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RESUMO 

 

Nossa pesquisa investigou como o modelo de negócio tradicional do jornalismo está sendo 

afetado pela convergência midiática, a partir do caso da revista Nova Cosmopolitan. Para isso, 

avaliamos como a revista tem se reposicionado no mercado editorial jornalístico para se adequar 

às mudanças sofridas pelo meio. A escolha de Nova Cosmopolitan como objeto de análise se 

justifica pelo fato de a revista, após mais de 40 anos no mercado, ter transformado sua marca e 

a proposta editorial que mantinha, para assumir uma identidade internacional. Do ponto de vista 

teórico, discutimos o conceito de jornalismo pós-industrial, fazendo uma revisão de autores que 

discutem a influência da convergência midiática na contemporaneidade, como Jenkins (2009), 

Salaverría e Negredo (2008), Fígaro (2013) e Anderson, Bell e Shirky (2013). Em seguida, 

fizemos uma revisão teórica sobre o que é jornalismo de revista e suas características, a partir 

de reflexões de autores, como Ali (2009) e Scalzo (2009). Por meio de dados coletados em 

documentos, entrevista guiada, entrevistas fechadas e observação direta foi possível coletar 

evidências de que estratégias a Editora Abril está tomando. Investigamos também o ethos 

construído pela revista e de que forma ele se relaciona com os leitores, e a partir disso 

identificamos para que modelo de leitor a revista se refere. Ao final, apresentamos como a 

revista Cosmopolitan está se readequando ao mercado jornalístico e que ações estratégicas 

identificamos, para que ela gere retornos financeiros para a Editora Abril e conquiste leitores. 

 

Palavras-chave: jornalismo pós-industrial; revistas; modelo de negócio jornalístico; 

convergência midiática; Nova Cosmopolitan. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 A medida que cresceu o acesso a conexão de internet da população brasileira - 

crescimento esse que, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD): 

Acesso à Internet e Posse de Telefone Móvel Celular para Uso Pessoal 2011, foi de 143,8% de 

2005 a 2011 - seus hábitos de consumo de informação foram se modificando (IBGE, 2013). 

Apesar dos consumidores ainda demonstrarem confiança nos meios de comunicação 

tradicionais, como os jornais, a televisão e o rádio, é na internet que eles dispendem boa parte 

do tempo que dedicam ao consumo de informação: cerca de 5 horas diárias (BRASIL, 2014). 

A mudança de hábitos reflete, então, na maneira como o jornalismo é produzido 

atualmente, pois os espaços em que a população procura informações não são os mesmos que 

há seis anos atrás, apontados pelo levantamento de hábitos de informação da população de 2010, 

do Governo Federal. Segundo a Pesquisa Brasileira de Mídia 2015: hábitos de consumo de 

mídia pela população brasileira, produzida pela Secretaria de Comunicação da Presidência da 

República, apenas 13% dos entrevistados, em todo o território nacional, costumam ler revistas 

(BRASIL, 2014). Esse número, em 2010, era de 34,9% (GOVERNO FEDERAL, 2010). Já com 

relação ao uso da internet como principal meio de consumo de informação esse valor cresce: 

em 2010 representava 15,5% da amostra pesquisada, já em 2015 o valor era de 42%. 

Nesse cenário, as redações estão encolhendo, publicações estão sendo fechadas, 

vendidas ou transformadas, para que as editoras continuem sobrevivendo a essa crise1. Só em 

2015 foram demitidos cerca de 1400 profissionais dos diversos meios de comunicação 

(BORGES, 2016). Revistas foram vendidas ou fechadas, como aconteceu, por exemplo, com 

Manequim, Gloss, Placar e Contigo, todas da Editora Abril. Já outras tiveram de se modificar, 

mudando de assinatura ou plataforma, como Cosmopolitan Brasil e Capricho, respectivamente 

- todos os casos com a justificativa de que as empresas precisam cortar gastos e investir em 

estratégias de menor custo, pois a crise está diretamente refletida no setor econômico das 

instituições. 

Assim, observamos mudanças na imprensa brasileira, em que os veículos de 

comunicação mais tradicionais estão tendo que se reinventar e se adaptar à realidade conectada 

à world wide web. 

