exclusivo do site, 

sobre premiações que a revista fará na internet e o serviço de SMS da Monet. A revista é 

finalizada com a seção “Histórias (inventadas) da televisão”. Nesta edição, Arnaldo 

Branco assina a crônica “O Quase-Golpe Militar no Festival da Canção”. 

A capa de 2009, sobre “Weeds”, deixa claro o foco em séries que a revista 

assume. As mudanças na revista de 2009 são sutis em relação aos projetos gráficos e 

editoriais. É perceptível também um reforço de marca da revista, com o prêmio para a 

customização dos monetzinhos, e a tentativa de levar o leitor para o site da publicação 

também. O guia de programação volta para o final da revista, perdendo os espaços de 

destaque, para a programação diária. A programação básica ganha mais páginas e 

logotipo dos canais.  

 

Ficha Técnica da revista Monet 

Periodicidade: mensal  

Formato: 20,9 cm X 27,4 cm 

Tiragem: não revelada 

184 páginas + capas 

Couchê 170 g (capas) 

LWC 65g (conteúdo Monet) 
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SC 56g (grade de programação) 

Acabamento: lombada quadrada 

Distribuição: assinatura oferecida a assinantes da Net e venda em bancas 
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4. METODOLOGIA 

 
 

Escolher uma metodologia de análise para estudar os elementos da marca 

presentes no conteúdo jornalístico de revistas customizadas e entender os princípios e 

valores empresariais que norteiam essas escolhas é desafiador, porque une comunicação 

e marketing, jornalismo e propaganda, texto e imagem. Como não há referências de 

estudos em relação ao objeto escolhido, optamos pelo método qualitativo para 

responder a seguinte pergunta-problema: O conteúdo editorial das revistas 

customizadas V e Monet transmite a imagem das respectivas marcas Volkswagen e 

NET?.  

O propósito aqui é entender de que maneiras acontecem esta construção e/ou 

fortalecimento da imagem corporativa, uma vez que o processo de desenvolvimento das 

revistas customizadas, ao propor a oferta de conteúdo informativo, está inserido na 

rotina produtiva do jornalismo, com práticas muito peculiares, já definidas e 

consolidadas.  

Após a definição do corpus, partimos para a leitura das edições selecionadas. O 

primeiro procedimento foi verificar que características seriam analisadas. A princípio, a 

ideia era desenvolver o trabalho com as referências dos procedimentos de análise de 

conteúdo. Pareceu-nos conveniente utilizar a análise de conteúdo de Bardin (2009), 

como método de análise, porém, o referencial se mostrou insuficiente para abarcar o que 

desejávamos em nosso estudo.  Percebemos que os enunciados emitidos por uma marca 

estão impregnados de simbologia e, se quiséssemos responder a questão relativa à 

imagem da marca, precisaríamos reelaborar a metodologia, recorrendo a uma 

combinação de procedimentos da análise do conteúdo e da análise do discurso. 

Dessa forma, inicialmente utilizamos os procedimentos de “leitura flutuante” e de 

categorização de Bardin, e depois fomos buscar em outros autores, ligados aos estudos 

da linguagem e dos signos, como Martins (1999), Joly (1996), Guimarães (2000 e 

2003), Coimbra (2002) e Maingueneau (2002), referências teóricas e metodológicas 

para abordar o objeto de estudo e, consequentemente, analisar as categorias escolhidas. 

Salientamos que entendemos as diferenças entre as abordagens, porém, intuitivamente, 

ao definirmos a categorização, já consideramos o aspecto intencional e subjetivo do 

autor da pesquisa nessas escolhas.  
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Reiterando, a ideia não é procurar mensagens subliminares da marca no conteúdo 

editorial da revista. Temos como certo que os princípios institucionais da organização 

que decide utilizar uma revista customizada como ferramenta de comunicação 

delineiam – ou têm intenções claras de delinear - todas as etapas da publicação, da 

concepção do projeto editorial aos sistemas de distribuição.  Por isso, em nosso 

procedimento buscamos investigar as associações entre a marca e a mensagem que são 

menos óbvias. 

Além desses procedimentos, realizamos entrevistas semiabertas com os 

responsáveis pelas revistas, conforme já foi mencionado na Introdução desta 

monografia. 

 

4.1 APRESENTAÇÂO DO CORPUS 

 

 

Foram escolhidas como corpus deste trabalho as revistas V, da Volkswagen, 

editada pela editora Parágrafo, e Monet, da NET, cuja produção é uma responsabilidade 

da Editora Globo. Para entendermos a dinâmica de produção e a relevância do conteúdo 

destas publicações, é conveniente antes conhecermos um pouco sobre a trajetória das 

duas empresas e o mercado em que estão inseridas. É válido destacar aqui, que estas 

publicações foram escolhidas entre inúmeras opções do mercado brasileiro de revistas 

customizadas porque se encaixam nos critérios preestabelecidos para a pesquisa. 

1) Publicações de empresas privadas: a iniciativa privada está tradicionalmente 

inserida em uma realidade econômica mais competitiva, sendo o bom 

planejamento e execução de suas ações de comunicação fundamentais para o 

bom desempenho e a superação da concorrência; 

2) Uma publicação do setor de produtos e uma do setor de prestação de serviços: 

para estes setores, a construção de uma imagem positiva é vital para o êxito 

dos negócios. No setor de varejo, por exemplo, a competição principal está no 

preço, não nos atributos da marca. Além disso, acreditamos que com esta 

escolha é possível identificar nuances relevantes para o estudo da 

customização, embora o estudo comparativo não seja o foco do trabalho; 

3) Publicações com cinco ou mais anos de mercado: o objetivo com este critério 

é garantir a consistência do corpus, com publicações que já tenham tido tempo 

o suficiente para conhecer o mercado e definir seu posicionamento; 
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4) Periodicidade regular: constância na publicação e distribuição; 

5) Publicações destinadas ao consumidor final dos produtos ou serviços da 

empresa: é o público que sustenta os negócios da empresa e para o qual é 

direcionado grande parte do esforço de construção e manutenção da imagem, 

6) Acesso aos materiais e às fontes: aceitação das editoras em fornecer material 

para análise e comprometimento em colocar os profissionais envolvidos no 

processo de produção das revistas à disposição para a entrevista e 

esclarecimento de eventuais dúvidas. 

É importante destacar que foram selecionadas como corpus desta pesquisa cinco 

edições alternadas de cada uma das revistas, que abrangem um período de quatro anos, 

sendo a primeira edição de 2005 e a última de 2009. As escolhas foram direcionadas 

pelos próprios editores das revistas que apenas seguiram a recomendação de selecionar 

os números em que a publicação passou por mudanças significativas no projeto gráfico 

e editorial dentro do período 2005 a 2009, pois assim seria possível observar as 

variáveis que interferem na produção das publicações e de que forma elas estão 

relacionadas aos negócios das empresas e às necessidades do público a que estão 

destinadas, fornecendo pistas importantes a respeito do processo de customização de 

mídia. 

Dessa forma, compõem o corpus deste trabalho as revistas: 

V, número 14, setembro/outubro de 2005 

V, número 20, setembro/outubro de 2006 

V, número 25, agosto/setembro de 2007 

V, número 30, junho/julho de 2008 

V, número 34, maio/julho de 2009 

 

Monet, número 31, outubro de 2005 

Monet, número 42, setembro de 2006 

Monet, número 50, maio de 2007 

Monet, número 61, abril de 2008 

Monet, número 70, janeiro de 2009 

 

Após a seleção das edições, fizemos uma “leitura flutuante” para decidir sobre o 

conteúdo a ser analisado. Assim, as seções de caráter eminentemente institucional foram 

excluídas. São elas: “Clube VW”, da V, e “Serviços NET”, da Monet. Eliminamos 
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também as seções de notas, colunas, miniperfis, seções de cartas, editoriais e crônicas. 

Editoriais, colunas e crônicas são textos de gênero opinativo, já elaborados de acordo 

com as premissas editoriais da publicação que, presumimos, estão alinhados aos 

princípios das empresas que solicitam e acompanham a sua produção. Os textos curtos, 

como os das seções “Arranque”, da V, e “Mixer” e “Sinapse”, da Monet, também não 

oferecem conteúdo muito significativo para a nossa proposta de análise. Dessa forma, 

foram escolhidos os textos que oferecem maiores possibilidades de investigação devido 

ao processo de elaboração um pouco mais complexo: as reportagens
13

, perfis
14

, 

entrevistas pingue-pongue
15

 e ensaios fotográficos.  

De acordo com estes critérios preestabelecidos, identificamos no corpus 74 

unidades de texto que são objetos de análise. Destas, 33 são da revista V e 41 da Monet. 

Considerando as características do material a ser analisado temos a seguinte 

distribuição: 18 entrevistas, 12 perfis, 5 ensaios fotográficos e 39 reportagens. 

Separando as unidades de análise por revista, temos a seguinte configuração: 

 

Revista V                                                              Revista Monet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13 Reportagens são textos jornalísticos que fazem o levantamento de um assunto conforme um ângulo preestabelecido 

e não a mera cobertura de um fato e de uma sequência de fatos, tal como a revista. É um texto de edição complexa, 

pois é preciso dar forma a uma entrevista em profundidade ou a um conjunto de entrevistas. O autor tem uma 

infinidade de possibilidades na estruturação do texto, não existe uma estrutura mais ou menos pronta de ordenação 

dos elementos como na notícia, que segue a pirâmide invertida, ordenando as informações da mais para a menos 

importante (COIMBRA, 2002, p. 9 – 11). 

 
14

 O perfil jornalístico é um texto biográfico curto publicado em veículo impresso ou eletrônico, que narra episódios e 

circunstâncias marcantes na vida de um indivíduo, famoso ou não (VILAS BOAS, 2002, p. 93). 
 
15 A entrevista jornalística é uma técnica de obtenção de informação que recorre ao particular, por isso se vale, na 

maioria das circunstâncias da fonte individualizada e lhe dá crédito, sem preocupações científicas (MEDINA, 1995, 

p. 18). Para a análise, escolhemos aquelas entrevistas editadas em formato de pingue-pongue, com a pergunta do 

entrevistador e a resposta do entrevistado.  

 

Entrevistas 7 

Perfis 7 

Ensaios Fotográficos 5 

Reportagens 14 

Entrevistas 11 

Perfis 5 

Ensaios Fotográficos 0 

Reportagens 25 



54 

 

4.2 CATEGORIAS  

 

 

Escolhido o corpus, seguimos para a definição dos referenciais para a análise.  O 

critério de categorização neste trabalho abrange os processos de produção de uma 

revista, para verificar em todos estes níveis da rotina produtiva como o cuidado com a 

imagem da marca está presente. Definimos três categorias principais: pauta, 

características visuais e linguagem.  

 

 

4.2.1 Pauta 

 

 
A pauta é uma etapa importante para o fazer jornalístico. A escolha de 

determinados temas e enfoques em meio a uma infinidade de assuntos e possibilidades 

de abordagens é o primeiro passo para se criar uma identidade para determinado veículo 

de comunicação e distingui-lo da concorrência. Aqui, buscamos identificar a 

combinação de critérios jornalísticos de escolhas dos temas de uma edição com as 

associações pertinentes à imagem da marca, tendo como embasamento teórico as 

pesquisas de Wolf (2005) sobre newsmaking e o modelo de Martins (1999) sobre a 

construção da imagem das marcas por meio dos arquétipos emocionais (já explicitados 

no tópico 1.3 – Questão de imagem)  

Os estudos sociológicos sobre o newsmaking, ou a lógica dos processos e 

construção das mensagens jornalísticas, foram feitos tendo como objeto de estudo os 

meios de comunicação de massa e a produção de textos jornalísticos definidos como 

notícia (WOLF, 1995, p. 161). Entendemos que as revistas customizadas não podem ser 

classificadas como mass media e que o nosso corpus, devido à periodicidade e 

finalidade de relacionamento com determinado público empresarial, também não 

trabalha primordialmente com o gênero notícia. No entanto, acreditamos que as 

publicações customizadas seguem critérios jornalísticos de noticiabilidade
16

, assim 

como os meios tradicionais, tendo como diferencial as condicionantes apresentadas 

pelas empresas que custeiam a sua produção. Nossa observação permite concluir que as 

revistas customizadas também têm seus valores-notícia, ou critérios de seleção dos 

                                                 
16

 Conjunto de elementos através dos quais os órgãos informativos controlam e gerem a quantidade e o 

tipo de acontecimentos entre os quais selecionam as notícias (WOLF, 2005, p.175). 
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elementos dignos de serem incluídos no produto final, semelhantes aos dos veículos 

tradicionais, tais como importância, interesse, capacidade de entretenimento, atualidade 

e qualidade. O diferencial, que a leitura flutuante sugere, é que eles estão diretamente 

relacionados à imagem da marca que publicação representa. 

Por isso, dividimos a categoria pauta em duas subcategorias de análise: 

construção de imagem e valores-notícia. Em construção de imagem, observaremos 

de que forma as pautas da publicação exploram a imagem da marca. Escolhemos para 

esta etapa duas categorias terciárias, habitat e personagens, com base na teoria de 

Martins (1999) sobre as características emocionais visíveis. A leitura flutuante nos leva 

a crer que algumas escolhas de fontes e exploração do ambiente, esta última encontrada 

especialmente nas reportagens descritivas, ajudam a construir a imagem da marca. Na 

outra subcategoria, valores-notícia, abordamos as pautas que estão relacionadas às 

necessidades editoriais e critérios jornalísticos. As unidades de análise agrupadas nesta 

subcategoria foram ainda divididas nas categorias terciárias atualidade e 

entretenimento, pois acreditamos serem estes os valores-notícia mais fortemente 

empregados na pauta das publicações analisadas. 

 

 

4.2.2.  Características visuais 

 

 

 

Os elementos principais do design editorial – o grid, a tipografia e as ilustrações 

ou imagens
17

 – fazem parte das escolhas editoriais da publicação e carregam também 

significados, conforme afirma Dondis (1997): 

 

O modo visual constitui todo um corpo de dados que, como a linguagem, podem 

ser usados para compor e compreender mensagens em diversos níveis de utilidade, 

desde o puramente funcional até os mais elevados domínios da expressão artística. 

É um corpo de dados constituído de partes, um grupo de unidades determinadas por 

outras unidades, cujo significado em conjunto é uma função do significado das 

partes (Dondis, 1997, p. 3-4). 

 

                                                 
17

 O grid ou diagrama é um conjunto de linhas de marcação invisíveis para quem não participa do 

processo de diagramação. Sua função é organizar conteúdos em relação ao espaço da página 

(GRUSZYNSKI, Ana Claudia e CHASSOT, Sophia Seibel, 2006, p. 36) 
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Conduzindo a análise pela perspectiva de construção de imagem de marca, que é a 

premissa desta pesquisa, dividimos a categoria características visuais em duas 

subcategorias: imagens e cores, diagrama e tipologia.  

A primeira subcategoria contemplará o uso de imagens nas unidades de análise do 

corpus enquadradas na categoria características visuais. Será observado como fotos e 

ilustrações são utilizadas nas publicações e que mensagens elas transmitem. A 

referência teórica para esta subcategoria será essencialmente o modelo de análise de 

imagem proposto por Joly (2009, p. 55), que sugere analisar as imagens considerando 

que ela sempre constitui uma mensagem para o outro. Dessa forma, uma das precauções 

necessárias para compreender da melhor forma possível uma mensagem visual é buscar 

para quem ela foi produzida. Joly ainda sugere uma análise em três etapas, observando a 

mensagem plástica (símbolos plásticos da imagem que transmitem mensagens 

denotativas), a mensagem icônica (tentativa de decifrar as imagens conotativas) e 

mensagem linguística (relação entre imagem e texto) (p.92-114). 

Na segunda subcategoria, cores, diagrama e tipologia, observaremos o emprego 

das cores, a escolha de fontes e a utilização dos espaços nas unidades de análise. Para a 

análise de cores, recorreremos ao estudo de Guimarães (2003) sobre o emprego das 

cores na mídia. O autor afirma que, nos textos visuais, particularmente no jornalismo, as 

cores desempenham funções específicas que podem ser separadas em dois grupos: um 

que compreende as sintaxes e as relações taxionômicas, cujos princípios de organização 

são paradigmáticos, como organizar, chamar a atenção, destacar, criar planos de 

percepção, hierarquizar informações ou direcionar a leitura, e outro que compreende as 

relações semânticas, como ambientar, simbolizar, conotar ou denotar. Toda vez que a 

cor desempenha uma destas funções, seja hierarquizar informações ou lhes atribuir 

significados, em sua atuação individual e autônoma ou integrada e dependente de outros 

elementos do texto visual em que for aplicada, o autor utiliza a classificação cor-

informação (p. 29-31). 

Utilizaremos nesta categoria também os estudos de Dondis (1997) sobre 

estratégias de comunicação nas técnicas visuais e considerações de Figueiredo (2008) 

sobre diagramação e tipologia. Embora seja uma literatura do campo da publicidade, ela 

traz elementos importantes de simbologia para a aplicação neste estudo, já que aborda 

as intenções do emissor com certas escolhas tipológicas de layout em uma página e 

como o receptor tende a interpretá-las. 
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4.2.3 Linguagem 

 

 

Após uma análise da pauta e da dimensão icônica (fotos, cores, paginação) das 

publicações, o foco nesta etapa é a matéria verbal. Segundo Bakhtin (1997, p. 36-37), o 

papel contínuo da comunicação social como fator condicionante não aparece em 

nenhum lugar de maneira mais clara e completa do que na linguagem, sendo a palavra o 

fenômeno ideológico por excelência, o modo mais puro e sensível de relação social. A 

palavra, afirma o autor, funciona como elemento essencial que acompanha toda a 

citação ideológica. 

Maingueneau (2002, p.212-213) faz algumas considerações importantes sobre 

marcas e discurso, reforçando a importância da análise da linguagem nesta proposta de 

pesquisa. Segundo o autor, como qualquer nome próprio, o nome de uma marca está 

associado a um conjunto variável de representações sedimentadas ao longo do tempo: a 

imagem da marca sobre a qual a empresa deve agir constantemente. A evolução dessa 

imagem se deve muito aos discursos que a empresa emite e emitiu sobre ela mesma e 

sobre seus produtos. Assim, a marca encarna a sua identidade por intermédio dos 

discursos que ela produz 

Dessa forma, tendo em vista a relação entre a linguagem e a construção e/ou 

fortalecimento das marcas NET e Volkswagen nas respectivas publicações, 

distribuiremos as unidades de análise em três subcategorias: estrutura narrativa, 

polifonia e cenografia. 

A base teórica para a estrutura narrativa é Coimbra (2002). Queremos aqui 

observar a estruturação de elementos narrativos e descritivos nas unidades de análise, 

tais como os efeitos do plano narrativo, modalidades de expressão do tempo e recursos 

de comparação, detalhamento, metáfora. 

Na subcategoria polifonia, o objetivo é analisar de que maneiras o discurso das 

fontes é incorporado ao enunciado. Bakhtin (2002, p.145) observa que o discurso de 

outrem constitui mais do que o tema do discurso: ele pode entrar no discurso e na sua 

construção sintática como uma unidade integral da construção. Ele preserva a sua 

autonomia estrutural e semântica sem nem por isso alterar a trama linguística do 

contexto que o integrou. Ele classifica a transmissão do discurso de terceiros em dois 

estilos: o estilo linear, cuja tendência principal é criar contornos exteriores nítidos à 

volta do discurso citado, e o estilo pictórico, que tende a atenuar os contornos exteriores 

nítidos da palavra de outrem (p. 150). Maingueneau (2002, p. 142-143) também 
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enumera algumas justificativas para o uso do discurso direto, tais como: criar 

autenticidade, distanciar-se, dar um caráter oral espontâneo à frase, entre outros. 

Finalmente em cenografia, usamos os conceitos de Maingueneau (2002, p. 85-93) 

sobre legitimação do discurso. O autor afirma que um texto não é um conjunto de 

signos inertes, mas o rastro deixado por um discurso em que a fala é encenada. 

Mainguenou observa que são três cenas que compõem uma enunciação. A primeira é a 

cena englobante, que corresponde ao tipo de discurso, e sabemos que o tipo de discurso 

do nosso corpus é jornalístico. A segunda cena de enunciação é o que o autor classifica 

de cena genérica, pois está associada ao gênero do discurso. Sabemos também que no 

nosso corpus, a cena genérica é a informação da marca, explorando seu universo 

cognitivo, para um leitor que ao mesmo tempo é consumidor de seus produtos ou 

serviços. Maingueneau chama estas duas cenas de quadro cênico do texto. É ele que 

define o espaço estável no interior do qual o enunciado adquire sentido. No entanto, 

destaca o autor, não é diretamente com o quadro cênico que se confronta o leitor, mas 

com uma cenografia, que não é simplesmente um quadro, um cenário, como se o 

discurso aparecesse inesperadamente no interior de um espaço já construído e 

independente dele: é a enunciação que, ao se desenvolver, esforça-se para constituir 

progressivamente o seu próprio dispositivo de fala. 

Desse modo, a cenografia implica o processo de enlaçamento paradoxal. Logo de 

início, a fala supõe uma certa situação de enunciação que, na realidade, vai sendo 

validada progressivamente por intermédio da própria enunciação. Assim, a cenografia é 

ao mesmo tempo a fonte do discurso e aquilo que engendra, legitimando um enunciado 

que, por sua vez, deve legitimá-la. Escolhemos utilizar a cenografia como uma 

subcategoria porque acreditamos que desta perspectiva podem surgir respostas 

interessantes à nossa pergunta-problema sobre a relação entre o conteúdo editorial e a 

imagem da marca. 

É importante destacar que a pesquisa foi conduzida desta maneira porque a 

proposta desta análise está concentrada no enunciado, seja no seu planejamento e 

diretrizes de execução (pauta) ou na sua apresentação final (linguagem e características 

visuais), tentando compreender por meio dele os objetivos do enunciador. Nosso foco é 

a maneira como este conteúdo reflete os valores da organização e sua marca. Não 

contemplamos aqui o estudo sobre a recepção destas mensagens, investigando as 

percepções do leitor/consumidor. 
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4.3 ENTREVISTAS SEMIABERTAS 

 

 

Para complementar a análise, optamos por realizar entrevistas qualitativas com as 

pessoas diretamente envolvidas com a produção da revista, ou seja, os editores das 

publicações. A entrevista semiaberta é uma técnica qualitativa que explora um assunto a 

partir da busca de informações, percepções e experiências de informantes (DUARTE, 

2005, p. 61).   

O roteiro da entrevista foi formulado em tópicos que foram aprofundados de 

acordo com a resposta do entrevistado, as perguntas gerais vão dando origem às 

específicas. Este modelo, em que cada questão aparece como um tema de pesquisa, 

exige um quadro de referência e conhecimento anterior do entrevistador que permita 

aprofundar cada tópico. As respostas serviram de base para a composição do histórico 

das publicações no capítulo 3 e para a análise das revistas no próximo capítulo. 
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5. A IMAGEM DAS MARCAS NAS REVISTAS CUSTOMIZADAS 
“V” E “MONET” 
 
 

Conforme mencionado no capítulo Metodologia, apresentamos a seguir a análise 

proposta, recorrendo às três categorias: pauta, características visuais e linguagem. As 

análises foram realizadas separadamente por publicação.  

 

 

5.1 REVISTA V 

 

 

5.1.1 Pauta 

 

 

Nesta categoria, buscamos identificar a combinação de critérios jornalísticos de 

escolhas dos temas de uma edição com as associações pertinentes à imagem da marca. 

Na revista V, é importante ter em conta os dois momentos da publicação: o primeiro 

quando as edições eram temáticas; o segundo, quando as pautas apoiam-se nos três 

pilares da companhia: valor, inovação e responsabilidade.  

Segundo a editora da revista, Raquel Alves
18

, nas primeiras revistas, havia um 

conselho editorial mais amplo, formado pela equipe da editora e por representantes de 

diversas áreas da Volkswagen. Hoje, os representantes da Volkswagen nas decisões 

editoriais da revista estão concentrados nas áreas de marketing e assuntos corporativos. 

A editora define a revista como uma publicação de variedades e lifestyle. O objetivo não 

é só falar de carro, mas oferecer um portfólio diversificado de assuntos.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
18

 A editora Raquel Alves concedeu entrevista à autora desta monografia pessoalmente, na Editora 

Parágrafo, no dia 20 de agosto de 2010. 
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5.1.1.1 Construção de imagem 

 

 

Abordamos aqui como a revista V explora em suas pautas o habitat e os 

personagens, conforme definição no capítulo 4, para construir a imagem da marca 

Volkswagen. 

 

Habitat  

Segundo Martins (1999, p. 119), cada produto tem um habitat natural onde as 

pessoas o percebem. Carro, o produto da Volkswagen, evoca imediatamente rodovias, 

ruas e estradas. Isso é bastante evidente na V, que traz algumas reportagens descritivas 

de turismo explorando esta característica. São quatro unidades de análise da V que 

julgamos pertencer a esta categoria. 

A reportagem “De encher os olhos” 
19

 aborda os cânions gaúchos e catarinenses. 

O olho da reportagem dá a noção de locomoção por terra: “Roteiro de primavera: pegue 

o seu Cross Fox e descubra dos cânions catarinenses e gaúchos à praia do Rosa. Você 

vai querer morar dentro da paisagem”. Um detalhe interessante é que o box da 

reportagem traz dicas de “Onde Ficar”, não “Quem Leva”, com pacotes de agências que 

oferecem passagens aéreas, como é comum nas matérias de turismo. A informação seria 

importante porque a grande base de destinatários da revista V está na região Sudeste e 

teria uma locomoção mais rápida por transporte aéreo. Esta escolha reforça a ideia do 

incentivo ao uso do carro como transporte, no caso, um Volkswagen. 

Outras reportagens da V também constroem o habitat, mesclando cultura local à 

proposta de locomoção e presença da marca por todo o território nacional como 

“Fogo!”
20

, sobre as comemorações de São João no Recife,  e “Bonito por Natureza”
21

, 

sobre a cidade do Mato Grosso do Sul, “um destino ideal para quem quer interagir com 

o meio ambiente”. 

A revista de 2009, que marca o processo de reformulação da publicação, traz uma 

matéria que aborda a cidade de maneira diferenciada como “Arte nas sacolas” 
22

. A 

jornalista Lorena Calábria, o apresentador Pedro Andrade e o designer Fernando Leal 

                                                 
19

 BRESSANE, Ronaldo. V, nº. 20, p. 60 - 64 
20

 SOARES, Marcelo. V, nº 14, p. 42-45 
21

 MANTOVANINI, Mariana. V, nº.  34, p. 88 - 94 
22

 V, n. 34, p. 56-63 
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apresentam acervos de museus e instituições culturais, além de darem dicas de lugares 

onde comprar objetos de arte em São Paulo, Nova Iorque e Londres, respectivamente. 

Arte, design e inovação são temas recorrentes na V e intensificam-se na nova proposta 

editorial. A escolha de três grandes cidades e da abordagem com viés cultural dá a 

entender que a marca pretende ir além da associação a ruas e estradas, querendo 

transmitir também uma imagem cosmopolita, associada à modernidade, 

contemporaneidade, refinamento e sofisticação. 

Na revista de 2006, a revista já trazia esta inclinação ao retratar o habitat na 

matéria “Auto-berçário”
23

, sobre o centro de design da Volkswagen em Postdam, 

Alemanha: 

 

Cercado de muito verde, o edifício de linhas retas e limpas parece um castelo high-

tech à beira de um lago. No projeto, as paredes de vidro tomam o lugar da 

alvenaria, com o objetivo de deixar aberta a vista ao bucólico lago e ao antigo 

carvalho, tradicional árvore da Alemanha. A maior parte do teto também é de vidro 

e parece flutuar sobre o ambiente. Uma persiana enorme revela e esconde a pista 

para o céu. Como nenhuma placa ou letreiro informa o que há lá dentro, o espaço 

acaba se misturando anônimo, às belas construções do seu entorno: teatro, oficinas 

de música e dança, restaurantes e laboratório de software (p. 47) 

 

Personagem  

No processo de construção de marcas, os personagens contribuem para a imagem 

da marca emprestando-lhe atitude e estilo. As unidades de análise fazem uso de 

personagens, dando bastante ênfase aos gêneros perfil e entrevista. No tratamento 

jornalístico, o mais correto é chamá-las de fontes, ou seja, as pessoas que o jornalista 

observa e entrevista. Elas fornecem informações enquanto membros ou representantes 

de grupos (organizados ou não) de utilidade pública ou de outros setores da sociedade. 

Os fatores de seleção de fontes no jornalismo estão associados a cinco aspectos: 

oportunidade, produtividade, credibilidade, garantia e respeitabilidade (WOLF, 2005, p. 

199-201).  

Acreditamos que as revistas customizadas baseiam-se em critérios semelhantes 

aos dos veículos tradicionais de comunicação de massa. A escolha, no entanto, além de 

todos os fatores acima mencionados deve orientar-se pela imagem da fonte e como ela 

será inserida na publicação, servindo também para a construção e/ou solidificação da 

imagem da marca.  

                                                 
23

 KUMMER, Jan. V, n.20, p. 46-50 
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A V também explora as fontes de modo a extrair características dos personagens 

que possam também ser atribuídas à marca Volkswagen e que se adaptem à temática da 

edição. Na revista de 2005, por exemplo, a seção “Passageiro” traz o perfil “Capitão 

Marven”
24

 sobre o zoólogo e apresentador da TV inglesa Nigel Marven. O texto dá 

ênfase ao ritmo de trabalho de Marven, já que o tema da edição é velocidade, e ao fato 

de ele ser uma pessoa em constante locomoção: 

 

Nigel tem vida de caixeiro viajante. Dos 365 dias do ano, 300 ele passa na estrada. 

Só em 2005 já esteve no Canadá, Brasil, Índia, Flórida, África do Sul e Chile. De 

cara a rotina parece estressante: as gravações começam antes de o sol nascer e não 

têm hora para terminar. Quando as filmagens incluem animais de hábitos noturnos, 

o jeito é deixar o relógio de lado. Tudo isso rola em ritmo lento, sem gritaria e com 

muito humor. Tempo para a equipe de Nigel não é problema. Ás vezes, cem dias de 

filmagem rendem uma mísera hora de documentário (p.30). 

 

Personagens inquietos, com impulso de movimento pelo mundo também ganham 

destaque nas páginas da V, como no perfil do cantor e compositor pernambucano 

Cláudio Fernando Coimbra. “Saio, não nego, paro quando puder” 
25

: 

 

Quando seu visto vencia, retornava ao Brasil com um dólar na sunga e sede de 

praia. Em uma dessas temporadas de verão, comprou uma Kombi com a qual 

desbravou freneticamente a nossa costa. Além de alguns amigos, viajavam com ele 

uma fada e um duende estampados na lataria do utilitário. O clima de cooperação 

imperava: os marmanjos se revezavam ao volante enquanto as meninas se 

encarregavam de descolar gasolina (p. 61) 

 

 

São também valorizadas características que fogem do comportamento 

convencional, sem, no entanto, representar uma postura negativa, como no perfil do 

cineasta Ruy Guerra, “Memória Fotográfica”
26

.  

 

“Jamais fui um conquistador. Costumo dizer que, se fosse mulher, jamais me 

esposaria. Simplesmente porque nunca gostei de me parecer com Tyrone Power, um 

tipo de beleza burra”, confessa Guerra. “Quando Leila morreu, cuidei da Janaína até 

os 18. Me aproximei do mundo feminino: tinha mais papo sobre babá, fralda e 

educação com mulheres do que sobre futebol com homens”. (p.35) 

 

                                                 
24

 MORO, Rosiane. V, n. 14, p. 28-33 
25

 MAYRINK, Gustavo. V, n. 25, p. 60-62 
26

 PASSOS, Maria Helena, V, n. 20, p. 32-35 
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 Outro ponto bastante explorado nas fontes da revista V é o repertório cultural, 

como observamos na entrevista com o jogador de futebol Raí, (“Raí”
27

), no trecho em 

que responde sobre a sua adaptação à cultura francesa: 

 

Eu vim um pouco neste espírito, não vim só para jogar. Vim com 28 anos, 

profissionalmente mais maduro, já com muitas conquistas. Qualquer lugar do 

mundo tem o lado ruim e o bom, você tem que estar aberto. Depois que você 

começa a se achar um pouco mais, tem até poder de influenciar com sua maneira 

de ser, e acho que foi o que aconteceu comigo no Paris Saint-Germain. Cheguei, 

tive um período de adaptação de um ano, entendi, depois de dois anos já era 

capitão. Mas no primeiro instante você tem de respeitar essa coisa histórica e 

cultural de um povo. (p. 17) 

 

Com a mudança de projeto gráfico e editorial que a revista da Volkswagen passa 

em 2009, é evidente que alguns valores mais humanitários, de conscientização social e 

ambiental e preocupação com o espaço urbano passam a ser extraídos dos personagens, 

como mostram o perfil do designer Enzo Mari, “O Mundo Segundo Enzo Mari”
28

 e a 

reportagem sobre a obra do arquiteto piauiense Gerson Castelo Branco, “Criações para 

os Novos Tempos”
29

. 

 

Utopista assumido, o designer sonha com cidades em que haja convivência, troca 

cultural. Onde os habitantes caminhem mais e conheçam quem vive e trabalha a 

sua volta – o sapateiro, o dono do mercado, da loja, do restaurante. Um dos alvos 

de suas críticas é a cultura da vida na internet, que ele diz transformar as pessoas 

em “cyborgs”. (p. 55) 

 

“O Brasil ainda tem a maior reserva florestal do mundo, mas a política e a ação 

predatória do homem a estão transformando num grande deserto”, critica. “De 

certa forma, ainda contribuo para essa ação. Tenho tentado passar essas mudanças 

para os meus clientes, o que sinceramente não tem sido fácil. Temos necessidade 

urgente de adquirir uma consciência ecológica correta, menos egoísta” (p. 84) 

 

Nas quatro primeiras edições da V que fazem parte do corpus, os personagens são 

todos conhecidos de alguma maneira do grande público, pela exposição na mídia, mas 

eles conquistaram fama devido ao talento para a atividade que desempenham. Eles 

revelam movimento constante, repertório cultural e comportamento pouco convencional 

(mas sempre positivo). Com a reformulação, percebemos a escolha de personagens 

menos midiáticos, porém, preocupados com o desenvolvimento socioambiental. 

                                                 
27

 EICHENBERG, Fernando. V, n. 30, p. 14-21 
28

 GUERRA, Flávia. V, n. 34, p. 50-55 
29

 WEIS, Bruno. V, n. 34, p. 80-85 
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Por essas mudanças observadas na construção de imagem na categoria pauta, 

notamos uma mudança de classificação em relação aos arquétipos emocionais. 

Observamos que, com a mudança de posicionamento em 2009, o conteúdo editorial da 

revista, no nível da pauta, apresenta uma migração de arquétipos. Saímos do arquétipo 

emocional da expansão, que é o sentir-se independente e dono do seu destino e o partir 

em busca da liberdade, da decisão dos próprios atos (MARTINS, 1999, p. 92). A 

expansão está ligada a sentimentos como estrada da vida, aventura, ruptura com 

compromissos. Observamos estas características tanto nas unidades de análise da 

categoria habitat quanto na categoria personagens. Com o novo perfil da revista em 

2009 e a proposta de trabalhar com assuntos mais alinhados aos valores da companhia, 

verificamos que existe uma mudança para o arquétipo idealismo, que é a busca da 

verdade absoluta. Ele traduz o desejo de ações que transformem a realidade 

(MARTINS, 1999, p. 90). Está associado aos sentimentos de princípios sociais, 

transformação da sociedade e crença no homem. 

  

5.1.1.2 Valores-notícia 

 

 

Os valores-notícia encontrados no corpus são capacidade de entretenimento e 

atualidade. 

 

 

Entretenimento 

A capacidade de entretenimento de uma notícia está associada ao interesse do 

público. São interessantes as notícias que procuram dar uma interpretação de um 

acontecimento baseada no aspecto do interesse humano, do ponto de vista do insólito, 

das pequenas curiosidades que atraem a atenção. Geralmente, seguem este critério de 

noticiabilidade as histórias de gente comum que é encontrada em situações insólitas, ou 

histórias de homens públicos surpreendidos no dia a dia da sua vida privada, histórias 

em que se verifica uma inversão de papéis (ex: o homem que morde o cão), histórias de 

interesse humano e histórias de feitos excepcionais e heroicos (WOLF, 1995, p. 184). 
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Na V, pautas baseadas na capacidade de entretenimento são recorrentes. Aparece 

nas matérias “Guerra dos Alfinetes” 
30

, entrevista com dicas e gostos do alfaiate da 

Academia Brasileira de Letras e o alfaiate dos sambistas cariocas; “All you need is 

Love” 
31

, uma reportagem que conta como foram os preparativos e a festa de casamento 

de duas noivas de origem social diferente; “O dono da bola” 
32

, reportagem sobre a 

paixão do cantor Chico Buarque pelo futebol; e “Deu na Margalit Fox” 
33

, perfil sobre 

Margalit Fox, a profissional responsável pelos obituários do The New York Times. 

Vejamos um trecho deste último exemplo. 

 

(...) E então chega o momento que qualquer repórter evita: falar com a família. Mas 

a coisa não é tão macabra assim. “Elas já esperam nosso telefonema e são muito 

gratas. Isso confirma que o falecido era importante o suficiente para interessar ao 

New York Times”, conta (p. 36). 

 
 
Atualidade 
 
Outras pautas seguem o critério de atualidade. Naturalmente, os assuntos são 

atuais dentro da periodicidade dos veículos. Segundo Wolf (1995, p. 186), a 

periodicidade da produção informativa constitui, por si própria, o quadro de referência 

em que os acontecimentos do mundo são captados. 

Com periodicidade bimestral nas primeiras edições do corpus e trimestral na 

última edição analisada, a revista V não explora o critério atualidade com reportagens 

sobre assuntos quentes. A atualidade, na V, aparece de forma a contemplar o período de 

produção da revista e o tema da edição. Os temas que se encaixam na categoria 

atualidade são sempre abordados de maneira a sugerir uma ideia de perenidade, que é 

também uma característica da relação da empresa com o consumidor e da revista com o 

leitor. Carro não é um bem que é preciso renovar com frequência. A revista é uma 

proposta de manutenção de relacionamento da Volkswagen com um consumidor que já 

adquiriu seu produto. 

O valor-notícia atualidade na reportagem “Cuidado: obras”
34

, sobre os artistas da 

27ª Bienal de São Paulo que têm obras marcadas pela intervenção urbana. Era um 

assunto atual que se ajustava ao tema da edição, que era imagem. “Pagode bom é na 
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casa do primo pobre”
35

, reportagem que busca desmistificar o glamour em torno do 

festival de cinema de Cannes. Vejamos, neste caso, como o evento é abordado de um 

ponto de vista atemporal: 

 

Lá estava eu. Em plena Croisette, a avenida da praia mais badalada e cafona 

do cinema mundial. Cafona? Sim. Cafona. Pense! Pense em peruas 

maquiadérrimas desfilando seus longos, brilhos, pompas e paetês em plena 

luz do dia, à beira-mar, executando o que eles chamam de “montes de 

marche” por um tapis rouge (o tal tapete vermelho de veludo vagabundo. 