                                                
1 Consideramos utilizar o termo crise para nos referir a situação econômica recessiva, portanto uma crise financeira 

das empresas jornalísticas tradicionais, ocasionada pelas transformações tecnológicas e sociais que afetaram a 

forma de consumo de informação da população. O termo já foi citado por Marcondes Filho (2009, p.157) ao referir-

se às crises econômicas do mundo capitalista que têm efeito direto nas empresas de comunicação. Assim, ele se 

difere do termo transformações, que está mais relacionado à mudanças tecnológicas e de rotina de trabalho 

ocasionadas, de certa forma, pela crise financeira. 
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 Em 2016, a Editora Abril, uma das maiores produtoras de conteúdo do País, com mais 

de 30 marcas, conteúdos para diversos segmentos e público de mais de 20 milhões de leitores 

(GRUPO ABRIL, s/d); anunciou ainda mais mudanças na oferta de publicações. Objetivando 

o reposicionamento de mercado, a editora descontinuou a publicação de Men’s Health, 

Women’s Health e Playboy, com a seguinte justificativa: 

 
Esse movimento é parte de uma profunda e arrojada mudança da empresa, processo 

iniciado há cerca de um ano com a revisão do portfólio de produtos e a radical 

readequação das ofertas Abril à sua audiência, aos seus anunciantes e agências. 

(GRUPO ABRIL, 2016a) 

 

Visualiza-se, então, que o mercado está em constante adaptação para continuar 

garantindo a boa relação com leitores e anunciantes, fontes de receita desse modelo de negócio. 

Aos poucos, as grandes empresas da indústria jornalística estão aprendendo a lidar com as 

mudanças, a medida que perdem o domínio da produção e distribuição de informação em 

primeira mão. 

Um dos tipos de produto mais tradicionais do mercado de revistas é o que se 

convencionou chamar de revistas femininas. No Brasil, essas revistas chegaram trazendo a 

moda da Europa, conselhos, literatura e eram um grande veículo de venda publicitária, assim 

como outras revistas. Em meados de 1950, o fenômeno eram as revistas de fotonovelas, que 

consagraram o público feminino como um dos maiores consumidores de revistas do País, 

quando, então, outros segmentos começaram a surgir destinados a esse público, como, por 

exemplo, as revistas de moda. 

A primeira Cosmopolitan, com esse nome, foi criada em Nova Iorque a partir da vontade 

de Helen Gurley Brown (FIGURA 1) de abordar os dilemas da mulher em uma publicação, 

após seu livro Sex and The Single Girl fazer muito sucesso. Depois de muitas tentativas, Helen 

encontrou uma editora que apostou na sua ideia, surgindo então a Cosmopolitan - hoje 

considerada a revista feminina mais vendida no mundo - que tratava as mulheres como 

indivíduos ativos na sociedade, diferente do que faziam as outras publicações. Atualmente, a 

marca está presente em mais de 55 países e é publicada em 30 idiomas (PUBLIABRIL, 2016). 

Nova, como ficou conhecida no Brasil, chegou ao País em 1973, pela Editora Abril, 

preenchendo uma lacuna de publicações femininas para o público entre 20 e 30 anos. Na década 

de 70, sexo estava deixando de ser tabu e a publicação veio falar desse assunto e de tantos outros 

que interessavam às jovens. A publicação era mensal e trazia todo mês uma artista da televisão, 

do cinema ou da música, principalmente brasileiras, na capa em uma posição sensual. 
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Figura 1 - Helen Gurley Brown durante seu primeiro ano como editora, em 1965 

Fonte: I. C. Rapoport / Courtesy of Harper Collins/Divulgação na internet. 
 

 

Em abril de 2015 (ano 43, edição nº499), a Editora Abril anunciou que a revista Nova 

passaria a se chamar Cosmopolitan, como a publicação internacional que lhe deu origem. De 

acordo com o mídia kit da revista (ver Anexo A), a mudança pretendia dar à publicação um ar 

mais sofisticado e potencializar sua editoria de beleza, além de atualizar a linguagem utilizada 

pela revista, diminuindo o conteúdo relacionado a sexo e investindo em moda, beleza e carreira. 

A linguagem editorial e visual das capas pretendia abandonar roupas e posturas muito sexy e 

apostar em looks mais sexy chic, femininos e provocantes, numa proposta de capa mais 

contemporânea. 