Tapete na praia?), acompanhada de seus maridos ricos de smoking. Pense 

nesta cena em Ipanema e teremos o supra-sumo da cafonice (p. 44) 

 

 

5.1.2 Características Visuais 
 
 
 

O visual é um aspecto muito importante na V, uma vez que a Volkswagen prima 

pelo detalhes no design. Estas características são também transportadas para a revista 

(ver anexo I). A análise será feita do ponto de vista da escolha das imagens e das cores, 

diagrama e tipologia. 

 

 

5.1.2.1 Imagens 

As imagens na V são compostas majoritariamente por fotos posadas, produzidas 

especificamente para cada edição da publicação. Observamos nas primeiras edições da 

V que compõem o corpus da análise uma tendência a dar um toque lúdico ao uso das 

imagens. No ensaio fotográfico “Designers Animados”
36

 (fotos de Jorge Lepsteur, ver 

Ilustração 1), que recebe o chapéu “Estilo”, os designers da Volkswagen foram 

convidados a fazer fotos para expor roupas, como em um ensaio de moda. Nos símbolos 

plásticos, observamos a abertura da matéria com uma página dupla. A cor de fundo de 

toda a matéria é um amarelo mostarda em degradê vertical, sendo mais escuro no topo 

da página e mais claro na base. Na página esquerda da abertura, chapéu, créditos, título, 

olho, texto de abertura, um breve texto sobre as atividades da designer em caracteres 

brancos. Na página direita, a foto de Luciana, única designer do grupo, como enfatiza o 

texto. 
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Luciana aparece sentada, usando um vestido longo, que alterna rendas e camadas 

de tecidos de diferentes estampas, cores e texturas. É possível ver apenas a ponta da 

sandália plataforma dourada que ela leva no pé. A mão esquerda, apoiada sobre o joelho 

esquerdo, mostra um anel prata. Complementam o visual uma corrente dourada longa e 

um brinco de argola prata. Luciana sorri e olha para a sua mão direita que toca uma 

ilustração de globos brancos, estilizados e traçados como um rascunho de designer. Nas 

páginas seguintes aparecem os outros designers, todos eles tocando algum rascunho 

feito em traços brancos de alguma parte de um carro Volkswagen, que, o texto nos diz, 

é o novo Gol. Nas cinco fotos seguintes, três delas destacam o logo da montadora 

inserido em alguma parte do veículo. 

No nível de mensagens icônicas, percebemos que é aqui feita uma valorização do 

funcionário da Volkswagen. Das mãos de todos os fotografados sai alguma parte do 

carro apresentado, indicando que eles são os criadores do produto. Criadores no sentido 

criativo, de responsáveis pela elaboração do produto, mas percebemos aí também uma 

referência ao divino, dado que a mão do fotografado é a parte do corpo mais iluminada 

da imagem devido ao contato com a ilustração feita na cor branca. É possível aqui, 

também, interpretar a escolha como uma alusão ao afresco “A Criação de Adão”, de 

Michelangelo pintado no teto da capela Cistina (Itália), que mostra o encontro de mãos 

do criador e da criatura.   

Entre as mensagens icônicas, outro elemento chama a atenção: as roupas que usam 

os designers fotografados. São peças que propõem uma combinação inusitada, como o 

look de Gerson Barone, que mistura terno, gravata e tênis. São todas vestimentas 

aparentemente bastante confortáveis e, acreditamos, são qualidades semelhantes às que 

a montadora deseja atribuir ao seu novo Gol: conforto e inovação. 

Para a mensagem linguística, voltamos ao texto. O olho destaca: “Eles correm 

tanto que já estão no futuro. Em plena primavera de 2005 têm os detalhes dos carros que 

verão em 2009. São os designers da Volkswagen, jovens criativos que assinam o projeto 

da quarta geração do Gol” (p. 54). Compreendemos que os elementos, como a ilustração 

e a escolha das roupas foram feitas também de modo a ressaltar a postura vanguardista 

da equipe e da empresa. 

Este aspecto lúdico também observamos no ensaio fotográfico que também recebe 

o chapéu “Estilo”, “Independência ou Corte”
37

 (fotos de Marcos Vilas Boas). Neste 
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ensaio, profissionais envolvidos na produção do longa-metragem “Tardes Livres” fazem 

um ensaio de moda. 

 

 

 

Ilustração 1 – Ensaio Fotográfico com os designers daVolkswagen. Fonte: Revista V, nº 14 
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Nesta mesma edição do ensaio “Independência ou Corte”, notamos o início de 

uma mudança na maneira de explorar as fotos. Curiosamente, a edição de 2006 do 

corpus e a edição de 2007 exploram a beleza feminina de um ângulo a deixar em 

evidência a sensualidade em ensaios que envolvem um carro Volkswagen como cenário. 

Na capa da edição número 20, a modelo Isabella Fiorentino aparece em uma 

abertura retangular em meio a um fundo negro. Percebemos que se trata da abertura do 

teto de um carro porque ao lado dela há um cinto de segurança. A mensagem linguística 

da chamada de capa também nos confirma que a modelo está, de fato, deitada dentro de 

um carro: “Isabella Fiorentino passeia de Jetta em ensaio de Bob Wolfeson”. A modelo 

veste um biquíni preto e branco, com estampa de zebra sob uma regata rosa, com as 

alças caídas do ombro direito. Isabella olha para a lente do fotógrafo e encara o leitor. 

Dentro da revista, há um ensaio de Isabella com o carro (Top de Linha
38

, ver Ilustração 

2), que abre em página dupla, com a foto da modelo ocupando toda a página esquerda. 

Na foto, Isabella está de pé, na extrema esquerda da página, com o corpo 

ligeiramente inclinado, observando o motor do carro preto, que está com o capô aberto. 

Na imagem, só aparece a lateral dianteira do carro, até a metade dos pneus da frente. A 

modelo está com o cabelo preso em um rabo de cavalo e veste um biquíni branco com 

faixas douradas e uma viseira com as mesmas cores. Nos pés, uma bota caramelo de 

bico fino e salto alto, cujo cano vai até metade da canela. Isabella tem um punhado de 

estopa na mão esquerda e limpa um medidor de óleo que segura com a mão direita. O 

corpo e o rosto de Isabella estão sujos de graxa. A página direita da abertura é dedicada 

a uma coluna de texto sobre a modelo, que compara a classe de ambos: “Isabella 

Fiorentino e Volkswagen Jetta: classe aqui não falta”. 

Na outra página, totalmente preenchida com a imagem, Isabella está sentada no 

banco de motorista do carro, com a perna direita apoiada sobre o painel para que a foto 

revele detalhes do painel do veículo. A modelo tem o cabelo preso, deixando as costas à 

mostra. É possível ver o laço de um biquíni preto. A modelo se olha no espelho central 

do carro e podemos ver seus olhos na foto, embora ela esteja de costas, dando a 

entender que o fotógrafo captou a imagem de dentro do carro, sentado no banco traseiro 

do passageiro. Na página ao lado, a foto de Isabella ocupa só metade da página na 

horizontal. A modelo aparece novamente sentada no banco do motorista, ligeiramente 

deitada no banco com o pé esquerdo, que calça uma bota preta, apoiado sobre o painel, 
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ao lado do volante. Isabella veste uma jaqueta jeans e novamente encara o leitor pela 

janela traseira do Jetta. 

Na capa de 2007, a modelo Mariana Weickert também faz um ensaio em um carro 

(“Sou apenas um cabide ambulante”
39

, com fotos de Jorge Bispo). Observamos nestes 

dois ensaios semelhanças. Um deles é a relação de beleza e sensualidade das mulheres 

com os carros. Outro é a maneira acessível como estas mulheres são apresentadas. Elas 

encaram a câmera, olham para o leitor, mostram-se à vontade interagindo com o 

veículo. Este último aspecto pode ser interpretado como um incentivo à autoestima dos 

leitores, proprietários de um Volkswagen, insinuando que o carro pode ajudá-los a 

conquistar mulheres tão belas como estas modelos. 

Esta relação entre mulheres e carros já não aparece de forma tão marcante na 

publicação de 2008 e, em 2009, com o reposicionamento e nova definição de público-

alvo da revista, percebemos o tratamento de mulheres e carros feitos de uma maneira 

totalmente diferente.  

Vejamos a matéria de capa de 2009, da edição número 34, com a atriz Isabel 

Wilker. Isabel, diferente de Isabella e Mariana, não encara a lente do fotógrafo, nem o 

leitor logo na capa. Ela aparece só de rosto, virado para a esquerda, com os olhos 

praticamente cobertos pela franja que lhe cai no rosto. A atriz veste uma blusa preta e 

um par de brincos prata comprido, cujas pontas é possível ver porque são mais 

compridas que o cabelo castanho da atriz, que terminam na altura do queixo em um 

corte chanel. A boca entreaberta com lábios pintados de rosa revela alguns dentes de 

Isabel.  

Dentro da revista, o perfil de Isabel (“Bel Prazer”
40

, com fotos de Cale, ver 

Ilustração 3). A atriz aparece na foto que ocupa toda a página esquerda da página dupla 

de abertura. Novamente ela aparece só de rosto, mas desta vez, encara discretamente o 

leitor, ainda com o olho direito coberto pela franja. Na página seguinte, há uma espécie 

de mural com fotos de Isabel em diversas fases e em diversas ocasiões e, então, a moça 

aparece de corpo inteiro na página seguinte, porém, com um vestido preto que chega 

quase ao joelho. 

Nas páginas seguintes a atriz aparece de corpo inteiro em três imagens que 

parecem compor uma sequência de movimentos. Com um vestido cinza, comprido, de 

tecido leve, a atriz parece dançar e levantá-lo, deixando à mostra a sandália preta de 
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salto alto. Novamente, a atriz não encara o fotógrafo, mas já está mais solta. Na última 

página do perfil, olhando para o chão com a cabeça inclinada para a esquerda, Isabel 

aparece com outro vestido, na altura do joelho, preto com detalhes estampados. 

O fato de Isabel não encarar o leitor e ter uma postura diferente das mulheres 

fotografadas nas revistas anteriores sugere que aquela é uma conquista difícil para o 

leitor/consumidor, tanto como foi a aquisição do carro importado Volkswagen. 

Entretanto, apesar das dificuldades, graças à montadora, a conquista está nas mãos e é 

possível senti-la.  

O texto sobre Isabel também traz a mensagem linguística que nos ajuda a 

interpretar as imagens, dando a entender, que com o reposicionamento, a revista 

também está voltada para um leitor mais exigente, que quer algo além da beleza: 

 

Mas até o fim deste semestre – quando se torna Bacharel em Letras, com 

habilitação em Formação de Escritor -, Isabel é a estudante da PUC-Rio que faz 

crítica ocasional de cinema [escreve para o Jornal do Brasil], colabora com poesias 

para o Plástico Bolha [jornal da universidade], mantém um blog com suas criações 

literárias (ajanelado202.blogspot.com) e empresta seu estilo ao programa 

Bastidores, do Multishow, que apresenta desde o fim de 2008 com o jornalista 

Rodrigo Pinto. (p.36) 
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Ilustração 2: Ensaio com a modelo Isabella Fiorentino. Fonte: Revista V, nº 20 

 

 

 
Ilustração 3: Capa com a atriz Isabel Wilker. Fonte: Revista V, n° 34 
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Se considerarmos aqui a teoria dos arquétipos emocionais de Martins (1999), 

observamos nesta abordagem um deslocamento do arquétipo autoestima, que é a 

experiência de descobrir e se encantar com a própria importância, gostar dos seus 

objetos e sentir prazer no que é seu, para o arquétipo do idealismo (também observado 

na categoria pauta, na subcategoria personagem), que é quando o interesse pessoal se 

desloca dos prazeres imediatos e se direciona para o conhecimento mais profundo da 

realidade. O reposicionamento deixa mais forte a questão do idealismo, tanto é assim 

que o chapéu utilizado para o perfil de Isabel é “Valor_Capa”, mostrando uma 

Volkswagen preocupada com questões mais profundas, que vão além da 

superficialidade, e disposta a dividir este novo posicionamento com o leitor.   

Notamos também que, no conteúdo editorial, imagens de carros aparecem de 

forma bem mais sutil e dividindo o protagonismo com outros elementos, como no 

ensaio fotográfico “Cidade Luz”
41

 (ver Ilustração 4), em que o fotógrafo Felipe 

Hellmeister fotografa a capital paulista a bordo de um Eos conversível. Apesar de uma 

imagem do carro abrir o ensaio em página dupla, dando ênfase a seus bancos de couro 

iluminados por suaves raios de sol de fim de tarde, as imagens nas páginas seguintes, 

focalizam na cidade. Pontos tradicionais de São Paulo, como o Pátio do Colégio, o 

Teatro Municipal e a Catedral da Sé são captados por ângulos diferenciados. O carro 

aparece novamente na página dupla que encerra o ensaio, mas se não fosse a legenda, 

indicando que as curvas do edifício Copan estão refletidas no capô do Eos, seria 

impossível reconhecê-lo. 
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Ilustração 4: Ensaio Fotográfico de São Paulo. Fonte: Revista V, nº 34 

 

   

5.1.2.2 Cores, diagrama e tipologia 

 

 

Em relação ao uso de cores, as matérias da revista V apresentam,de forma geral, 

escolhas clássicas, com o uso do preto e branco alternando-se em tipologia e cor de 

fundo da página para garantir a legibilidade.. Essas escolhas também fazem parte do 

estilo que a Volkswagen busca imprimir não só na sua comunicação, mas também nos 

seus produtos: um design simples, tradicional e eficiente. 

O reposicionamento da revista em 2009 acrescenta o vermelho às cores básicas do 

projeto gráfico. O vermelho aparece logo na capa, dando destaque à letra V, da palavra 

revista 

Em uma análise do uso do vermelho nas capas da revista Veja, Guimarães (2000) 

destaca o uso que a publicação costuma fazer do vermelho no seu logotipo: “fortalece a 

identidade da revista” (p.124). A V também obtém este efeito se compararmos aos 

destaques dados ao logotipo nas edições anteriores que também fazem parte do corpus. 
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Merece destaque também o uso que a publicação faz do vermelho em seu espaço 

editorial: como cor de fundo para as entrevistas da publicação, como acontece em 

“Homem ao Mar”
42

. Apesar da dificuldade de leitura proporcionada pelo vermelho 

como cor de fundo da página, contrastando com o preto da tipologia, que às vezes 

aparece em tamanho maior do que o natural para uma publicação, o vermelho aqui pode 

ser considerado uma cor-informação, de acordo com a classificação de Guimarães 

(2003) porque organiza a leitura sinalizando que, naquele espaço, o leitor encontrará 

entrevista, e além do mais faz uma referência à revista Veja que também destaca suas 

entrevistas usando o amarelo como cor de fundo.  

A revista de 2009 consolida uma tendência que já tinha sido delineada em edições 

anteriores de usar letras grandes, aproveitando o espaço da página em um design 

editorial pouco convencional, como vemos na entrevista “Ruy Castro – ele é carioca”
43

 

(ver Ilustração 5). Vejamos como o nome Ruy é grafado em letras grandes e o 

sobrenome Castro, aparece na diagonal. Há bastante espaço em branco também nas 

margens superiores e inferiores da página de abertura da entrevista o que, segundo 

Figueiredo (2008, p.7), indica tempo para a leitura e raciocínio do leitor.  

Há ainda na entrevista com Ruy Castro o elemento de surpresa e inovação no 

aproveitamento do diagrama que aparece em maior ou menor grau nas páginas. As 

aspas do entrevistado ganham destaque em caixas retangulares pretas com a fonte 

utilizada em branco. A tendência a sangrar as imagens, ou seja, fazer com que elas 

ultrapassem as margens da revistas, também indica uma postura menos conservadora da 

empresa, de acordo com Figueiredo (2008, p.14). 
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Ilustração 5: Entrevista com o escritor Ruy Castro. Fonte: Revista V, n° 25 

 

Se utilizarmos as estratégias de comunicação visual apresentadas por Dondis 

(1997, p. 156) a que mais se aplica ao editorial é a singularidade, ou seja, a focalização 

em uma composição, um tema isolado e independente que não conta com o apoio de 

outros estímulos visuais. A característica desta técnica é a transmissão de uma ênfase 
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específica. Sobre a função da imagem no projeto gráfico, observamos que exerce a 

função de pontuação, sendo utilizada para destacar aspectos do texto (GRUSZYNSKI e 

CHASSOT, 2006, p. 38), como vemos na entrevista “Vik ilusionista”
44

 (ver Ilustração 

6), em que obras do próprio artista plástico ilustram a reportagem. 

 

 

Ilustração 6: Entrevista com o artista plástico Vik Muniz. Fonte: revista V, nº 20 

 

Ao decidir dar este tipo de tratamento para as imagens na diagramação, a V reforça 

os arquétipos emocionais ligados à autoestima, que é o sentimento de valor como 

pessoa única (MARTINS, 1999, p. 72).  

  

 

5.1.3 Linguagem 

 

 

Os textos da revista V têm uma marca atemporal. Sem preocupação com lead, 

abusam de narração e descrição. A editora, Raquel Alves, conta que este é um estilo 

desejado pela editora, mas não chega a ser uma orientação para os colaboradores, que 
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produzem a maior parte dos textos da revista. Eles, no geral, já têm intimidade com este 

tipo de texto porque são jornalistas de revista. 

  

 

5.1.3.1 Estrutura narrativa 

 

 

Percebemos em relação à estrutura narrativa, a adoção do tempo linguístico, ou 

seja, os eventos são organizados a partir de um marco temporal instalado no texto, um 

agora que não é necessariamente o tempo de produção, mas funciona como um eixo 

temporal que define o que é passado e o que é futuro na narrativa (COIMBRA, 2002, p. 

52). Observamos na publicação uma tendência ao uso dos verbos no tempo presente, o 

que sugere uma tentativa de prolongar o aspecto atual da ação, uma vez que a revista de 

periodicidade bimestral a princípio e trimestral a partir de 2009 supõe ficar bastante 

tempo em contato com seu público-alvo. Vejamos como isso acontece no texto do 

antropólogo Antonio Riserio sobre festa (“Festa é o direito de folgar e dançar”
45

), em 

que o texto sobre o assunto ganha ares de definitivo: 

 

A festa é um hiato. É uma saída para fora da história. É a quebra no encadeamento 

cotidiano das coisas do mundo. É uma suspensão delirante da rotina. É uma 

abertura, fenda ou brecha na sequência, na linearidade, no fio lógico da vida 

individual ou coletiva. São muitas, enfim, as definições, as interpretações que 

estudiosos nos oferecem do fenômeno trans-histórico e transcultural da festa. Não 

raro, fazendo-a derivar do sagrado: a origem da festa estaria na religião, em tempos 

onde ainda não havia uma divisão entre festas sagradas e festas profanas. (p.39) 

 

A reportagem “Devagar, rápido”
46

, sobre uma corrida de tratores em Holambra, no 

interior paulista também utiliza e prolonga o efeito de atualidade da ação: 

 

Corrida de trator é uma contradição sobre pesadas rodas e pneus gigantes. Neste 

caso, as mesmas máquinas que servem para a agricultura apolínea da rica região se 

transformam da noite para o dia, em brinquedos dionísicos dos marmanjos. Passam 

por adaptação no design, de modo a imitarem toscamente velozes Ferraris e 

McLarens, e ganham uma antologia de motores, de várias marcas, e até motores de 

aviões são aceitos e possíveis. Os Volkswagen sempre foram um grande hit em 

todas as provas. 