A revista mudou, então, para acompanhar suas leitoras e conectá-las a uma discussão 

global, construindo uma relação de mais proximidade com seu leitor, além de se adequar às 

mudanças de comportamento da sociedade. 

Em vista do discutido, propomos, como objetivo, fazer um estudo de caso de 

Cosmopolitan Brasil, para estabelecer as estratégias que estão sendo aplicadas dentro do 

modelo de negócios da revista para que ela continue sendo consumida pelas leitoras. 

Planejamos, ainda, traçar as características de uma revista feminina no século XXI, identificar 

o contrato de leitura que a revista estabelece com seu leitor e apontar os pontos de influência 

da internet nas publicações impressas. 



17 
 

As questões que nos guiam são: porque as leitoras continuarão lendo a publicação se 

elas podem, simplesmente, acessar os sites gratuitamente? Que mudanças estão sendo feitas na 

revista e que estratégias estão sendo tomadas para que ela continue no mercado? Respondê-las 

poderá servir como base para estudos sobre como estão sendo modelados os negócios que 

envolvem revistas impressas, além de servir para traçar as estratégias utilizadas pela publicação 

e, assim, trazer para o mercado uma possível avaliação do que está funcionando ou não nas 

mesmas. A pesquisa, realizada em 2016, também terá importância ao traçar quais características 

fazem parte de uma revista feminina atualmente, classificação que poderá servir de base para 

estudos posteriores. 

Como afirma Scalzo, “Muitas revistas morreram, e outras continuarão a morrer, porque 

seus leitores mudaram e elas não souberam acompanhá-los” (2009, p. 61). Então, nesta pesquisa 

pretende-se descobrir como a revista está tentando entregar o conteúdo que a leitora quer 

consumir e se essa ação vem realmente mudando com o reposicionamento da marca.  

A partir daqui seguimos com um capítulo de metodologia, que caracteriza o estudo de 

caso e os métodos utilizados. Logo depois, no Capítulo 3, será abordado o conceito de 

jornalismo pós-industrial e no Capítulo 4, será abordado o mercado editorial jornalístico, com 

foco em revistas femininas. Essas abordagens teóricas ajudarão a construir o raciocínio a que 

se pretende com esta pesquisa. No Capítulo 5 será feita a análise dos dados coletados em 

observações, documentos e entrevistas, concluindo com as Considerações Finais, a Bibliografia 

utilizada e os Anexos e Apêndices do trabalho. 
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2. METODOLOGIA 

 

 Eleger uma metodologia diz respeito à escolha do caminho que será traçado para atingir 

os objetivos da pesquisa. A definição do delineamento, então, deve ser a mais adequada para o 

trabalho, pois ela indicará como toda a pesquisa será conduzida, desde a coleta de dados até a 

análise. Assim, o “delineamento ocupa-se precisamente do contraste entre a teoria e os fatos e 

sua forma é a de uma estratégia ou plano geral que determine as operações necessárias para 

fazê-lo” (GIL, 1999, p.64).  

Em geral, a solução dos problemas de pesquisa acontece por meio do teste de hipóteses. 

Como existem inúmeras possibilidades de testar hipóteses, existe uma grande infinidade de 

delineamentos, determinados pelo objeto de investigação, pela dificuldade na obtenção dos 

dados, pelo nível de precisão exigidos e pelos recursos materiais de que o pesquisador dispõe 

(GIL, 1999, p.65). Entre os delineamentos mais utilizados estão a pesquisa bibliográfica, a 

pesquisa documental, a pesquisa experimental, a pesquisa exploratória, o levantamento, o 

estudo de campo e o estudo de caso.  

 Na Tabela 1, são apresentadas algumas das características de estratégias de pesquisa que 

podem ser utilizadas, facilitando a escolha do delineamento mais adequado a cada caso: 

  

Tabela 1 - Situações relevantes para diferentes estratégias de pesquisa 

Estratégia Forma da questão de 

pesquisa. 

Exige controle sobre 

eventos 

comportamentais? 

Focaliza 

acontecimentos 

contemporâneos? 