Daí a importância dos mecânicos que fazem Holambra parecer, nas semanas que 

antecedem a corrida, cenário de filme de mistério. Os segredos são muitos: que 

combustível cada concorrente vai usar – metanol, gasolina, diesel e até biodiesel -, 

                                                 
45

 RISÉRIO, Antonio. V, n. 25, p. 38-41 
46

 SÁ, Xico. V, n. 14, p. 46-53 



80 

 

que combinação de marcas, quantas cilindradas, é um caldeirão de bruxos à Harry 

Potter. (p. 49) 

 

Verificamos que a proposta da V, de trabalhar com descrição de lugares, como 

vimos na categoria pauta, tem reforço também na linguagem. Afinal, um automóvel 

serve para transportar pessoas de um lugar a outro. A ambientação é um elemento 

importante e, de acordo com as classificações de Coimbra (2002, p. 69), a ambientação 

é franca, ocorre quando é o narrador – quem não participa da ação e se pauta pelo 

descritivismo – quem introduz a ambientação na narrativa. Vejamos como o autor, de 

maneira criativa, descreve o espaço onde acontece o evento em “Devagar, rápido”: 

 

Dick Vigarista acelera e a chaminé encobre o céu ensolarado da Holanda brasileira 

como se fosse um enorme rayban escuro. 

Dick Vigarista, o trator que acordou naquele dia metamorfoseado em um carro de 

Fórmula 1, rasga o chão com lâminas de ferro e 4.400 kg nas costas. A poeira 

vermelha é tanta que pulveriza e tempera os milhares de “churrasquinhos de gato” 

consumidos verozmente ali na área. Com litros e mais litros de cerveja, faz favor. 

Dick Vigarista estrebucha depois de percorrer 80, 82 metros. A pista mede apenas 

100 metros.  

Dick Vigarista acena feliz para a massa nas arquibancadas. 

Dick Vigarista entorna a sua garrafa de espumante barato. 

Dick Vigarista é o grande vencedor da prova mais difícil da 13ª corrida Trekker. 

Trek de Holambra, a terra paulista onde os machos cultivam flores mas não ficam 

nada a dever às plagas de Malboro. 

Dick Vigarista é o batismo da equipe, do trator campeão e codinome do piloto 

Henrique Rejers. (p. 47) 

  

 

5.1.3.2 Polifonia 

 

 

 Observamos na categoria polifonia duas tendências. A primeira delas é o uso o 

discurso de outrem, seja na forma direta ou indireta, para enfatizar diretamente as 

qualidades do produto Volkswagen, como na reportagem “Nova Geração”
47

, que 

mistura as qualidades do novo gol ao do piloto Alan Hellmeister, convidado a dirigir o 

lançamento da montadora. 

 

Depois de concluir a extensa, mas agradável sessão de fotos ao lado do Gol, Alan 

fez novas observações sobre o automóvel afirmando que “o carro é muito bom, 

espetacular”. Destacou o trabalho da suspensão, que absorve bem as 
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irregularidades do piso e não transmite vibrações desagradáveis para o interior do 

veículo. Também gostou do conforto da marcha, da dirigibilidade, do baixo nível 

de ruído interno e disse que o Gol continua sendo excelente para a cidade sob 

vários aspectos. Citou a direção de respostas rápidas, bom esterçamento e 

facilidade para manobrar em ruas estreitas. Fez questão de frisar que “como todo 

Volkswagen, o G4 é muito bom de curva”. (p. 72) 

 

A outra tendência é usar a fala de terceiros para reproduzir o estilo não 

convencional deles, que os faz ganhar lugar de destaque em meio à multidão. É possível 

verificar que o estilo diferenciado e o requinte são aspectos valorizados. Isso acontece, 

por exemplo, na reportagem “Fast vs Slow”
48

 em que o cantor Ed Motta fala sobre 

música e comida. 

 

Seria então um pinot gris o vinho ideal para ajudar o ouvinte a degustar as ideias 

sofisticadas do novo trabalho? Para Ed, não há nada de difícil digestão ali. “Mas é 

produto raro”, avisa. Ele crê que os que o acompanharam na carreira desde 

“Manoel” já têm os ouvidos treinados para mergulhar pelo mar de sutililezas, 

citações e referências de Aystelum. Ok – mas isso não o impede que, durante as 

apresentações de lançamento do disco atual, o músico ouça a plateia gritar nomes 

de canções como “Vamos dançar” e “Espaço na van”, da face própria de sua obra. 

Às vezes, ele concede e toca. “Nem é concessão, essas músicas são em estilos que 

sempre vou ouvir. Comigo não tem essa de gostar mais de jazz. Aprecio um risoto 

com bom vinho da Borgonha, mas também curto limonada com misto quente. Não 

sou esnobe”, jura (p. 64) 

 

A entrevista com os integrantes do grupo Los Hermanos (“Rio no Inverno”
49

) 

também mostra, por meio do discurso dos entrevistados, bastante personalidade. O autor 

já ressalta em um dos destaques de texto, a postura do grupo, que se difere de muitos 

artistas: “Detestam entrevistas, não ligam para roupas, não falam de sexo, drogas ou 

política”. 

 

Vocês têm este jeito de se vestir descuidado, barbas desgrenhadas, não gostam 

de dar entrevistas, não vão a festas de celebridades...Esse esvaziamento da 

celebridade é para preservar os homens ou a arte? 

Amarante: Os homens. 

Camelo: Os homens. 

Bruno: Esse mundo aí é um grande cão. É tudo mentira, repetitivo, ilusório, 

vazio...Digo isso sem me correr o risco de me ver numa festa qualquer, numa boa. 

Às  vezes é legal sim, você bota uma roupa bonita, encontra um colega, conversa 

sobre músico...mas ao mesmo tempo é vazio, repetitivo, falso, você se depara com 

gente que acredita demais naquilo e saca que aquilo não é nem metade do que 

realmente importa. 

Camelo: A gente tem o privilégio de ter feito parte disso intensamente e ter optado 

por dar um passo atrás e se expor menos. Ter sobrevivido a isso nos deu 
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cancha...Muita banda deve ouvir o que a gente ouvia no primeiro disco, “ó, se 

vocês não forem lá, amanhã ninguém vai lembrar de vocês...” 

Amarante: “Esse pessoal da globo, sabe como é, não pode negar...”, ou “Sua 

carreira vai acabar, não pode negar convites...” 

Camelo: O Bloco foi um marco pessoal dessa decisão. A gente se perguntou: 

“Devemos fazer o que os caras querem?” E decidiu “Não, esse é o disco que tem, 

vamos com ele”. A gente não conseguiria se violentar naquela medida. 

Bruno: Não duraria. Acabaria... (p. 18) 

 

Em relação ao emprego do discurso de outrem, conforme a classificação de 

Bakhtin, observamos a predominância do estilo linear, aquele cuja tendência é criar 

contornos exteriores nítidos à volta do discurso citado (BAKHTIN, 1997, p. 150), de 

modo a valorizar a personalidade das fontes. Isso nos leva a presumir que também no 

nível da linguagem, a V trabalha com o arquétipo emocional autoestima para a marca 

Volkswagen, pois o discurso de terceiros mostra que estas pessoas têm personalidade e 

reconhece o seu valor como pessoa única (MARTINS, 1999, p.72).  

A única mudança observada ao longo das edições que compõem o corpus em 

relação à polifonia está relacionada à reformulação do projeto editorial da revista em 

2009, que passou a estruturar a publicação em torno dos pilares corporativos valor, 

inovação e responsabilidade. As falas continuam valorizando o entrevistado ou 

perfilado, mas observamos as vozes do discurso usadas não só como maneira de 

expressão do entrevistado, mas também como forma de enfatizar estas premissas dos 

pilares corporativos.  

 

 

5.1.3.3 Cenografia 

 

 

Uma matéria em que a enunciação valida uma situação é “Gisele”
50

, um perfil 

sobre a modelo brasileira Gisele Bündchen, que em 2008, na época de circulação da 

revista, havia gravado um comercial para a montadora. Notemos como a linguagem, 

cheia de elogios como “Gisele é diferente” ou “E Deus Fez Gisele” nos destaques, 

justifica não só o fato de a modelo ter sido pauta da revista como também por ter sido 

escolhida para estrelar um comercial e alavancar as vendas da empresa, a ressaltar a 

beleza física, a distinção, a nacionalidade e o poder da modelo: 
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Julho de 1999. Na capa, uma gaúcha alourada, pele bronzeada, nos lábios um 

batom vermelho, um vestido de verão solto. Ela tinha seios – e fartos. Parecia 

mesmo verão novamente. “The return of the sexy model”. O retorno da modelo 

sexy, informavam as editoras da revista. (p. 60) 

 

Só que Gisele tinha um quê diferente. Hoje, todo mundo sabe dizer: é seu rebolado. 

Quando desfila, ela faz que suas curvas são tantas. Não, não é rebolado que 

rebolado tem exagero. Lance o YouTube, digite seu nome, procure a imagem. É 

uma ginga. Um recurvar-se natural. Até parece que tem sangue negro, mas não 

tem. Até parece que é de Ipanema, assim acostumada na maelemolência carioca 

daquele fim de tarde deixando a praia, tostada de sol, o falar arrastado, mas não é. 

É gaúcha de Três de Maio, criada em Horizontina. Lá no Rio Grande, cafundós do 

sul do país. E, ainda assim, Gisele anda feito brasileira. Anda na passarela 

deslizando nas próprias curvas e ainda, vez por outra, dá um jeito, um olhar e sorri 

feito moleca (p. 61) 

 

O problema é que todo mundo queria ver Gisele. A Vogue inglesa a pôs na capa. 

Vendeu horrores. Mulher bonita, com cara de saudável e um jeito de simpática. 

Uma descoberta. Conceito revolucionário. A edição americana arriscou fazer o 

mesmo – aí é que estava julho de 1999, modelos sensuais estão de volta à moda. Se 

vendeu? Naquele ano, a Vogue americana, a revista de moda mais importante do 

mundo, mais influente, ironizada no livro feito filme O diabo veste Prada, pôs 

Gisele quatro vezes na capa. A moça ainda foi eleita a maior modelo do ano de 

1999 (ainda não desceu do pedestal). (p.61) 

 
A matéria seguinte da revista, “A bela, a fera e o gol” 

51
, também está encaixada 

em cenografia porque mais uma vez a linguagem justifica o enunciado. Trata-se de um 

making of do comercial estrelado por Gisele e pelo ator Sylvester Stallone, gravado em 

Los Angeles. O gerente de propaganda da Volkswagen explica a escolha das 

celebridades para protagonizar o filme de promoção do Novo Gol: 

 

“A Gisele simboliza a beleza e a juventude presentes na nova geração do Gol e o 

Stallone faz o contraponto, numa apologia à força, à valentia, aspectos que os 

clientes percebem e valorizam no nosso carro” (p. 65) 

  

As virtudes do ator também são ressaltadas no texto: 

 

Slay divertiu-se bastante durante as filmagens e mostrou disposição incomum para 

a idade. No filme, em que luta contra dez poderosos ninjas (os mesmos usados em 

filmes de ação de John Woo, o festejado cineasta chinês, diretor de Missão 

Impossível 2), Stallone dispensou dublê durante toda a cena. “O sortudo do dublê 

só se levantou para fazer enquadramento e ajudar no jogo de luz”, conta Medeiros. 

No filme da luta, Slay usa os ninjas para limpar a sujeira do Gol, esfregando-os, um 

por um, na lataria. No fim, vira-se para a bela Gisele e diz: “Esse é meu lava-

rápido, baby”. (p. 68) 
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Fica nítido, pela linguagem, que as qualidades dos protagonistas são exploradas de 

forma a serem atribuídas também ao produto e justificar a escolha destas duas 

personalidades como garotos-propaganda da marca. 

  

 

5.2 REVISTA MONET 

 

 

5.2.1 Pauta 

 

 

Com periodicidade mensal, a Monet precisa chegar à casa do assinante até o dia 

25, para que ele possa se programar para assistir às atrações da TV por assinatura do 

mês seguinte. A revista é fechada por volta do dia 15 e logo em seguida há uma reunião 

de pauta interna. Representantes da empresa fazem parte do conselho editorial, que se 

reúne para aprovar as pautas e dar sugestões. A NET só aprova o conteúdo institucional 

e as capas.  

 

 

5.2.1.1 Construção de imagem 

 

 

Na Monet, também há pautas com função de construção de marca divididas nas 

subcategorias habitat e personagem. 

 

Habitat 

A televisão por assinatura, serviço oferecido pela NET, é menos tangível, mas 

evoca um aparelho de TV ou uma casa, mais precisamente a sala de televisão. Na Monet 

é mais difícil identificar o habitat, devido à intangibilidade do serviço. A matéria “18 

anos de sofá”
52

, sobre os Simpsons, é a que parece mais planejada em uma referência 

direta ao habitat do serviço da NET, a televisão, como mostra o olho: “A série animada 

Os Simpsons chega à maioridade na TV, em meio a muito humor, confusões, 

homenagens e visitantes ilustres”. 
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Outra pauta que, embora não mostre nem descreva diretamente o habitat sugerido 

pela TV por assinatura, trabalha indiretamente com ela pelo sistema em que foi 

executada. Trata-se da reportagem de capa de 2008 “As 100 Melhores Séries de Todos 

os Tempos”
53

. Ela convoca mais de uma centena de jornalistas, publicitários, atores e 

diretores para eleger as 100 melhores séries de todos os tempos. Sugere que estas 

pessoas passam algum tempo diante da televisão consumindo um dos produtos mais 

apreciados da TV por assinatura, que são as séries, e convida o leitor a fazer também 

sua lista na Internet. O texto da primeira colocada, a série “Seinfeld”, assinado por 

Alexandre Maron, deixa bem explícito o hábito de assistir televisão, neste caso, para 

acompanhar uma série. 

 

Minha religião tem um ritual. De segunda à sexta, às 23h, me sento e me ponho a 

rir virado para a TV. Nossa seita quase ganhou nomes como Igreja Nova-Iorquina 

do Reino de Jerry. Mas somos gente simples, então preferimos algo como 

Seinfeldmaníacos mesmo. Em vez de um livro sagrado, tudo o que precisamos 

saber está em nove segmentos que chamamos de temporadas (ou caixas de DVDs, 

se você preferir). Isso mesmo, tudo em vídeo. Não há religião mais multimídia que 

a nossa (p. 47). 

 

A NET tem como slogan a frase “O Mundo é dos NETS”. Notamos que, entre as 

revistas que fazem parte do nosso corpus, a Monet de 2008 é a primeira a adotar um 

slogan para a revista muito parecido ao da empresa: “A Revista do NET”. Pelo slogan, 

a empresa já deixa claro que uma de suas propostas é a agregação simbólica de pessoas 

em uma comunidade, no caso, o mundo dos NETS. Temos, segundo a classificação de 

Martins (1999), a associação aos arquétipos emocionais socialização e tribo global, que 

se fazem bem nítidos no planejamento e execução desta matéria de capa.  

O arquétipo emocional da socialização refere-se ao desejo de participação na vida 

social, com comunicação, simpatia e bom humor (Martins, 1999, p. 42). É o desejo de 

fazer parte dos grupos ao redor. A socialização se dá pela marca que todos usam e a 

preocupação é voltada para tudo o que facilite o estabelecimento de relacionamentos 

(Martins, 1999, p.60). 

 

 Personagem 

A maior parte das fontes da Monet desempenha atividades relacionadas à 

produção audiovisual, na frente ou atrás das câmeras. Uma característica visível no 
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tratamento destas fontes é a tentativa de fazê-los mostrar uma faceta dificilmente 

captada pelas câmeras do cinema ou da televisão, detalhes que dizem respeito à vida 

pessoal, como acontece na entrevista com Milly Lacombe
54

, comentarista do canal 

SporTV: 

 

Revelar para que time torce atrapalha? 

A minha primeira grande paixão foi o Fluminense. Mas, há uns cinco anos eu fui 

em alguns jogos do Corinthians, no Pacaembu, acabei fisgada e comecei a torcer 

pelo time. Quanto a revelar o seu clube preferido, acho que é um beco sem saída. 

Porque, claro, se um dia eu falar mal do Palmeiras, ou do São Paulo, os torcedores 

destes times vão dizer: “É lógico que ela falou isso, é corinthiana”. Por outro lado, 

quem comenta futebol sempre tem um time. Por isso sou a favor de jogar limpo. (p. 

70-71) 

 

Também percebemos a tentativa de ir além dos personagens representados na 

televisão e mostrar um lado profissional possivelmente desconhecido do público, como 

no perfil da atriz Jennifer Garner: “A Bela e a Fera”
55

. 

 

Sim, Jennifer tem se esforçado para construir a imagem de atriz de prestígio. Abriu 

mão de seu cachê em „Juno‟ para viver a carente Vanessa, papel que não lhe trouxe 

prêmios nem indicações, mas fez com que fosse enxergada pela crítica americana 

como uma das grandes preteridas na indicação da academia (...). Também tem se 

envolvido em projetos que explorem mais sua porção atriz e menos suas generosas 

formas de sexy symbol. (p.60) 

  

 

A revista também explora curiosidades da vida dos personagens que proporcionem 

ao leitor uma maior compreensão sobre os bastidores da televisão, como a do roteirista 

Cherry Marc, criador da série “Desperate Housewives”, que na entrevista “Roupa Suja 

se Lava em Casa”
56

 revela alguns momentos da trama inspirados em sua própria vida: 

 

(...) Quando minha irmã tinha 13 anos ela simulou uma tentativa de suicídio. Na 

época, minha família ficou apavorada, procuramos aconselhamento e ficou 

provado que ela só queria chamar a atenção, como na série. E agora vou ter que 

mandar flores para a minha irmã não ficar tão braba com esta revelação [risos]. 

Mas, sério, sou muito grato por ter uma família tão maluca, porque hoje isso me 

ajuda a pagar as minhas contas. (p.66) 

 

 

Em alguns casos, observamos na Monet, a escolha de fontes que, além da relação 

com o universo do audiovisual, tenham uma proximidade com as novas tecnologias. 
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Esta conduta faz sentido se considerarmos que a televisão é um dos focos de inovação 

tecnológica, haja vista a transmissão de conteúdos em alta definição e os experimentos 

que algumas empresas, inclusive a NET, têm feito para a transmissão de conteúdo em 

3D. Existe também outro motivo plausível: além da televisão por assinatura, a NET 

também oferece serviços nas áreas de internet banda larga e telefonia fixa, embora estes 

serviços sejam pouco abordados no conteúdo da Monet, salvo em algumas pautas, e 

com muita sutileza, como na entrevista “Preparado para o futuro”
57

, com João Marcello 

Bôscoli. Ele comenta o futuro do rádio e da televisão e a pirataria com as novas 

tecnologias: 

 

(...) Mas a experiência de navegar na internet é bem diferente, a mesma 

coisa que assistir a um mesmo filme no cinema e em DVD. Fora de casa 

você não pode parar a fita, ir ao banheiro, essa coisa toda. Às vezes, acho 

que a mesma mídia em cômodos diferentes da casa não soam iguais.  

(...) Pirataria é uma coisa, compartilhar arquivos na web, gravar o disco do 

seu amigo ou ter um grupo de pessoas que se reúne para conhecer um som é 

outra completamente diferente. (p. 63) 

 

 

Na edição de 2006, há o perfil do ex-pugilista Antonio Agnelo Carollo, “Um 

Lutador”
58

. É o único personagem que aparece nas unidades de análise da revista Monet 

que não tem relação direta com o audiovisual. Também não é famoso. Quando 

concedeu a entrevista, ele tinha 84 anos e o destaque de texto era o seguinte: “Ele já fez 

e viu de tudo em um ringue de boxe, mas ainda tem fôlego para alguns combates que a 

vida lhe apresenta”. É evidente o objetivo de explorar no perfilado seus aspectos 

positivos, seus impulsos de superação e capacidade de transformação, aspectos que 

também são bastante explorados em narrativas audiovisuais ficcionais, bastante comuns 

na televisão e no cinema. 

Assim, vimos que os atributos que a revista Monet explora em suas fontes são 

versatilidade, talento, capacidade de superação e transformação, além de buscar fatos 

que não se sobressaem na TV e relações com a tecnologia. Aplicando a metodologia dos 

arquétipos emocionais, encontramos nas primeiras edições, bem fortemente, o arquétipo 

expressão, que é aquele que traz à tona ideias originais, despertando a criatividade, o 

despojamento, o estilo experimental (MARTINS, 1999, p. 94), características bastante 

exploradas nos conteúdos audiovisuais. 
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  4.2.1.2 Valores-notícia 

 

 

Também encontramos na Monet unidades de análise que se encaixam na categoria 

valores-notícia, distribuídas nas subcategorias capacidade de entretenimento e 

atualidade. 

 

Entretenimento 

Sendo a televisão já um meio de entretenimento, é natural que algumas pautas da 

Monet sigam o valor-notícia capacidade de entretenimento, sempre relacionadas de 

alguma maneira ao universo da TV. É possível identificá-lo em matérias como as da 

seção “12 Passos para Entender” (“C.I.A”
59

 e “Vampiros”
60

), com curiosidades sobre 

algum tema recorrente em séries e filmes;  “Um Dwight em cada empresa”
61

, sobre as 

situações em ambiente de trabalho da série “The Office”; e “Procuram-se estrelinhas”
62

, 

sobre o comportamento rebelde de jovens celebridades como Lindsay Lohan e Britney 

Spears. 

 

Elas são jovens, bonitas e talentosas. A junção desses adjetivos, na teoria, levaria 

qualquer um ao sucesso imediato e definitivo. Na prática, porém, a história é outra: 

estrelas com a vida inteira pela frente, como Jammie Lynn Spears, Vanessa 

Hudgens e Miley Cyrus, colocam em risco suas carreiras na TV e no cinema por 

conta da sua capacidade de se meter em escândalos. E têm causado uma enorme 

dor de cabeça a canais como o Nickelodeon e o Disney, que vivem justamente da 

imagem pueril dessas moças na telinha (p.54) 

 

Há ainda algumas reportagens que entraram na Monet de 2005, em um antigo 

projeto editorial da publicação, que podem ser encaixadas em capacidade de 

entretenimento. “Viagem Precisa”
63

, com dicas de turismo na Suíça; “Gigante 

Polivalente”
64

, sobre o novo Jeep Grand Cherokee; e “Flores dos Jardins”
65

, com 

destaques para quatro restaurantes do bairro paulistano dos Jardins, não têm nenhuma 

relação com o audiovisual, mas fazem parte da revista para promover, respectivamente, 
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programas de turismo, autoesporte e gastronomia dos canais da TV por assinatura. 

Também fazem parte do universo dos assinantes, em geral, pessoas com maior poder 

aquisitivo. 

  

Atualidade 

Quando utiliza o critério atualidade, a Monet baseia-se na programação do mês 

dos canais da TV paga, com ênfase nas estreias. É preciso considerar aqui que a Monet, 

diferente da V, tem um forte perfil de prestação de serviço, devido ao guia de 

programação. Além disso, a relação da NET com o consumidor e da Monet com o leitor 

é distinta daquela estabelecida pela Volkswagen e pela V. No caso da montadora, a 

revista é destinada a consumidores que já compraram o carro. A publicação serve para 

manter o relacionamento com o cliente e permanecer no top of mind para uma possível 

nova aquisição.  

A TV por assinatura tem uma dinâmica de relacionamento com seus 

consumidores, pois é um serviço contínuo. O assinante paga mensalidades e pode cortar 

o serviço ou mudar de operadora a qualquer hora. Natural que seja preciso trabalhar 

com temas mais atuais e diretamente relacionados à programação dos canais. Isso 

acontece, por exemplo, na entrevista “Cabeça Feita”
66

, com a atriz Camila Pitanga, 

falando sobre sua atuação no cinema para divulgar a faixa de filmes “Como Era Gostoso 

o Nosso Cinema”, do Canal Brasil; a entrevista “O Mundo de Jack”
67

 com o ator Jack 

Nicholson, para divulgar a estreia de um de seus filmes, “Alguém tem que ceder”, no 

HBO; “Blockbuster de autor”
68

, sobre Tim Burton, diretor que dá um toque autoral a 

filmes hollywoodianos, como “A Fantástica Fábrica de Chocolate”, que estrearia no 

HBO; na entrevista “Alta Tensão”
69

, com o diretor Michael Mann, cujo filme “O 

Informante”, também teria estreia no HBO Plus; “Mães Modernas”
70

, sobre os 

bastidores do programa “Mothern”, do GNT; “Tubarão”
71

, reportagem sobre a produção 

brasileira para o Discovery Channel “Rebelião dos Tubarões”, com um apanhado de 

filmes e desenhos animados que têm um tubarão como personagem; na entrevista 

“Peixe grande”
72

 com o ator James Wood, do seriado “Shark”, que ia ao ar pelo canal 
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Fox; na entrevista “Reinado do silêncio”
73

, com André Constantin, diretor da série 

“Antártida”, que estrearia no Canal Brasil; na entrevista “Sem conserto”
74

, com a 

cantora Ana Carolina, que faria o programa “Multishow Ao Vivo – Dois Quartos”; na 

entrevista “Devagar e Sempre”
75

, com o cantor Martinho da Vila, que faria uma 

retrospectiva da carreira no programa “O Pequeno Burguês”, no Canal Brasil;  na 

reportagem “Moda para ver”
76

, sobre a cobertura das semanas da moda de São Paulo e 

do Rio de Janeiro pelos canais GNT e Fashion TV, este último uma novidade no line-up 

da NET; na reportagem “A Bola Vai Rolar”
77

, sobre o início dos campeonatos 

estaduais; na entrevista “Anti-heroína”
78

 com a atriz Jodie Foster falando sobre o filme 

“Valente”, que estrearia no HBO2; no perfil “Não quero ser Mattew Broderick”
79

, que 

naquele mês apareceria atuando ou dublando em uma série de filmes em diferentes 

canais da TV por assinatura. 

 

 

5.2.2 Características visuais 

 

 

Segundo Luís Nogueira, editor da revista, a Monet segue as tendências de 

fotografia e design das grandes publicações internacionais da área de entretenimento, 

cultura e cinema. A prioridade é a qualidade das imagens e a coerência com os temas. 

 

 

5.2.2.1 Imagens 

 

 

Como o assunto principal da Monet é o mundo do entretenimento, com foco no 

audiovisual, que é o serviço da NET em evidência, observamos que as imagens na 

revista exploram a expressividade dos atores, atrizes, cantores e demais profissionais do 

show business, reforçando o arquétipo emocional expressão, que já havíamos apontado 
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na categoria pauta. Mas existe também, na esfera da imagem, uma tentativa de 

equilibrar os personagens interpretados e a pessoa, que é a atriz. 

Analisemos a entrevista “Beleza Dividida”
80

 (ver Ilustração 7), que traz um ensaio 

fotográfico com a atriz Ana Paula Arósio, com fotos de Everton Ballardin. A atriz 

aparece na capa sobre um fundo azul petróleo, com as duas mãos segurando um refletor 

que ilumina o seu rosto. Dessa forma, com o jogo de luz e sombra projetado, a vasta 

cabeleira negra e o rosto da atriz, maquiado, como se ela estivesse atuando, ganham 

destaque. 

Nas páginas internas, a entrevista com Ana Paula tem uma página dupla como 

abertura. As páginas da esquerda e da e direita trazem fotos diferentes da atriz, com a 

cor azul petróleo como fundo mais uma vez. É como se a atriz estivesse duplicada, pois 

usa a mesma blusa azul-marinho e em ambas as fotos está com o mesmo penteado. Na 

página da esquerda, Ana Paula aparece de perfil olhando para a sua direita e na página 

da direita, a atriz olha para a esquerda, de forma que se encara na imagem, o que remete 

ao teatro. 

A diferença entre as imagens é que Ana Paula está séria na página esquerda, de 

cabeça levantada e postura altiva. Na página direita, a atriz aparece com a maquiagem 

borrada no rosto e boca entreaberta, como se estivesse se descontrolado. Na sequência, 

temos uma página inteira de texto e a outra ocupada totalmente pela foto de Ana Paula 

segurando o refletor e iluminando seu rosto, tal como na capa. Nas outras páginas, a 

atriz é fotografada sobre um fundo azul claro, movimentando-se com um vestido longo 

de cetim cinza. Há uma foto de página inteira e outras três em forma de quadrado, 

alinhadas na página seguinte, entrecortando o texto.  

No plano das mensagens icônicas, temos a maquiagem que acentua a emoção da 

encenação de Ana Paula, evidentemente planejada para conferir dramaticidade às 

imagens e o refletor que ela segura na capa e em uma das páginas internas da revista, 

indicando o envolvimento da fotografada com o mundo das luzes e câmeras. Nas fotos 

com o vestido de cetim, Ana Paula está mais solta porque aí não parece estar 

interpretando. 

A mensagem linguística confirma o conteúdo das imagens, ao reforçar o 

envolvimento de Ana Paula com o cinema e televisão e sua capacidade de 

transformação, conforme as necessidades dos personagens: 

                                                 
80

 NOGUEIRA, Luís Alberto. Monet, n. 31, p. 36-42 



92 

 

Uma desconstrução total da imagem como a que Charlize Theron fez em 

“Monster – Desejo Assassino” [filme pelo qual a também outrora modelo 

recebeu o Oscar de melhor atriz] te interessaria? 

Com certeza. Tenho uma vontade de mutar a cada papel. Não só fisicamente, mas 

algumas coisas mais sutis, na maneira de se movimentar, falar e ser. Mas entendo 

que não aceitem ousadias. Muitas vezes as pessoas querem a minha cara mesmo, 

querem a Ana Paula (p.38). 

 

 

 

 

Ilustração 7: Entrevista com a atriz Ana Paula Arósio. Fonte: Revista Monet, n° 31 

 

 

Outra tendência observada quanto às imagens da Monet é o uso de fotos que 

indiquem movimento, as fotos de cena, com imagens captadas durante a gravação dos 

filmes e programas de televisão. Na reportagem “Revolução de Cinema”
81

, sobre filmes 

com mensagens subversivas, a ilustração de abertura lembra um cartaz de cinema. Para 

contemplá-la, o leitor deve virar a revista e deixá-la na posição vertical para ver o 

personagem do filme “V de Vingança”.   

Nas páginas da reportagem, há uma foto em destaque, de manifestantes em 

Washington que, para protestar contra a alta carga tributária americana, usaram 
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máscaras do personagem do filme, reforçando a tese de que o produto de ficção 

audiovisual influencia também a vida real. 

Na base da página dupla da reportagem, um box usando fundo preto e tarja com 

listras pretas e brancas na diagonal, imitando uma claquete, traz várias cenas de filmes 

sobre sociedades oprimidas em imagens retangulares, em uma alusão à tela da televisão. 

Vemos ainda, em algumas matérias, como “Revolução dos Bichos”
82

 (ver Ilustração 8), 

imagens que buscam também mostrar um pouco o making of das produções 

audiovisuais. Na reportagem sobre os projetos de animação dos estúdios Dreamworks, 

há uma sequência de quatro imagens com o processo de digitalização do longa-

metragem “Madagascar”. 

 

 

Ilustração 8: Reportagem sobre animação. Fonte: Revista Monet, n° 31 

 

 

As cenas em movimento aparecem também misturadas à ilustração na reportagem 

de capa “O futebol nosso de cada dia”
83

 (ver Ilustração 9), sobre o campeonato 

brasileiro. A reportagem é recheada de imagens de jogos, até no quiz que encerra a 

reportagem. A referência à televisão é sempre feita: comentaristas são fotografados no 

estúdio e a bandeirinha Ana Paula Oliveira, apresentada como um dos destaques do 
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campeonato aparece em uma foto em um jardim, mas há outra mostrando a sua atuação 

durante uma partida. Essa é uma maneira de tangibilizar o serviço TV por assinatura, 

que fica ainda mais acentuada na maneira como são utilizadas as ilustrações nesta 

reportagem. 

Na capa de fundo verde, em uma referência aos gramados, há uma bola de futebol 

com uma mordida, como se fosse algo de comer. Na página dupla que abre a 

reportagem, vemos uma ilustração que ocupa ambas as páginas, deixando apenas uma 

coluna à direita da página direita para o texto, com uma mão descascando uma bola de 

futebol, como se o objeto fosse uma laranja. Na sequência há uma pesquisa para 

explicar as características do torcedor apaixonado e do fanático. A ilustração de página 

dupla os situa em um campo de futebol. Observamos o gramado na base da página, com 

o círculo do meio de campo. Um suporte com um aparelho de televisão divide as 

páginas e o campo ilustrado. Na página esquerda, fica o torcedor apaixonado. Ele segura 

a bola mordida da capa com um braço e com o outro, levantado segura um controle 

remoto. Na página esquerda, está o torcedor fanático. Ele pula numa poltrona e derruba 

um balde de pipoca, em uma referência clara à sala de televisão.  

É evidente nesta matéria a ideia de tangibilizar o serviço da TV por assinatura, que 

propõe levar todas as emoções do jogo para a casa do torcedor. Vale lembrar que a 

televisão por assinatura consegue fazer isso pelo serviço pay-per-view. Para a TV 

aberta, isso é inviável pelos eventos que acontecem ao mesmo tempo e falta de espaço 

na grade de programação. Esta proposta fica ainda mais evidente com o box 

“Comodidade Interativa” no fim da reportagem que fala do canal Sócio Première 

Futebol Clube, 100% voltado para o futebol.  
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Ilustração 9: Reportagem sobre o Campeonato Brasileiro. Fonte: Revista Monet, nº 50 

 

 

 

5.2.2.2 Cores, diagrama e tipologia 

 

 

Se a V tinha mais parcimônia com as cores no seu design editorial, a Monet não 

poupa o seu conteúdo de cores vibrantes, embora o preto, o cinza e o branco sejam as 

cores mais empregadas no fundo de página, na tipologia e nas bordas e chapéus, o que 

garante a legibilidade. Mais uma vez, a diferença de propósito entre as publicações 

justifica a tomada de decisões no projeto gráfico. É natural que a Monet adote cores 

mais vibrantes, já que esta classe de cor é bastante explorada na televisão e o público-

alvo da revista é bastante interessado no conteúdo televisivo.  

No conteúdo editorial da Monet, não encontramos o uso da cor-informação, 

conforme definição de Guimarães (2003). Não há no corpus uma cartela definida, as 

cores aparecem empregadas aleatoriamente, de acordo com a melhor combinação 

estética para a página. Já no guia de programação, as cores aparecem com função de 

hierarquização, dado o caráter de serviço daquele conteúdo. 
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Vemos, por exemplo, na reportagem “Desconstruindo Jimi Hendrix”
84

 (ver 

Ilustração 10) o uso do amarelo, vermelho e azul, além da ilustração, que traz a imagem 

do músico em um cubo de montar, de modo que todas as faces tenham uma só cor. Uma 

guitarra apoia-se nesta estrutura. 

 

 

Ilustração 10: Reportagem sobre o músico Jimi Hendrix. Fonte: Revista Monet, n° 50 

 

 

Observamos também na Monet, o uso de fontes em tamanho grande e bastante uso 

da caixa alta nos títulos. Os espaços em branco nas margens, seja na superior ou 

inferior, e esquerda ou direita, são menos usados pela Monet, o que também é 

compreensível devido à periodicidade mensal da revista, já que espaço em branco é o 

tempo para o leitor ler, conforme Figueiredo (2008). Notamos estas duas tendências no 

perfil “Cidadão do Mundo”
85

. 

Constatamos aí também que a estratégia de comunicação visual empregada no 

layout da Monet é a de atividade, que é a técnica visual que deve refletir o movimento 

através da interpretação ou da sugestão (DONDIS, 1997, p. 149). Este aspecto fica claro 

tanto pelas letras na vertical do título como pelas imagens de Meireles, que em todas as 

imagens está exercendo sua atividade de direção. Percebemos pela ordenação dos 
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elementos gráficos do design editorial da Monet que as imagens no layout têm função 

expressiva, ou seja, revelam emoções através de postura, gestos ou expressões de 

personagens ou elementos básicos da comunicação visual (GRUSZYNSKI e 

CHASSOT, 2006, p. 35). 
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Ilustração 11: Perfil do cineasta Fernando Meireles. Fonte: Revista Monet, n° 31 

 

 

5.2.3 Linguagem 

 

 

Na Monet, assim como na V, não existe, segundo o editor, uma orientação 

específica além das recomendações de texto para revista: textos profundos e de 

personalidade. 

 

 

4.2.3.1 Estrutura narrativa 

 

 

Mais de uma das matérias da Monet, a reportagem “Hermanos pero no mucho”
86

 

serve de exemplo para analisarmos a estrutura narrativa dos textos da revista. Vejamos 

como a abertura do texto conduz o autor a imaginar uma cena e o desenrolar de uma 

história, de modo a valorizar e despertar o interesse por uma produção audiovisual que 

será exibida em um canal da TV por assinatura:  
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Os irmãos Jacobo (André Pazos) e Herman (Jorge Bolani) estão separados há 

décadas. O mais velho ficou em Montevidéu e administra a fábrica de meias 

herdada do pai, hoje à beira da falência. O caçula quis ampliar horizontes e veio ao 

Brasil tentar a sorte muito tempo atrás. Conseguiu êxito no mesmo ramo da família 

Koller, com modernas máquinas italianas e uma cabeça em sintonia com os tempos 

de exportação e globalização. Casou-se, tem duas belas filhas e conhece o ator 

Tony Ramos pessoalmente (!). (p.43) 

 

 

Apesar de essa ser uma reportagem dissertativa
87

, que defende a tese de que o 

cinema brasileiro está um passo atrás da produção cinematográfica de outros países da 

América Latina devido a diferenças idiomáticas e culturais, percebemos que o texto 

recorre muito a elementos narrativos e descritivos. Do ponto de vista do foco narrativo, 

vemos aqui o modo dramático em terceira pessoa, em que o narrador se limita a 

informar o que as personagens fazem e o que falam, de modo que  texto componha uma 

sucessão de cenas (COIMBRA, 2002, p.48). A maneira que o autor da reportagem 

escolhe para abri-la faz com que o leitor imagine a história destes dois irmãos, 

fornecendo elementos de uma história, preparando o leitor para a sucessão de cenas que 

ele verá na televisão. 

Quanto às modalidades de expressão do tempo, vemos que a reportagem também 

está organizada com a utilização de recursos semelhantes ao do audiovisual. Os eventos 

são organizados através de um tempo linguístico, ou seja, os eventos são organizados a 

partir de um marco temporal instalado no texto, um “agora” (“Os irmãos Jacobo (André 

Pazos) e Herman (Jorge Bolani) estão separados há décadas”), que define o que é passado e o 

que é futuro na narrativa (COIMBRA, 2002, p.52). 