Experimento como, por que Sim Sim 

Levantamento quem, o quê, onde, 

quantos, quanto 

Não Sim 

Análise de arquivos quem, o quê, onde, 

quantos, quanto 

Não sim/não 

Pesquisa histórica como, por que Não Não 

Estudo de caso como, por que Não Sim 

Fonte: In YIN, 2001, p.24  

 

 

Com o propósito de responder às questões de pesquisa levantadas por nós, o 

delineamento que pareceu mais adequado para a investigação feita foi o estudo de caso 

qualitativo. Para Gil, essa forma de conduzir uma pesquisa não equivale a fazer uma pesquisa 
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qualitativa. O que se considera é que o estudo de caso pode ter caracterização qualitativa e que 

não se trata de uma técnica, estratégia ou tática de coleta de dados, mas de um delineamento de 

pesquisa que olha para um caso, considerando tudo que o envolve, “ou seja, a proposta de 

investigar o caso como um todo considerando a relação entre as partes que o compõe” (GIL, 

2009, p.8). 

Assim, olhando para o caso como um todo, é possível aprofundar a temática, o que pode 

resolver questionamentos ou ser o passo inicial para outros bem maiores. Para Yin, a escolha 

do estudo de caso justifica-se ao cumprir os requisitos: “faz-se uma questão do tipo "como" ou 

"por que" sobre um conjunto contemporâneo de acontecimentos sobre o qual o pesquisador tem 

pouco ou nenhum controle” (YIN, 2001, p.28).  

Dessa forma, a pesquisa se configura como um estudo de caso. Por se tratar de um 

fenômeno que continua ocorrendo, então, uma pesquisa histórica não englobaria os 

acontecimentos contemporâneos. Ela também não poderia ser um experimento, pois não é 

possível controlar os acontecimentos. Mesmo influenciando um pouco na observação 

participante, não houve interferências nossas no processo de mudanças mercadológicas pelos 

quais passam as revistas. O tipo de delineamento mais próximo seria então o levantamento, mas 

o tipo de questão que ele responde não condiz com as levantadas nessa pesquisa, que em sua 

maioria são do tipo “como” - ou seja, descritivas. 

 Apesar de o estudo tratar-se de caso único, suas conclusões podem ser levadas em 

consideração para a observação de outros casos, de natureza semelhante. Assim, se tratamos 

aqui da revista Cosmopolitan Brasil como caso único, outras revistas estão passando pelo 

mesmo processo no mercado jornalístico, e as nossas conclusões podem servir de ponto de 

partida para novos estudos de caso. 

 

2.1 O estudo de caso qualitativo 

 

 Tendo em vista a discussão já realizada, podemos definir estudo de caso como uma 

investigação empírica sobre um fenômeno contemporâneo, dentro de seu contexto, 

principalmente quando não é possível separar contexto de fenômeno (YIN, 2001) e os 

pesquisadores não podem manipular os acontecimentos. É essa caracterização que o diferencia 

de um estudo histórico e de um experimento, por exemplo, outras maneiras de conduzir uma 

pesquisa. 

 O delineamento por estudo de caso tem suas origens na medicina e em outras áreas da 

saúde. A partir daí ele vai ser utilizado pelas ciências sociais nos anos 1920 e 1930 pela Escola 
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de Chicago, em que os pesquisadores se dedicaram a analisar a vida social da época, muito 

afetada pela criminalidade, pobreza e prostituição, resultando em estudos muito aprofundados 

sobre o assunto. Na metade dos anos 30, a pesquisa qualitativa começa a perder espaço para a 

quantitativa, que era considerada mais objetiva cientificamente, portanto com mais 

credibilidade, pensamento que segue até os anos 1960, no qual os pesquisadores começaram a 

reclamar das limitações dos métodos quantitativos e os métodos qualitativos voltam a ganhar 

força. Atualmente, o estudo de caso é utilizado também nas áreas administrativas (BARBOSA, 

S. L., 2008), políticas (JAGUARIBE, 1972) e financeiras (CARLEIAL, 1986) e o número de 

pesquisas que se intitulam estudos de caso é grande, embora nem todos realmente o sejam. 

 Os estudos de caso são uma forma de delineamento de pesquisa indicados para estudos 

em profundidade, em que o contexto é levado em consideração para a melhor compreensão da 

pesquisa, já que a separação de fenômeno e contexto não é possível, uma vez que eles se 

confundem. Nesse caso, de acordo com Gil (2009), o fenômeno refere-se ao objeto de pesquisa, 

aquilo que será pesquisado, que podem ser acontecimentos, processos, indivíduos, instituições, 

entre outros; e acontece dentro de um contexto da vida real, em que ocorrem as situações que o 

definem, estabelecendo variáveis que serão consideradas na análise do fenômeno. Por exemplo, 

as mudanças na revista Cosmopolitan Brasil fazem parte do processo que foi estudado, portanto 

o fenômeno, e aconteceram dessa forma por conta do contexto social e econômico em que a 

publicação está inserida, do jornalismo pós-industrial e da convergência midiática. Assim, 

como afirma Yin (2001), o estudo de caso se aplica quando o fenômeno não pode ser controlado 

pelo pesquisador, pois ele é afetado pelo contexto em que se insere, e o contexto é 

contemporâneo, está se desenrolando, não podendo, portanto, separá-los. 

Esse tipo de delineamento é flexível quanto à coleta de dados, permitindo diferentes 

métodos, do qualitativo ao quantitativo; e livre quanto à condução do processo de pesquisa, 

tendendo a gerar novos questionamentos e desdobramentos ao longo da coleta. Dessa forma, 

“o estudo de caso reúne o maior número de informações detalhadas, por meio de diferentes 

técnicas de pesquisa, com o objetivo de apreender a totalidade de uma situação e descrever a 

complexidade de um caso concreto” (GOLDENBERG, 2004, p.33-34). 

 Assim, os “estudos de caso nem sempre são conclusivos. Tendem, no entanto, a 

proporcionar nova compreensão do fenômeno e gerar inquietações no pesquisador, 

estimulando-o a desenvolver novas pesquisas” (GIL, 2009, p.16). Seu propósito é, então, 

expandir teorias, ser explicativo, respondendo questões a exemplo de “como” e “porque”, e 

auxiliar na formulação de problemas e hipóteses. 
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 Os estudos de caso, em geral, são caracterizados pelo objetivo de pesquisa e pela 

quantidade de casos. Com relação aos objetivos, eles podem ser exploratórios, em que não se 

espera obter uma resposta, mas sim uma visão mais aprofundada do fenômeno; descritivos, que 

pretendem uma ampla descrição do fenômeno em seu contexto e respondem mais a perguntas 

do tipo “como”; explicativos, que pretendem definir as razões de um problema; e avaliativos, 

que envolvem descrição e explicação, além de uma avaliação do caso. As estratégias principais 

de cada tipo podem, também, ser usadas nos outros, já que o delineamento estudo de caso 

permite essa liberdade.  

 No que toca à quantidade de casos, pode ser classificado como de caso único, em que 

um indivíduo, grupo, organização ou fenômeno são analisados; ou de casos múltiplos, em que 

são escolhidos mais de um caso para análise de um fenômeno. Para essa pesquisa, foi escolhido 

o estudo de caso único do tipo descritivo, pois pretende-se visualizar as mudanças editoriais e 

de modelo de negócio de Cosmopolitan, dentro do contexto do jornalismo pós-industrial e da 

convergência, sem deixar, no entanto, de trazer as abordagens explicativa e avaliativa. Dessa 

forma, buscamos responder a pergunta “Como a revista Cosmopolitan está se adequando à 

convergência jornalística, dentro do contexto do jornalismo pós-industrial, para continuar sendo 

consumida?”, nosso problema de pesquisa. 

 Para conduzir uma pesquisa é pedido que o investigador se afaste do objeto pesquisado, 

para que o resultado possa ter objetividade, precisão e validade. Mas, como se trata de uma 

pesquisa em Ciências Sociais, em que a pesquisadora está envolvida com o objeto estudado seja 

como leitora, seja como jornalista em formação, essa pesquisa seguirá mais o caráter da 

sociologia compreensiva, pois não há como produzir interpretações sobre o fenômeno sem estar 

minimamente envolvido com ele. Assim, como afirma Goldenberg, 2004: 

 

Os cientistas sociais, que pesquisam os significados das ações sociais de outros 

indivíduos e deles próprios, são sujeito e objeto de suas pesquisas. Nesta perspectiva, 

que se opõe à visão positivista de objetividade e de separação radical entre sujeito e 

objeto da pesquisa, é natural que cientistas sociais se interessem por pesquisar aquilo 

que valorizam. Estes cientistas buscam compreender os valores, crenças, motivações 

e sentimentos humanos, compreensão que só pode ocorrer se a ação é colocada 
dentro de um contexto de significado. (GOLDENBERG, 2004, p.19) 