Em seguida, o autor recorre ao recurso de retardação através de micronarrativas 

(“O mais velho ficou em Montevidéu e administra a fábrica de meias herdada do pai, 

hoje à beira da falência. O caçula quis ampliar horizontes e veio ao Brasil tentar a sorte 

muito tempo atrás”), em que o segmento que corresponde ao presente é fragmentado em 

vários segmentos menores que, espalhados entre os segmentos correspondentes e outros 

planos de tempo separados apenas por linhas ponteadas,  funcionam como 

micronarrativas. 

Ao longo do texto, o autor também recorre a elementos descritivos como a 

comparação para defender o seu posicionamento na reportagem dissertativa, como no 

box em que compara produções semelhantes do Brasil e da Argentina: 
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Lembranças Amargas 

O clássico argentino “A História Oficial” se debruçou sobre as atrocidades da 

ditadura já em 1985, no começo da democratização, e expunha as questões que 

estavam mal resolvidas com a anistia. A fita acabou com o Oscar de melhor filme 

estrangeiro. A nossa versão em filme dos porões do regime militar, “O Que é Isso 

Companheiro?”, apareceu dez anos depois. Foi indicado pela academia de 

Hollywood, mas não levou. (p.44) 

 

 

Outro recurso de descrição, o detalhamento, é bastante empregado nos textos da 

Monet, como podemos observar na reportagem “A Re-reinvenção de Madonna”
88

. O 

propósito da reportagem é divulgar o documentário “I‟m Going to Tell You a Secret”, 

que estrearia no mês de circulação da publicação no canal A&E, sobre a turnê que a 

cantora fez em 2004 para divulgar o álbum American Life. No entanto, o repórter da 

Monet foi para Miami a convite do canal conferir a turnê “Confessions Tour”, que a 

artista fazia naquele ano sem previsão de se apresentar no Brasil. 

É interessante observar como o autor se preocupa em detalhar os momentos do 

show, também propondo uma construção visual de momentos da apresentação, 

causando o “efeito de real” citado por Coimbra (2002, p. 95): 

 

No bloco “punk-rocker”, de guitarra em punho, num palco todo branco, Madonna 

desfila o melhor trecho do concerto cantando “I Love New York”, “Ray of Light” e 

“Let It Will Be” – e cai morta de cansaço ao término desta. Mas sua energia é 

invejável, afinal ela tem 48 anos, dois filhos e muitos shows nas costas. O último 

ato confirma isso: ao misturar o clássico “Disco Inferno” com a sua “Music”, 

Madonna encarna um John Travolta dos anos 2000. A arena vira uma imensa 

discoteca colorida (efeito potencializado pelo som surround). A cantora levanta a 

plateia com antigos sucessos e fecha com “Hung Up”, chutando balões dourados 

que caem do teto e fazendo o público cantar o refrão. (p. 59) 

 

 

A reportagem traz ainda o box “O brilho das Confissões”, em que o autor traz 

destaques do show com descrições e observações: 

 

Interlúdios: Em três ocasiões, enquanto a estrela muda de roupa (são sete 

figurinos), há entreatos, quando os bailarinos continuam no palco executando 

números de dança impressionantes, ou clipes especiais são mostrados, como o 

remix “Sorry”, com imagens de tragédias, guerras, devastação da natureza e vários 

ditadores – terminando com o presidente George Bush. (p. 59) 

 

 

Do ponto de vista de estrutura narrativa, encontramos nas matérias analisadas uma 

apresentação bastante coerente com a postura da Monet, de valorizar a programação da 
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TV paga, com a utilização de recursos narrativos e descritivos que se assemelham e 

remetem à produção audiovisual. Notamos também uma proposta da revista de 

funcionar como uma câmera especial para o leitor, levando a ele informações e 

sensações que complementam a televisão. 

 

 

5.2.3.2 Polifonia 

 

 

Em relação às vozes presentes nas unidades de análise, a maior parte dos textos 

apresenta somente duas: a do narrador e a de uma fonte. O narrador, como vimos no 

tópico anterior, utiliza recursos narrativos e descritivos para auxiliar o leitor a construir 

visualmente as cenas e conduz a narrativa de modo que o discurso citado da fonte se 

incorpore ao texto de forma a atenuar os contornos exteriores nítidos da palavra de 

outrem, o que, segundo Bakhtin (1997, p. 150) recebe a classificação de estilo pictórico. 

Nele, os diferentes aspectos da enunciação podem ser sutilmente postos em evidência. 

Não é apenas o seu sentido objetivo que é apreendido, a asserção que está nela contida, 

mas também todas as particularidades linguísticas da sua realização verbal. 

Vejamos como isso ocorre na reportagem “Oh, Mary...”
89

, em que o autor 

participa de uma entrevista coletiva com a atriz Mary-Louise Parker, que interpreta 

Nancy, uma mãe que mantém uma plantação de maconha para sustentar os filhos no 

seriado “Weeds”, exibido pelo canal GNT: 

 

Estamos no luxuoso hotel Regency de Nova York e Mary está ali para falar de As 

Crônicas de Spiderwick, filme infantil em que interpreta (adivinhe) uma mãe de 

família que tenta reconstruir a vida depois de ser abandonada pelo marido. Sim, 

tudo – tudo mesmo – remete a Weeds. Nos bastidores, antes das entrevistas, a atriz 

bebe café de canudinho, assim como a sua personagem faz na série. Senta-se, 

olhando para todos. Seu jeito sério, quase sisudo intimida. Mas ela quebra o gelo 

com um leve sorriso e não se incomoda quando os jornalistas começam a falar de 

Nancy, uma personagem que desperta muito mais interesse entre os presentes. 

“Sem problemas, vamos lá. É um trabalho importantíssimo e adoro falar sobre 

isso”. (p. 35) 

 

 

A introdução das citações da fonte acontece de forma natural ao longo da 

reportagem, como em uma conversa na vida real ou uma cena de uma série, como nos 
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momentos em que ela fala de trabalho, personagem e responde uma pergunta voltada 

para a sua vida particular: 

 

Não foi fácil convencer Mary a bater ponto na televisão. “Gosto mais do palco e 

não trabalho lá como gostaria. Acho que vou ter que arranjar outro agente, porque 

os meus fazem uma força para que eu fique na TV mesmo”, brinca. (p.36) 

 

 

Observamos também na fala do entrevistado constantes referências aos seus 

personagens. Ainda na reportagem sobre a atriz Nancy Botwin, podemos identificar esta 

tendência: 

  

 

Certo, mas Nancy Botwin não é justamente uma dona-de-casa de subúrbio? “Mas 

ela é traficante e isso me atraiu...É narcisista, cheia de conflitos. Não sei fazer a 

heroína da história, gosto de mulheres imperfeitas”, resume. (p.36) 

 

O tempo da entrevista vai terminando e os repórteres comentam em voz baixa se 

vale a pena fazer a fatídica pergunta: afinal, Mary-Louise Parker, atriz descolada, 

militante, que torceu por Barack Obama e votou nele nas últimas eleições, duas 

indicações e um Globo de Ouro nas costas por Weeds, já fumou maconha? “Eu não 

fumo”, responde placidamente a um repórter corajoso que resolveu quebrar o 

silêncio. (p. 39) 

 

 

Na Monet, observamos que o discurso direto é incorporado ao texto, mas preserva 

sua autenticidade, de forma a indicar que as palavras relatadas são aquelas realmente 

proferidas. O discurso direto na publicação dá também um caráter oral espontâneo à 

frase (MAINGUENEAU, p. 142-143), o que reforça a imagem associada ao arquétipo 

emocional expressão, como já observado anteriormente (MARTINS, 1999). 

 

 

5.2.3.3 Cenografia 

 

 

Vejamos aqui como o enunciado é legitimado pelo próprio discurso. Percebemos 

na Monet uma tentativa de reproduzir, dentro das condições de produção e limitações do 

suporte, o estilo do produto audiovisual. Na reportagem “Nos bastidores da notícia”
90

, 

sobre os bastidores do telejornal “Em Cima da Hora”, do canal Globo News, 

                                                 
90

 AXT, Bárbara. Monet, n. 31, p. 34-35 



103 

 

percebemos a intenção de transmitir a sensação de agilidade da produção do programa 

em um texto narrativo marcado pelo tempo presente e envolvimento in loco do narrador 

na história, descrevendo cada detalhe, para deixar ainda mais forte esta sensação: 

 

São sete horas da noite de uma sexta-feira e a equipe da Monet chega à Globo 

News para acompanhar os bastidores do telejornal “Em Cima da Hora”. Na sala do 

switcher, de onde se controla a transmissão, a primeira coisa que se nota é o 

conjunto de 36 televisões e 20 monitores de computador. Cada tela mostra uma 

coisa diferente: imagens de agências de notícias internacionais, a programação da 

Rede Globo, os textos que vão aparecer junto às reportagens (p. 34) 

  

 

As falas das fontes também reforçam a relação entre tempo e trabalho na produção 

de um telejornal e passam ao leitor da Monet esta sensação, como indicam as aspas dos 

apresentadores do programa, os jornalistas Eduardo Grilo e Maria Beltrão. 

 

 

“O jornal entra no ar de hora em hora, com edições de 30 minutos. A qualquer 

momento, podemos receber uma informação nova e há a necessidade de estar 

muito bem informados para saber falar a respeito”, explica Maria (p. 35) 

 

Já são praticamente 20h e precisamos sair do estúdio para que o jornal entre no ar. 

Preocupados com o horário, interrompemos as fotos. 

Eduardo Grillo comenta: “Mas nós ainda temos dois minutos antes de entrar no 

ar!” (p.35) 

 

Em “O Culto a Darth Vader”
91

, uma entrevista com George Lucas, o criador da 

saga “Guerra nas estrelas”, a linguagem reforça as intenções da matéria, toda composta 

para conduzir o leitor à ambientação da trilogia. A página dupla de abertura da 

entrevista, com a máscara do vilão Darth Vader sobre um fundo de estrelas e o olho, 

grafado em amarelo, inclinado, subindo em direção ao infinito, tal como os créditos do 

filme, ajudam o leitor a se preparar para este universo. O autor avisa na abertura que, 

durante a entrevista, Lucas estava com uma “tosse terrível” e que a própria tosse do 

criador foi usada como efeito sonoro no filme “A Vingança dos Sith”, terceiro episódio 

da saga. A entrevista é um mergulho mais profundo no universo de “Guerra nas 

Estrelas” em que Lucas responde questões sobre a criação da saga, entre elas, sobre os 

desafios de fazer um vilão com o vilão Darth Vader: 
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Tinha que fazê-lo assustador sem que o público jamais visse seu rosto. 

Basicamente ele é só uma máscara negra. Eu pensava: “Como faço dele um ser 

demoníaco e temível?”. Bom, o Darth Vader é grande e negro, tem uma capa e um 

capacete de samurai, mas isso não necessariamente causa medo nas pessoas. Suas 

características tinham de ir além disso tudo – e foi aí que chegamos ao jeito 

impessoal que ele tem de lidar com as coisas. Darth Vader fez um monte de coisas 

horríveis das quais não sente orgulho. No episódio IV, as pessoas nem sabiam se 

havia uma pessoa por baixo da capa. Pensavam que era um monstro ou um robô. 

No episódio V, descobre-se que ele é um ser humano, e, no Episódio VI, a gente 

fica sabendo que ele é um pai e uma pessoa comum como todos nós – mas com 

alguns complexos. (p. 36) 

 

 

O texto ainda menciona o envolvimento dos fãs com a saga, reforçando o 

arquétipo de socialização (Martins, 1999), já citado na categoria pauta. No box, “A saga 

foi mantida por fãs”, a proposta de ressaltar o poder agregador de “Guerra nas estrelas é 

nítida. 

 

Entre a exibição de “O Retorno de Jedi”, em 1983, e a estreia de “A Ameaça 

Fantasma”, em 1999, passaram-se 16 anos sem novos filmes da série “Star Wars”. 

Durante todo esse tempo, foram os fãs que mantiveram a chama acesa, consumindo 

livros, quadrinhos e principalmente os jogos para computadores e consoles. O 

último lançado nas lojas é “Star Wars Empire at War”. Outro componente que 

manteve a paixão dos fãs – e até acentuou – foi a quantidade de filmes caseiros. Há 

todos os tipos de produção e o lugar certo para descobri-las é no site 

www.theforce.net. Ali é possível encontrar verdadeiras superproduções amadoras, 

como o filme “Revelations”, ou pequenas joias, como o já clássico “Troops”, 

versão da série “Cops”. (p.40) 

 

 

Na categoria linguagem, especialmente na subcategoria cenografia, observamos 

também um dos elementos emocionais visíveis, que, segundo Martins (1999, p. 120), 

contribui para a criação da imagem da marca: o drama. A ideia criativa contribui para a 

intensidade dramática da imagem. Notamos a criação do drama tanto nas unidades de 

análise que se encaixaram na categoria cenografia da revista V como da Monet. 

É evidente que, no período analisado, a revista da Volkswagen passou por 

mudanças mais significativas do que a da Net. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
 

A análise das revistas V e Monet permitiu-nos chegar a algumas considerações a 

respeito da relação entre marca e conteúdo editorial nas revistas customizadas. 

Trabalhamos com a hipótese inicial de que cada detalhe da publicação é planejado de 

forma a transmitir a imagem da marca, o que conseguimos confirmar ao longo da 

análise. No entanto, é preciso mencionar que outros aspectos, como as características do 

meio revista, as premissas do próprio jornalismo e o modelo de negócio escolhido 

também se impõem à elaboração de uma revista customizada tanto como a imagem da 

marca. 

Na resposta imediata à nossa pergunta-problema, vimos que em todas as 

categorias previamente escolhidas - pauta, características visuais e linguagem – 

encontramos de alguma forma elementos que atendem às necessidades de imagem da 

marca, principalmente no que diz respeito à criação dos aspectos intangíveis (soft) 

mencionados por Pinho (1996), àqueles responsáveis por criar a personalidade da 

marca.  

A V transmite a imagem da Volkswagen ao optar por uma apresentação gráfica e 

visual orientada ao mesmo tempo pelo tradicional, com uma seleção básica de cores 

principais, e pelo moderno, com uma tipografia especialmente desenvolvida para a 

comunicação da marca e fontes grandes e chamativas.  A revista também valoriza os 

indivíduos ao escolher personagens que tenham repertório cultural, trabalho 

diferenciado, opiniões contundentes e, com a reformulação de 2009, indivíduos que se 

enquadrem nos valores corporativos, valor, inovação e responsabilidade. A linguagem, 

como vimos, é trabalhada de modo a destacar estas características e singularidades. 

Embora ensaie uma aproximação com o arquétipo emocional idealismo na última 

edição do corpus, notamos a predominância do arquétipo emocional autoestima, 

agrupado na área de sensibilidade emocional ego, segundo a teoria de Martins (1999). 

Isso faz sentido já que um automóvel é uma aquisição especial. 

Na Monet, por sua vez, o trabalho de imagem é mais sutil e há duas explicações 

possíveis para isso. A primeira é o fato de o segmento de serviço ser intangível; a 

segunda é o modelo de negócio da revista. Diferente da V, a distribuição não é gratuita e 

direcionada exclusivamente aos clientes da empresa, mas uma combinação de 

assinatura, embora oferecida exclusivamente aos clientes Net, e venda em bancas. Desta 
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perspectiva, é compreensível que o serviço oferecido pela marca seja mais explorado na 

publicação do que a marca propriamente. O conteúdo editorial explora personagens e 

seus intérpretes, o que remete ao universo da televisão e também a seus bastidores, ao 

qual o telespectador comum normalmente não tem acesso. Identificamos a presença do 

arquétipo emocional expressão na publicação, mas, quando a revista foca nas séries, 

explorando a capacidade deste gênero de programação há uma aproximação do 

arquétipo de socialização que a empresa carrega no slogan: o mundo é dos Nets. 

Analisando de uma perspectiva mais ampla, o conjunto de serviços oferecido pela 

empresa no triple play – telefonia fixa, Internet e TV por assinatura – facilitam a troca 

de informações criando condições para a socialização, um dos arquétipos emocionais 

mais primitivos, que sugere a participação na vida social, ligado à área de sensibilidade 

emocional instinto, segundo Martins (1999). 

Estas diferenças, observadas entre as duas publicações que fazem parte da nossa 

análise, permitem-nos chegar a uma conclusão, além da questão inicial que 

buscávamos: existem níveis de uso da imagem da marca nas revistas customizadas 

determinados pelo modelo de negócios que é estabelecido entre a empresa e a editora e 

do tipo de relação que a revista pretende ter com o seu público. É evidente na Monet, a 

necessidade de prestação de serviço é nítida, enquanto na V, a proposta é manter 

relacionamento com um público premium, que precisa se sentir valorizado porque fez 

uma aquisição de alto valor. As entrevistas com os editores foram bastante elucidativas 

neste sentido. Indagados sobre por que, levando em consideração apenas o conteúdo 

editorial, a V é uma revista da Volkswagen e não poderia ser de nenhuma outra 

montadora e a Monet é da Net e não poderia ser de nenhuma outra operadora, Raquel 

Alves, editora da V, afirma que a revista carrega o DNA da marca Volkswagen, 

enquanto Luís Nogueira e Roberta Ristow, editor da Monet e diretora do grupo de 

produtos de customizados da Editora Globo, respectivamente, dizem que os motivos 

mais evidentes que fazem a publicação ser da Net, tirando o conteúdo institucional e o 

nome da publicação, são contratuais. 

Observamos ainda que questões relativas às rotinas produtivas jornalísticas e às 

características da revista como um veículo de comunicação têm muita relevância para o 

resultado final das publicações. Isso fica claro se observarmos a quantidade de unidades 

de análise encaixadas nas subcategorias valores-notícia e as respostas dos editores em 

relação às orientações dadas para a produção dos textos das revistas, que seguem as 

premissas do veículo: textos mais profundos, mais soltos e autorais. 
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Acreditamos que o fato de as duas publicações resistirem no mercado e serem 

referências na área de publicações customizadas no Brasil é o trabalho equilibrado entre 

imagem da marca, destaque para o produto ou serviço, critérios jornalísticos e 

capacidade de transformação e adaptação à dinâmica de mercado e perfil dos leitores. A 

trajetória das publicações, como mostramos no capítulo 3, mostra que as publicações 

souberam se ajustar às premissas do conteúdo customizado, segundo Pulizzi e Barrett 

(2009): entender o que o consumidor precisa e entregar de forma relevante e atraente. O 

assinante de TV por assinatura tem interesse natural pela programação de televisão. O 

comprador de um carro importado precisa reforçar a ideia do quão especial ele é por 

isso. 

A relação entre imagem da marca e conteúdo editorial, foco deste trabalho, pode 

ser ampliada em futuras pesquisas com outro corpus, outras categorias e também outras 

abordagens teóricas. Vimos, nos primeiros capítulos, como o segmento de revistas 

customizadas tem apresentado constante expansão no Brasil e em outros mercados, 

portanto, outros assuntos também mereceriam ser aprofundados como os aspectos 

econômicos, o ponto de vista das empresas que as produzem e um estudo de recepção. 
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ANEXOS 

 

Anexo I  

Entrevista com Raquel Alves, editora da revista 

Entrevista concedida no dia 20/08, na editora Parágrafo 

 

Você pode contar a história da V? 

A V começou em 2003. Estava começando este movimento da custom publishing 

ganhar corpo aqui no Brasil e a Volkswagen tinha um diretor de marketing que era um 

cara jovem, visionário na época e acreditava no meio revista como forma de se 

relacionar com o cliente. Naquela época, a Volkswagen também estava começando a 

trabalhar com uma plataforma de CRM para estudar formas de interagir com o cliente. 