  

Para lidar com essa situação que conecta a realidade, o objeto e o pesquisador, e produzir 

uma pesquisa de qualidade, o trabalho deve ter características que o validem para a sociedade 

científica. Algumas dessas características são essenciais para as pesquisas qualitativas, entre 

elas objetividade, precisão, operacionalidade - utilização de conceitos que representam objetos; 

e credibilidade ou validade interna (GIL, 2009). 
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 A liberdade para escolha de métodos, que também podem ser quantitativos, é o motivo 

de muitas críticas ao estudo de caso, pois argumenta-se que esse estudo pode não ser objetivo, 

criterioso, e portanto tem pouca credibilidade (CESAR; ANTUNES, 2010; CONSOLI et. al., 

2008). No entanto, Yin (2001) e Gil (2009), assim como outros autores (LINCOLN; GUBA, 

1985; MERRIAM, 1998) que abordam estudos de caso, enumeram princípios e ações que 

podem garantir essa credibilidade. A ausência de instrumentos padronizados entre os diferentes 

estudos de caso realizados é que gera a constante indagação sobre a precisão dos estudos. Nem 

por isso deve-se desconsiderar a precisão da pesquisa. Os estudos de caso são em geral 

qualitativos, então eles não tratam de variáveis e sim de atributos. Para a construção dos 

fenômenos é preciso, então, como primeiro passo, a precisão dos conceitos que vão nomear os 

fenômenos. 

Assim, um fenômeno só será considerado verdadeiro, quando for possível compreender 

seu conceito, aquilo que o designa. Por exemplo, para compreender a afetividade é útil que se 

exemplifique o sentimento, para que seja possível visualizá-lo e entendê-lo e, só assim, 

mensurar o fenômeno. Da mesma maneira acontece na pesquisa qualitativa, para que um 

fenômeno possa ser medido, como válido, é preciso representar seu significado teórico e, então, 

ele terá credibilidade inicial. 

 O fenômeno desta pesquisa, por exemplo, são as mudanças jornalísticas no contexto do 

pós-industrial. Para que ele possa ser considerado válido pela sociedade, é preciso que ele seja 

visualizado. Podemos percebê-lo, assim, a partir das demissões de inúmeros profissionais da 

área, do fechamento de publicações e da mudança de comportamento do consumidor de 

informações. Esses e outros pontos, além da conceituação dos termos mudanças no jornalismo 

e pós-industrial, ajudam a explicar a crise e as transformações no setor, como será feito mais à 

frente. Portanto, um fenômeno perceptível e válido. 

 Para reforçar a credibilidade de um estudo de caso, Yin sugere três princípios para a 

coleta de dados. O primeiro deles refere-se ao uso do maior número de fontes de dados, que 

quando convergidos apontam para uma mesma conclusão. Um bom número de evidências evita, 

então, que o trabalho possa ser considerado sem fundamento e subjetivo. Esse método pode ser 

chamado de triangulação das evidências, que apresentam pontos comuns. “Com a triangulação, 

você também pode se dedicar ao problema em potencial da validade do constructo, uma vez 

que várias fontes de evidências fornecem essencialmente várias avaliações do mesmo 

fenômeno.” (YIN, 2001, p.121). 

Dentre os métodos de coleta de dados evidenciais na pesquisa em estudo de caso, as 

fontes mais comuns vêm de documentos, registros em arquivos, entrevistas, observação direta, 
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observação participante e artefatos físicos. O uso de cada um desses métodos deve atender as 

necessidades do pesquisador, e quanto maior for a variedade de fontes utilizadas, mais 

qualidade e credibilidade terá a pesquisa, “Na verdade, as várias fontes são altamente 

complementares, e um bom estudo de caso utilizará o maior número possível de fontes” (YIN, 

2001, p.107). 

  O segundo método faz referência à construção de uma base de dados coletados na 

pesquisa, que estejam disponíveis além do que será escrito no relatório. Assim, esses dados 

podem ser consultados para confirmação das conclusões encontradas, caso restem dúvidas. 

Anotações, gravações, comentários - uma vez organizados podem compor um banco de dados 

anexo ao relatório. O terceiro e último refere-se à conexão entre as evidências apresentadas 

durante o relatório e as conclusões finais, de forma que o trabalho seja facilmente assimilado 

pelo leitor.  