Desde esse início de 2003, ela conta com esta parceria da Rapp Collins, hoje Rapp 

Brasil
92

 e a revista V veio na esteira de tudo isso que se pensava fazer na época para 

aproximar a marca Volkswagen do consumidor. Tinha um outro movimento também, 

talvez porque tivéssemos um líder que era um cara jovem, muito entusiasmado, ele 

queria transferir esses atributos de juventude da marca. Queria que os carros fossem 

identificados como carros voltados para o público jovem. Ele queria se aproximar e aí 

começou com uma série de ações em MTV, tinha essa coisa de buscar uma linguagem 

jovem, de rejuvenescer a marca e a revista caberia bem para isso. Então esse é mais ou 

menos o ambiente no qual a ideia da revista nasceu. E aí, na ocasião a gente tinha um 

participativo até, uma coisa que com tempo perdeu um pouco a capacidade de 

mobilização, mas que era um conselho editorial. A gente tinha uma jornalista muito 

experiente que era a diretora de relações corporativas da Volkswagen, que era quem 

sentava à mesa com a gente para discutir a pauta. Tinha participantes de 

desenvolvimento de produto, da área da Volkswagen e do marketing. Nós aqui da 

editora, o diretor de marketing participava. Esses encontros eram muito legais. E aí a 

gente foi dando assim uma cara para a revista com a ajuda deste conselho. Este conselho 

de verdade foi importante no começo da revista, mas depois com o tempo ele perdeu 

força, as pessoas mais entusiasmadas acabaram saindo da companhia, então acho que a 

V perdeu um pouco e a revista perdeu um pouco também. Como você colocou, como 

qualquer produto do marketing, você depois que lança, você vai mapear o 

comportamento daquilo, como ele é no mercado, como ele está se alinhando com a 

estratégia, se o marketing da empresa está olhando para cá, será que este olhar da revista 

está alinhado. Lógico, a V foi mudando um pouco em função disso e ela teve uma 

mudança muito definitiva a partir do ano passado quando a área de CRM da 

Volkswagen já vinha trabalhando mais fortemente e achou por bem eleger um perfil de 

consumidor, porque até então a V era distribuída indistintamente para todos os 

compradores de carros novos, o que era um desafio para a gente, a gente tinha uma 

logística incrível de distribuição porque este mailing estava sempre girando. Você 

absorvia. A gente começou com a V falando em 25 mil carros vendidos por bimestre e 

chegou a um ponto em que eram 50. Aí você não podia aumentar a tiragem por uma 

questão de custos também e esse mailing era rotativo. O cliente recebia a revista por seis 

meses, então ele deixava de receber e a gente absorvia novos entrantes. Então ele estava 

sempre em movimento (este mailing), que era uma coisa também diferente das 
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customizadas da época. Depois que a Volkswagen amadureceu a sua estratégia de CRM 

ela falou: “olha, acho que nem todo mundo deve receber a revista. A revista é para 

aqueles que se relacionam mais de perto com a marca, para aqueles que dão mostras de 

fidelização, para aqueles que fazem investimentos maiores nos nossos produtos e tal”, 

então, estava nascendo também um clube de clientes na época, a Volkswagen estava 

organizando este clube de clientes, que é o clube cliente premium, então a V nasce, 

renasce, aliás, porque a gente reposicionou a revista dentro dos guides deste clube, que é 

basicamente para clientes de carro importado, que são os produtos de maior valor 

agregado, e eles têm uma série de possibilidades de troca com a companhia, eles têm 

um site só para eles, eles têm um cartão só para eles, então eles têm um serviço e a V 

acabou sendo um brinde também para este cara, porque é um cara que provavelmente 

vai trocar de carro e tem este histórico de troca com a companhia. 

Então a história, a grosso modo, foi essa. Em função disso, a tiragem caiu bastante. A 

gente chegou a ter picos de 210 mil exemplares do formato antigo, quando a V ia do 

comprador de Kombi até o comprador de Touareg. Quando a gente passou a ter foco, e 

o foco também foi uma forma de a gente alinhar o comercial da revista. Porque vender 

publicidade na V era também um desafio porque a mídia queria saber: mas eu vou estar 

falando com um cara que comprou um Gol ou vou estar falando com um cara que 

comprou um Passat? Então quando você elege um perfil de consumidor, você ganha 

consistência no seu aspecto comercial também e, então a V passou a ter 30 mil 

exemplares, hoje acho que 1/3, um pouco mais de 1/3 são participantes deste clube, os 

outros são outros mailings que a inteligência do CRM da Volkswagen gera para a gente, 

as agências de propaganda naturalmente e tem o nosso mailing aqui de divulgação, para 

formador de opinião, colaboradores, o pessoal aqui que nos ajuda a fazer a revista. 

 

Em 2010 ela continua com este perfil? Focada no público que o CRM definiu e 

mais focada? 

Isso. Então em termos de como é que a gente transmite a marca naturalmente, então a 

gente tem matérias de produto, obviamente, então a gente fala: “olha, a Volkswagen 

acabou de remodelar o Space Fox, então vamos ver como está este carro?” A gente só 

costuma não dar aquele olhar que uma Quatro Rodas dá, porque ela vai pegar o carro, 

ela vai analisar motor, a gente entende que o consumidor tem uma outra relação. Nem 

todo mundo quer ser um leitor técnico, nem todo mundo é aficcionado por carro, de 

fato. Para a maioria das pessoas, ele é um bem de transporte. Se ele for bonito, melhor 

ainda, se ele for confortável, melhor ainda, então a gente procura oferecer test drive para 

quem a gente acha que tem o perfil daquele carro. Você não quer ficar com este carro 

uns dias e ver o que você acha e contar? Então a gente encontrou, essa é a fórmula para 

ficar, para humanizar até a questão do automóvel. É uma fórmula que a gente usa e que 

dá super certo, os resultados são sempre legais, porque a gente se sente muito 

confortável para fazer este tipo de proposta porque a gente trabalha para uma marca 

bacana, que faz carros bons, então para a gente é até um orgulho: olha, você vai ficar 

três dias com um Gol. A gente faz isso com orgulho porque a gente sabe que na 

categoria do Gol, ele é o melhor. Então, acho que não é qualquer marca também que 

pode fazer isso. A gente faz feliz e dá super certo. É...aquela pegada de juventude que a 

revista teve lá atrás, no início, a gente tentou manter ela na receita, mesmo que hoje a 

gente fale com o consumidor, com o cliente um pouco mais...porque o nosso target de 

idade subiu, a trajetória subiu, então a gente está falando no geral com pessoas que estão 

em uma faixa de consumo mais elevada, no geral elas batalharam mais, têm mais 

história, são mais velhas. Mas a gente manteve assim, uma cara jovem, se você pegar o 

projeto gráfico hoje...deixa eu pegar uma revista para a gente conversar em cima. Então 
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eu falei, bom, se a revista vai ser repensada, vai para um outro público, vamos fazer 

também o nosso exercício, do que vamos entregar para este leitor do perfil mais 

estratificado, que a gente até enxerga melhor, até para pautar e tudo fica melhor, então a 

gente teve uma conversa com a Almap, que é a agência que cuida da propaganda da 

Volkswagen praticamente desde que a Volkswagen se instalou no Brasil e é uma 

agência que conhece profundamente o DNA da marca e a gente falou: ah, Almap, você 

não gostaria de dar uma...participar? Vamos fazer um projeto gráfico? Então o Marcelo 

Serpa adorou a ideia e ele criou e é um pessoa que conhece muito profundamente a 

identidade visual da marca no mundo. O Marcelo estudou na Alemanha durante muito 

tempo. Então ele pegou o fontário que é da Vokswagen, todas as fontes de letra criadas 

especificamente para a comunicação Volkswagen, só que ele deu uma dimensão, criou 

fontes enormes, muito movimento de texto para dar esta cara de revista e ele conseguiu 

fazer uma coisa que é muito Volkswagen: que é ter o tradicional, você conseguir aliar o 

tradicional com uma coisa super moderna. Ele foi muito feliz neste cruzamento e criou 

um projeto gráfico que é bem diferenciado em relação às revistas que a gente tem por aí 

porque ele surpeende o tempo inteiro, você tem fonte grande, daqui a pouco você tem 

uma fonte média, está sempre chamando a atenção do leitor, a cada virada de página. 

  

Todas as fontes da revista foram criadas para a Volkswagen? 

É, para a Volkswagen mundial. Tem o fontário: Volkswagen Headline, e tem outros 

nomes também, são vários tipos de fontes. 

 

A gramatura também mudou em relação à revista anterior, não é? 

A gramatura do papel mudou. Como a gente está falando com um consumidor que tudo 

o que ele recebe da Vokswagen é mais sofisticado, ele recebe material do clube, e tal, 

então a gente falou: “vamos dar um papel mais, um toque mais bacana, uma qualidade 

de impressão melhor”. Aí como a gente reduziu a tiragem, tinha até como fazer um 

produto mais bem acabado.  

 

Uma das revistas que tenho do novo projeto dá impressão de textura em algumas 

páginas. É impressão minha? 

Não, é da impressão mesmo. O papel ele tem mais textura, este papel é mais bacana, 

mas é impressão normal de quatro cores. Então, para o editorial, o que a gente pensou? 

A Volkswagen mundialmente se define em torno de três pilares: valor, inovação e 

responsabilidade. A V, se você olhar, ela tem quatro cadernos. Você tem o caderno de 

abertura, você sempre vai ter uma entrevista interessante, de alguém que está fazendo 

um trabalho de relevância no momento, aqui no caso é o Caio Blat, aí você tem as 

notinhas aqui do que a gente chama ainda caderno de abertura e tal, aí você vai para o 

caderno valor. Caderno valor, aqui a gente procura focar coisas que tangenciam os 

valores da marca em termos de tradição, qualidade, brasilidade, envolvimento, um lado 

mais humano, tá aqui no caderno valor. Aqui no caso, a gente tem um perfil. Sempre, 

todo caderno, abre com um perfil. Aqui a gente abriu com a Solange Farkas, curadora 

do Museu de Arte Moderna de Salvador, está fazendo um trabalho incrível lá, uma 

repórter foi de São Paulo para lá. Também é nosso esforço não ficar falando de Rio e 

São Paulo o tempo inteiro. Você sabe, já devo ter te falado isso. Todo o nosso conteúdo, 

é uma coisa que a Volkswagen não abre mão: ele é todo fresco, ele é todo produzido por 

nós, a partir do nosso olhar, então aqui a gente teve um fotógrafo que foi lá no MAM de 

Salvador fotografar a Solange, um repórter que a gente mandou daqui para lá, para fazer 

esta entrevista. Aí tem o editorial de moda, que é uma forma de você levar mesmo bom 

gosto, aqui a proposta é essa, mostrar para um consumidor que tem acesso a tudo o que 
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é bom e melhor, bom gosto, um ensaio gostoso, pra ele dar um respiro, a beleza mesmo 

que tem a ver com o DNA da marca, a Volkswagen é uma marca muito preocupada com 

a questão do design. Você pega tudo o que tem no Volkswagen, é tudo bem cuidado, 

bem pensado, e essa preocupação tem que estar na página das revistas também. Ainda 

depois, dentro do caderno valor, a gente propôs um  test drive para um piloto, que é um 

piloto de rally, um cara que já correu Rally dos Sertões, já correu Paris-Dacar, inclusive, 

correu Paris-Dacar de Volkswagen e a gente deu este carro para ele testar. A gente 

levou ele na verdade para uma pista de teste onde estavam sendo treinados os 

vendedores da Volkswagen. Este produto é um produto tão novo, que ele precisou de 

um treinamento específico. A Volkswagen nunca teve pick-up média. Este é o primeiro 

veículo e ele tem toda uma tecnologia de bordo, toda uma tecnologia, sistema inovador 

de tração e tal, então precisou fazer um treinamento profundo com o pessoal de vendas. 

Então a gente foi neste parque que a Volkswagen montou com uma pista para ensinar 

todas as possibilidades deste veículo e a gente levou este piloto para lá, então ele desceu 

rampa, fez todos os testes de resistência, torção do carro, e é uma foto para a gente 

explicar como é este carro. Com fotos incríveis, que é o padrão que não é de revista de 

automóvel. 

Então a gente parte para o caderno inovação. Abrindo com um perfil de novo. Esta 

médica, do nosso ponto de vista, ela é uma inovadora porque ela é uma praticante de 

esportes radicais que está montando uma equipe altamente especializada em resgate de 

esportista em situação difícil. Além de ser uma menina linda, é uma menina que faz um 

trabalho bem bacana. Ainda em inovação, a gente deu um primeiro pitaco aqui sobre a 

TV 3D. Isso aqui foi uns seis meses antes da Copa, estava aquela euforia em relação à 

chegada, à venda e a gente convidou uma menina para desbravar este mundo da TV 

digital, da TV em terceira dimensão e fez esta matéria. Em todo caderno a gente procura 

ter uma coisa da marca. Teve o teste com o Amarok e aqui tem um estudo da 

Volkswagen da Alemanha para o carro do futuro. A Volkswagen está sempre fazendo 

coisas lá na frente e a gente está dividindo isso com o leitor do Brasil. A gente foi lá e 

mapeou o que é esse carro, o que eles estão pensando, o que os engenheiros estão 

olhando daqui a 20, 30, 50 anos como vai ser o automóvel e é bem highlights, bem 

gostosinho de ler.  

Aí a gente vai para o caderno responsabilidade, porque esse é um pilar que está 

ganhando muita força dentro da marca Volkswagen no mundo, que são as questões 

ligadas à responsabilidade social, à preservação do meio ambiente. Aqui a gente abriu 

com um perfil do Gui Marcovald, que é o cara que inventou o Projeto Tamar, 

praticamente. Ele e a mulher dele se instalaram lá na Bahia 30 anos atrás e plantaram 

uma semente que deu certo. O Tamar tem na costa brasileira hoje inteira, salvou 

milhares de tartarugas e é um projeto que é uma referência mundial de conservação dos 

animais marinhos. Aqui, Bariloche, a gente foi ver como é que Bariloche também se 

organizou para fazer um turismo sustentável. Na ocasião, a Volkswagen também estava 

fazendo um lançamento do Amarok lá em Bariloche e a gente foi fazer um passeio por 

Bariloche com esta pegada ambiental, com um texto da Betina Monteiro que foi durante 

muito tempo editora da VT e ela fez para a gente. 

Então, aí a gente falou um pouco de ecologia, aí a gente fala de responsabilidade de 

novo, com um projeto da Volkswagen, da Fundação Volkswagen, que tem um trabalho 

muito bacana e pouco divulgado de incentivo à leitura. E memória da marca, que é uma 

marca deliciosa de memórias, a gente sempre tem alguma historinha bacana. 

Então, a questão de fazer a imagem da marca transpirar pela revista ou ela estar presente 

em cada página que você vira da revista, é ela estar presente além da questão business, 

né? Então a gente não está aqui procurando convencer o cliente a comprar um 
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Volkswagen até porque ele já tem, ele já comprou. A gente só quer que ele se sinta 

confortável com a escolha que ele fez, porque com essa escolha ele vai participar deste 

conjunto de crenças e valores, ele também é parte disso aqui. E o leitor participa. A 

gente está nesta edição agora produzindo uma matéria no automóvel, porque o leitor 

mandou uma foto e pediu: puxa, eu só ando com a minha weimarander no carro, olha 

como ela é linda, eu queria tanto que ela saísse na revista. É incrível, né, um monte de 

leitores devem ter cachorros lindos e também queriam. Como é que eles andam com 

estes cachorros? Então tem essa troca que eu acho legal do leitor se manifestar de 

verdade. Se a revista atrasa, o leitor telefona para saber. 

 

A troca acontece como, geralmente? Por e-mail? 

Muito por e-mail, por telefone também e até muito pouco tempo atrás a gente recebia 

bastante carta. De uns dois anos para cá é que rareou muito, a gente quase não recebe 

carta, mas já recebemos muita carta. Principalmente de regiões mais distantes e a gente 

recebia mais quando a revista era mais abrangente também, porque hoje o perfil do 

consumidor que a gente conversa, ele está nos grandes centros mesmo. 

 

Ela mudou em relação à pauta. Antes ela era temática. 

Sim, hoje ela é baseada nos pilares. 

 

E tem também a participação de um conselho editorial? 

Tem, é que hoje a nossa conversa é basicamente com o marketing. Tem a área do 

marketing e também da área de assuntos corporativos. A gente discute a pauta com eles 

e eles participam do fechamento. Mas eu digo que a gente dá muita sorte porque é um 

cliente bem legal de trabalhar, é uma marca de uma trajetória incrível, a gente se sente 

confortável e feliz por representar a Volkswagen, é uma marca que tem uma trajetória 

bacana no país, super respeitável e detém pessoas incríveis também, isso torna qualquer 

trabalho mais gostoso, então a gente, a Volkswagen pouco interfere e pouco veta. Acho 

que nem em uma redação de jornal a pessoa fica tão confortável, sabe? Eles são bastante 

compreensivos, bastante corajosos, bastante ousados até. São. Se você pegar outras 

revistas Volkswagen no mundo, são revistas de automóvel. Essa é uma revista de 

variedade, de lifestyle de diversidade, que fala de automóvel também, mas a gente 

procurou fugir do óbvio e a gente tem gente que apoia a proposta, que gosta e ela está aí 

há sete anos. A gente vê que fez alguma coisa certa.  

  

De jeito nenhum daria para apresentar este projeto a uma outra montadora 

porque ele tem o DNA Volkswagen? 

Tem. Ela foi pensada, é sempre totalmente pensada em cima da marca. A gente tem a  

proximidade. Por exemplo, tem outras revistas que estão no mercado também, mas que, 

no segmento de automóveis, mas são marcas jovens no Brasil, que não têm este residual 

de história que a gente gosta, ou então marcas que só importam, que você não tem a 

fábrica aqui do lado, que você pode ir lá falar com o engenheiro. È muito gostoso saber 

que você está perto. Eu acho um privilégio mesmo trabalhar para esta marca.  

 

Eu percebi na análise, que é dado bastante privilégio a pessoas, em perfis ou 

entrevistas. Neste novo projeto, tem os pilares. Antes o critério era ser jovem ou 

havia algum outro critério? 

Não, a gente nunca teve este tipo de policiamento. A gente já falou com...o que importa 

são as pessoas terem relevância, fazer um trabalho consistente, um trabalho que a gente 

acha bacana que está em sintonia com todos este conjunto de valores e crenças. 
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As revistas anteriores trabalhavam mais com personalidades e celebridades, mas 

sempre puxando pelo talento que a pessoa tinha. 

É, a gente continua olhando desta forma. Então tem a celebridade, tem o Caio Blat, por 

exemplo, mas é um menino que está fazendo um trabalho incrível, um jovem ator 

presente no melhor do cinema brasileiro, ta na TV, aí você vê o Gui Matovaldi, que está 

na defesa de tartaruga, quem está pintando de novo...a gente tem esta preocupação sim 

de ser abrangente, de ter notícias que tenham ressonância no leitor A, B ou C. Isso a 

gente se preocupa de ter um portfólio diversificado de assuntos, de ter uma receita bem 

dosada, não falar só de literatura, a gente se preocupa em dosar isso também.  

 

E vocês trabalham com bastante colaboradores, não é? 

Basicamente, basicamente com colaboradores.  

 

E vocês têm alguma orientação em relação à texto? Porque pelo que percebi os 

textos são bem trabalhados, bem construídos, trabalham bastante com descrição, 

às vezes com algum elemento de literatura. Isso é uma preocupação? 