Assim, o estudo de caso é um delineamento que pode ser utilizado na pesquisa sobre o 

modelo de negócio e o reposicionamento de mercado de Cosmopolitan Brasil pois, com ele, de 

acordo com Gil (2009), é possível conhecer a realidade do ponto de vista dos sujeitos, além de 

ser uma análise do processo que ainda está em andamento, o que é o caso das mudanças no 

modelo de negócio pelas quais as publicações impressas estão passando, incluindo a revista 

usada como case. Dessa maneira, as mudanças na revista Cosmopolitan acontecem a cada 

edição e estão totalmente relacionadas ao contexto em que se insere a publicação, não havendo 

qualquer controle de nossa parte sobre esses acontecimentos.  

No próximo tópico, serão apresentados os métodos utilizados na coleta de dados desta 

pesquisando, levando em consideração os critérios credibilidade e objetividade almejados nesta 

investigação. 

 

2.2 Coleta de dados  

 

 O estudo de caso permite uma infinidade de métodos e técnicas para coleta de dados. 

Como citado anteriormente, existem seis fontes de evidência mais utilizadas, cada uma 

fornecendo um tipo de dado específico. Escolhemos, então, aquelas que mais se adequam aos 

nossos objetivos, mas não nos restringimos a elas.  

 Para Gil, uma boa forma de definir quais métodos serão utilizados é identificando, 

descrevendo e analisando elementos de investigação. Esses elementos, essenciais ao objeto 

estudado, possuem informações relevantes para a pesquisa e cada tipo de informação será 

coletada por uma estratégia de coleta de dados (GIL, 2009, p.56), como no exemplo a seguir: 
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Tabela 2 - Exemplo de elementos para investigação, informações requeridas e estratégias para 

coleta de dados num estudo de caso sobre interpretação da lei por policiais que detêm suspeitos 

Elementos para investigação Informações requeridas Estratégias para coleta de 

dados 

Locais Cenário do crime 

Viatura policial 

Delegacia de polícia 

Residência ou esconderijo 

do suspeito 

Observação 

Atores Policiais (delegado, PMs, 

investigadores, escrivães) 

Suspeito 

Comparsas 

Advogado 

Observação 

Entrevistas 

Eventos Perseguição 

Captura 

Encaminhamento à 

delegacia 

Prisão 

Liberação 

Observação 

Entrevistas 

Processos Elaboração do BO 

Alegações do suspeito 

Justificativa da prisão 

Interpretação da lei 

Elaboração dos autos 

Documentos  

Entrevistas 

Fonte: GIL, 2009, p.56 apud MILES; HUBERMAN, 1994. 

 

 

Ao reproduzirmos o quadro, pensando em nosso objeto de pesquisa - mudanças 

editoriais e de modelo de negócio da revista Nova Cosmopolitan, chegamos às estratégias 

seguintes: 
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Tabela 3 - Elementos para investigação, informações requeridas e estratégias para coleta de 

dados no estudo do modelo de negócio da revista Cosmopolitan Brasil 

Elementos para investigação Informações requeridas Estratégias para coleta de 

dados 

Locais Onde é feita a revista:  

SP, Brasil; 

Redação 

Observação 

 

Atores Jornalistas, editores, leitores Entrevista 

Observação 

Questionário 

Eventos Mudança na marca e 

mudanças editoriais 

Documentos  

Entrevista 

Processos Elaboração da revista Observação  

Entrevista 

Fonte: Elaborada pelos autores. 

 

 Dessa forma, pudemos definir que as estratégias de pesquisa essenciais para coleta de 

dados relevantes para a pesquisa são observação, entrevista e o uso de documentos. Assim, 

também estamos considerando os princípios de Yin, uma vez que utilizamos fontes múltiplas 

de dados. 

 A observação é uma estratégia de coleta presente na maioria dos estudos de caso, pois 

é a partir dela que o pesquisador tem o primeiro contato com o objeto de pesquisa. Esse método 

permite que o pesquisador perceba diretamente o fenômeno, mas também tem seu aspecto 

negativo, pois a presença de um pesquisador no espaço pode alterar o comportamento das 

pessoas envolvidas. De acordo com Yin (2001), a observação pode acontecer de duas maneiras: 

direta ou participante. 