Não, não é uma preocupação. É porque a gente trabalha muito com jornalistas de 

revistas, que já têm um texto mais solto. É uma coisa diferente da imprensa informativa 

diária, eles têm um texto mais saboroso, um texto mais literário e quem não gosta de ler 

um texto bom? A gente procura trabalhar com estas pessoas. A gente acha mais bonito, 

mais envolvente, mais elegante. 

 

Em relação ao design, comparada com a outra, ela continua privilegiando espaço 

em branco, poucas cores, sem berrar muito. 

É, a Volkswagen tem um design na linha de produtos que é o simples e o eficiente, que  

vem ali desde o Fusca. É o design feito com o melhor da tecnologia, o melhor da 

aerodinâmica, o melhor de tudo, mas ele não é um design de uma moda. Então você não 

vai ter um lançamento de um carro ultramoderno, cheio de penduricalho. Não é o perfil 

da marca. A Volkswagen quer uma coisa duradoura. Então tudo é pensado assim. Você 

pega a publicidade Volkswagen. Não é a megamoderna, mas ela é a clássica e você vai 

bater o olho de relance e ver que é um anúncio Volkswagen. E é isso que a gente está 

tentando construir com a V também. Se você for um pouco atento, você bate o olho e 

você já sabe que é da Volkswagen pelo fontário. Você bate o olho, você já vê que tem 

alguma coisa que te é familiar ali. 

  

E o tempo de venda em banca? Foi descontinuada por questões logísticas? 

É, a gente tinha um entrave logístico. Na época, a gente começou a distribuir com a 

Dinap, que era a distribuidora da Abril, mas como é um esquema muito industrial e 

muito de editora grande, este sistema de distribuição só interessava para eles com pelo 

menos 10 mil exemplares para você conseguir entrar dentro da logística dele, porque ele 

não pode ser pontual., então você entra no processo dele. Começou a não ficar muito 

viável para a Dinap e todo mundo correu para o Fernando Quinália que era o segundo 

do mercado, e a gente foi para o Quináglia também, mas chegou um momento em que a 

Dinap comprou o Quináglia e eles começaram a trabalhar juntos. Hoje, a gente tem um 

problema no mercado de não ter, não sei se tem outras empresas, mas aí também foi 

uma questão estratégica da gente de sair da banca, não sei se hoje tem no mercado quem 

cumpra essa função de pensar na distribuição das médias e pequenas tiragens porque 

você acaba privando o leitor. Só chega ao conhecimento do leitor o que é produzido em 

grande escala pelas grandes editoras.  
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De que período a que período ela teve venda em banca? 

Olha, acho que ela ficou uns dois anos na banca. 

 

A partir do lançamento? 

Foi na edição 2. 
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Anexo 2 

Entrevista com Luís Nogueira, editor da revista Monet, e Roberta Ristow, Diretora de 

Produtos Customizados da Editora Globo. 

Entrevista realizada em 25 de outubro de 2010 na Editora Globo 

 

Queria que me falasse um pouco do histórico da revista. Você não é editor desde o 

começo, mas acompanhou como repórter. 

Luís: Ok, qual que era a concepção da revista, isso? 

 

Isso. 

Luís: O primeiro número, a revista nasceu como revista de estilo de vida e alto luxo 

porque havia uma percepção que os assinantes da Net, que tinham uma outra revista, 

que era a Net TV, era classe A/B e era o veículo ideal para este tipo de ação. Com o 

tempo, foram percebendo que mesmo sendo classe A/B, queria uma revista que fosse 

sobre televisão, e não sobre estilo de vida, porque é isso que elas recebiam antes. 

Então...a partir de então ela foi mudando e acrescentando estas coisas dentro da receita 

dela, até que a televisão acabou dominando inteiramente a revista a partir de março de 

2006. Então de 2003 até 2006 ela foi uma revista de estilo de vida em que ela foi 

recebendo paulatinamente enxertos de televisão e cultura para que a fórmula fosse mais 

equilibrada. A partir de 2006, quando a nova direção chegou à editora Globo foi 

determinado que ela precisava escolher um caminho e o caminho era obviamente de 

televisão e cultura pop porque era mais afeita a seu público. Basicamente foi esta a 

estratégia. Desde então, ela passou por mudanças, mas mais guiadas pelo mercado do 

que por ela mesma. O número de ofertas de canais de 2006 até 2010 aumentou muito e 

para que ela não ficasse mais obsoleta, ela teve que acrescentar mais canais na 

programação, o número de assuntos que ela abordava tinha que ser mais variado. Se 

antes você tinha, três, quatro filmes de lançamento, agora você tem dez, doze, que 

concorrem com séries, concorrem com uma porção de documentários, com uma porção 

de eventos esportivos, aí ela teve que ficar mais punjante neste sentido. Teve que ganhar 

mais massa. Não se você repara, tem às vezes matérias muito grandes e basicamente 

sobre os mesmos assuntos em determinadas edições. A partir de então ela foi ficando 

cada vez mais fragmentada. Foi assim que a gente elaborou o Mixer, que é aquela seção 

de abertura em que a gente consegue abordar o maior número de atrações com as 

mesmas páginas editoriais que a gente tinha. 

 

É uma seção de notas mais curtas? 

Luís: Exatamente. Mais picadas porque era uma necessidade. Não precisava focar em 

tantos assuntos como agora a gente precisa. E isso mudou muito. 

 

E as séries também começam a ganhar destaque. 

Luís: Sim, sim. Por que a gente chegou a esta avaliação? Qual a atração que tem a 

televisão por assinatura como veículo principal? Os seriados. Os filmes passam antes no 

cinema e em home vídeo. Esporte você pode ver no estádio. Documentário também 

seria a TV por assinatura, que é uma coisa que a gente está chegando agora a equilibrar 

mais. O seriado ele tem como veículo principal, a sua avant-première, a TV por 

assinatura. Então, era um caminho natural que a gente tinha que tomar. O seriado 
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sempre ganha destaque maior e, invariavelmente ele ocupa espaço de destaque. Capa, 

chamada de capa, etc. 

  

E quem gosta de TV por assinatura, gosta das séries. 

Luís: Exatamente. Este que é o raciocínio. Praticamente um sofismo, né? TV por 

assinatura, revista sobre TV por assinatura, tem que tratar de quê? De série. Não 

esquecendo de cinema, não esquecendo de esporte, porque são coisas que também 

povoam o interesse de pessoas.  

 

E as principais mudanças ao longo do tempo, foram do guia... 

Luís: Ah, eu acho que é uma mudança de conteúdo, né? Em geral. A gente não enxerga 

diferença entre o guia e a revista. Porque o guia, ele é linha de informação. Você está 

passando uma informação ali por meio de uma tabela. Ele é tão importante quanto a 

revista. O maior pesadelo da gente é quando é...tem uma nota com um horário e no guia 

está em outro. Isso aí seria um inferno para a gente. Graças a Deus isso não acontece. 

Então, teve mudança dos dois lados, né? O guia é um serviço. Imagina uma revista 

como a Vejinha. Ela tem o serviço dela que é tão importante quanto as matérias. Ele 

teve uma mudança primeiro de foco: você passar de uma revista de estilo de vida para 

uma revista de televisão. É uma mudança de foco. Essa é a mais radical de todas. A 

segunda é o mercado de TV por assinatura, impondo os novos desafios para a gente. Ele 

tem a dinâmica dele. O mercado de TV por assinatura fala: “vou lançar 40 canais. Se 

vocês não se atualizarem, vocês vão ficar obsoletos, vocês vão ficar para trás”. Então, 

precisa atualizar isso. Uma outra mudança que a gente está fazendo, que eu posso 

antecipar até é que na última edição, a gente colocou uma coluna disso e a partir de 

agora, vai ter uma coluna de televisão, porque o assinante nosso tem TV por assinatura 

e banda larga. Então, eu preciso oferecer não matéria sobre tecnologia, matéria de 

conteúdo para Internet. Que tipo de conteúdo o cara pode curtir? Damos aqui. É...então, 

o mercado na verdade, como qualquer publicação, ele vai definindo que caminho você 

vai tomar. “Olha, está acontecendo isso, você precisa retratar esta realidade”. 

 

Só uma coisa que eu esqueci de perguntar antes, quando você falou da mudança de 

foco, observando a primeira edição, que ela era voltada para um público 

masculino adulto. Confere? 

Luís: Não necessariamente. Acho que isso foi acidental por conta das pessoas que 

estavam conduzindo este processo. Tanto que nesta primeira edição tem coisas nadas 

masculinas. Tinha estes acidentes aqui, que era matéria de charuto e tal. Isso aqui, 

matéria de design não é nada masculino. Na real é que era para atingir a família toda, 

porque eles sabiam que era todo mundo que lia. E não foi um caminho feliz, isso que eu 

posso dizer. Tanto é que teve a mudança. A pessoa pediu uma coisa e você vê outra. O 

guia também ficou muito limitado nesta edição. Não sei se você reparou nisso, mas não 

tinha este carinho de achar que o filme era importante. Para alguns canais isso é um 

desastre porque você tem que interpretar que canal funciona bem na básica e que canal 

funciona bem na diária, que é o que a gente tenta fazer hoje. Por exemplo, a grade do 

Warner na básica, se eu colocar a grade do Warner na básica recebo gente me xingando 

muito aqui, porque tem filme. Então, o serviço é tão importante quanto o conteúdo, 

sempre tem que ter isso em mente. Neste caso aqui, de preferência, até por uma questão 

de identidade, o serviço tem a ver com o conteúdo, senão você acaba atirando para dois 

universos completamente diferentes, fica uma confusão. Não cria identificação. 
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E em relação à rotina produtiva da revista? Como é a reunião de pauta da revista? 

Quem participa? 

Luís: Vou te dar como um calendário porque acho que funciona melhor. A gente fecha 

todas as edições por volta do dia 15. É a primeira revista que fecha na editora por uma 

questão que a revista não pode chegar de jeito nenhum na casa do assinante depois do 

dia 25 porque é uma margem de segurança que a gente utiliza para que ele consiga ler e 

ver as novidades que têm no mês e se programar para o mês que vai vir. Também é uma 

margem pra revista não chegar no dia 2 e ele perder um dia do guia. O guia é importante 

neste sentido. É isso que dá o maior número de reclamações. Então por volta do dia 15 a 

gente fecha a revista. Nesta primeira semana, entre o dia 15 e 22, que depende da 

agenda, a gente faz a nossa reunião de pauta aqui, que a gente levanta com os canais, 

com os repórteres todo o material que a gente tem e programa o que a revista pode 

trazer para o próximo mês. Entre o dia 22 e 29, que é hoje, por exemplo, a gente vai na 

Net, avalizar esta reunião de pauta. A gente faz a reunião de conselho editorial lá. Nessa 

reunião de conselho editorial, invariavelmente, a gente acaba opinando em uma ou outra 

coisa, avalizam a nossa pauta, e a gente já começou a produzir desde o dia 15, algumas 

coisas. Aí é produção até o dia 15 seguinte. 

 

Tem a aprovação da Net depois? 

Luís: Do conselho editorial. Do conselho editorial faz parte nós, a Net, a gente senta 

numa mesa e fala o que a gente tem de proposta para a revista? O que é legal? Eles 

falam: “a gente tem sugestão disso, disso, disso. É legal? Não é?” E aí chega num 

consenso.   

Roberta: Mas eu acho que é interessante colocar que assim: diferente das outras 

customizadas que a gente faz aqui na editora, neste caso, não tem aprovação do 

conteúdo inteiro pela Net: é resolvido por consenso nesta reunião de pauta junto com o 

conselho e, claro, decide-se tudo e tal. Toda a parte institucional da Net, esta sim é 

aprovada, que é no final da revista. São estas três seções: Net News e essa de serviços. 

  

Só isso que é visto por eles? 

Luís: É, porque é produto. 

Roberta: E capa. Mas assim, diferentemente do que acontece com outras customizadas, 

não vai o material inteiro para o cliente ler. Isso é uma coisa interessante. 

Luís: Só a capa e estas três páginas. Isto é feito lá pelo dia 10, mais ou menos. Eles leem 

a capa e esta parte de serviço. Mas tudo é feito aqui. Eles brifam, o repórter vai lá, faz 

toda a matéria e manda para eles a aprovação, mas só quando lida diretamente com 

produtos deles. 

 

Você acabou comentando na parte das mudanças. A Net começou com TV por 

assinatura, mas hoje ela tem outros serviços também, como você falou, a Internet 

banda larga e a telefonia fixa... 

Luís: Invariavelmente a telefonia fixa eles tratam nestas seções e a Internet também. A 

gente vai começar a falar sobre conteúdo, não sobre tecnologia, porque é uma coisa que 

tem a ver com o nosso assinante, tem a ver com cultura pop, entra dentro deste mesmo 

escopo, agora tecnologia, eles colocam nesta seção. O pacote de serviço da Net, você 

imagina: fazer uma matéria sobre os vários modelos de Net Fone. Isso tem que ser lá no 

institucional. Fazer uma matéria e discutir quais são os modelos de Net Fone, não vai 

fazer sentido para a gente. Assim como os vários modelos do Vírtua não faz sentido 

para a gente, mas sim o que o cara pode fazer com o Vírtua, os filmes que ele pode ver, 

quais atrações, que coisas ele pode curtir, quais sites ele pode fazer, quais músicas ele 
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pode baixar, isso faz sentido. Tem muito a ver com a TV, né? Pensar a TV como 

plataforma e a Internet como outra plataforma. O telefone não veicula conteúdo cultural, 

então, você não faz este mesmo raciocínio. Mas Internet veicula uma série de coisas que 

a pessoa pode obter como entretenimento, assim como a televisão. O que a gente 

pretende fazer é o mesmo direcionamento. Servir de bússola para este usuário. 

Roberta: Eu acho que o Luís já falou e acho que é muito importante ter em mente 

quando você pensa em revista, que nada é gratuito, tudo faz um sentido editorial. Tudo 

tem aderência com o que realmente a gente acha que é importante para o leitor. 

 

E em relação à orientação que vocês dão para design e fotografia? Eu percebi 

algumas que, principalmente mais posadas, depois vão ficando mais imagens de 

cena. Existe a preocupação em dar um equilíbrio? 

Luís: Não, eu acho que a revista, ela segue o design das grandes publicações do mundo 

sobre o tema: de entretenimento, cultura, cinema..é...a gente tenta trabalhar com 

fotógrafos renomados.  

Roberta: Eu acho que o que realmente leva-se em conta é sempre a qualidade da 

imagem. Independente se você tem uma cena de um filme ou se é um personagem que 

está sendo mostrado. A gente prioriza sempre a qualidade visual do que está sendo 

colocado. Na verdade eu acho que o que ela estava falando, talvez não seja o ponto que 

ela queira tocar, mas no caso da revista faz sentido, é que sim, a revista desde quando o 

Luís assumiu e a gente começou a trabalhar junto nela, a imagem passou a ser sim, algo 

mais forte dentro dela. Tanto que a gente tem matérias que são mais visuais, até para 

que a revista possa ter este respiro e não fique tão textuda. 

 

É design de revista de uma forma geral, não especificamente da Monet... 

Roberta: Exato. 

Luís: É que eu não vejo este desequilíbrio entre cena e foto. Se fosse uma revista que 

trabalhasse só com cenas e fotos ou com personagens caracterizados, como outros guias 

que existem no mercado, como o da TVA, tal, esta foto do House, não seria publicada 

nunca. Esta foto do House é dele superproduzida, tem toda uma ideia por trás. Na 

sequência, tem fotos de cena, porque tem a ver com a matéria, assim como fecha aqui 

com outras fotos que são de paparazzi e tal. 

Roberta: Acho que é isso. A qualidade da imagem é a prioridade e a coerência com o 

tema, adequação. 

Luís: Não adianta a gente fazer uma matéria de House sem fotos de cena de House, mas 

a gente vai ter fotões e imagens produzidas. A gente não vai se prender só a imagens de 

divulgação, de jeito nenhum. 

 

E em relação à linguagem, existe algum tipo de orientação aos repórteres, algum 

tipo de observação que é preciso fazer em campo para traduzir isso em texto 

depois? 

Luís: Olha, eu acho que é muito simples, né? É...na verdade, não foge de nenhuma outra 

revista que existe no mercado que prime por reportagem e texto com qualidade. Você 

precisa passar para o leitor a experiência daquilo que você está vendo e daquilo que 

você está assistindo. Esta é a prioridade número um. O que eu acho que é uma 

orientação da Editora Globo e acho que isso transcende para todas as revistas, é que o 

texto em revista precisa ser mais profundo e ter uma cara, uma autoria, senão ele não 

sobrevive. Com a concorrência dos outros meios, qual a características do meio revista? 

Ele tem uma personalidade, uma assinatura. Isso a gente está conseguindo imprimir 

aqui na Monet, sim. 
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Roberta: Isso, essa personalidade, essa qualidade, não quer dizer um texto rebuscado, e 

sim um texto que seja atraente e que vá direto ao encontro dos interesses do leitor. 

Luís: Não é um texto complexo. Um texto que o leitor não consegue entender é 

ineficiente. Ele é um texto que tem uma graça, que tem um charme a mais. Não tem um 

lide, que você vai ler na Internet: House estreia dia tal. É texto de jornal, né? Não pode 

ser isso aqui, de jeito nenhum. Porque a gente tem um mês inteiro para sentar e 

processar as informações. Muito mais factível e atinge todas as possibilidades que a 

gente tem aqui. 

 

Eu fiz esta pergunta porque na leitura da revista eu percebi, principalmente nas 

matérias em que o repórter viaja a convite de alguém ou pela própria revista, há 

toda a descrição do ambiente e da descrição não só do personagem, mas do ator, 

que é uma coisa a qual o leitor não tem acesso... 

Luís: Não tem acesso 

Roberta: É realmente aproximar o leitor desta realidade, como se ele fizesse parte do 

que está acontecendo. 

 

Tanto na frente quanto por trás das câmeras. 

Luís: Sim. 

 

Mas é regra básica de texto de revista mesmo, sem nada muito específico? 

Luís: A razão do texto de revista é esse, uma matéria mais profunda, que leve o leitor a 

um universo, não passe simplesmente a informação rasteira. Existem outros veículos 

que já atendem isso. A gente tem que atender outra necessidade. Até pelo aspecto tátil 

da revista, de ter uma experiência agradável com as fotos, etc., precisa ser um texto que 

leve o leitor para outro lugar. 

 

Por que a Monet é uma revista da Net e o projeto não poderia ser usado por outra 

operadora? 

Luís: O motivo que eu enxergo é ético. 

Roberta: É, por uma questão contratual.  

Luís: E ético. 

Roberta: Algo que diferencie a revista, se você tira a parte institucional, se você 

tira...Primeiro você olha o título e ele não poderia ser de nenhuma outra operadora. Se 

você tirar o título e as páginas institucionais, ela poderia. Não tem nada que fale: ah, 

isso é Net. 

 

É que também ela tem um modelo diferenciado, tem uma venda em banca. Quem 

compra em banca pode ser assinante de uma outra operadora. 

Luís: Eu não tenho dúvida disso, eu não tenho a menor dúvida disso. 

Roberta: Realmente, se você for olhar por este lado, em termos de conteúdo, o que tem 

o conteúdo dela se tira o título, as páginas institucionais, os logotipos, toda 

esta...poderia, mas obviamente por uma questão contratual, este produto foi 

desenvolvido com a Net, é uma parceria com eles, realmente não faria nenhum sentido. 

Luís: Desde a concepção foi feita em parceria com eles, então é um produto deles 

também. Para chegar nesta direção, houve ajuda deles. 

 

 


	01
	02