É possível fazer uma observação direta quando o pesquisador conhece o local em que o 

evento acontece, complementando a pesquisa com detalhes. Para Gil (2009), essa observação 

pode ser espontânea, quando o pesquisador observa informalmente a situação pesquisada; ou 

sistemática, quando o pesquisador identifica previamente os itens que lhe interessa observar. A 

outra modalidade de observação descrita por Yin (2001) é a participante, em que o pesquisador 

se insere na realidade do fenômeno estudado, assim ele pode conhecê-la interiormente. Esse 

tipo de observação, porém, pode perder a credibilidade ao parecer tendenciosa se o pesquisador 

se envolver demais com a comunidade, por isso cabe ao investigador ficar atento para equilibrar 

as situações. 
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Para nossa pesquisa, seria valiosa uma observação participante na redação da revista 

Cosmopolitan mas, por questões de localização geográfica e autorização, o método de 

observação direta é o mais adequado. Esse método foi aplicado, então, para coletar dados sobre 

o funcionamento da redação que produz a revista, como é o trabalho dos profissionais 

envolvidos e como é feita a revista. Visitamos a redação em 12 de setembro de 2016, o que 

durou cerca de 30 minutos, foram feitas anotações, em diário de campo, das observações 

simples sobre o ambiente visitado. Como a desvantagem dessa estratégia está na influência que 

o observador tem sob o comportamento dos observados, isso será levado em consideração 

durante a análise de dados. 

Outra estratégia utilizada foi a entrevista, considerada uma das principais fontes de 

informação em muitas pesquisas. “De fato, por sua flexibilidade, é adotada como técnica 

fundamental de coleta de dados em pesquisas, abordando os mais diversos domínios da vida 

social”, afirma Gil (2009, p.63), complementando que os resultados desse método devem ser 

contrastados com dados obtidos a partir de outras técnicas, agregando valor às entrevistas e 

credibilidade à pesquisa. Para Yin, (2001), utilizar informantes-chave é essencial em estudos 

de caso, pois a qualidade dos dados estará mais garantida, mas a variedade de fontes consultadas 

também é um aspecto que contribui para a credibilidade da pesquisa e não deve ser deixada de 

lado. Não obtivemos uma variedade de fontes, e usamos como informante-chave a jornalista 

Fabíola Pedroso que nos recebeu na redação da Abril. 

As entrevistas são classificadas quanto à forma de abordagem, resultando em uma 

variedade de conduções de acordo com os objetivos da pesquisa. As entrevistas estruturadas 

têm as perguntas e as respostas pré-determinadas, para o entrevistado escolher aquela que julgar 

apropriada. Já as entrevistas abertas têm perguntas e sequência determinadas, mas a resposta é 

livre ao entrevistado. Nas entrevistas guiadas, as questões são pré-produzidas, mas a ordem é 

definida ao longo da entrevista, nos momentos em que o entrevistador julgar mais adequado. 

As entrevistas por pauta são mais livres, o entrevistador deixa o entrevistado falar à vontade 

sobre um tema e faz poucas perguntas, mas se acontecer de o entrevistado se afastar da temática 

ele interfere sutilmente para que retorne ao tema central. Nesse modelo, sugere-se que as pautas 

sejam em número reduzido. Outro tipo são as entrevistas informais, que se assemelham a uma 

conversação, com a diferença de que se propõe a colher dados. 

Para Duarte e Barros (2012), a entrevista estruturada se denomina entrevista fechada, 

em que as questões e as respostas são pré-determinadas e iguais para todos os entrevistados. 

Esse tipo de entrevista é realizado a partir de um questionário, que pode ser utilizado para 

complementar dados já obtidos. 
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Para a nossa pesquisa, uma das modalidades mais utilizadas foi a entrevista guiada, pois 

foi construído previamente um roteiro com as questões que julgamos necessárias (ver Apêndice 

A), mas a ordem das questões foi definida, no processo de entrevista, ao sentirmos os momentos 

adequados para cada uma. Seguindo os princípios de Gil (2009, p.70), para manter o foco na 

entrevista consideramos que é preciso ter cuidado ao perguntar, de maneira a estimular o 

entrevistado a responder. A clareza e objetividade nas perguntas facilita o entendimento por 

parte do entrevistado e respostas eventualmente superficiais precisam de um estímulo para 

serem melhor desenvolvidas. “Um bom entrevistador fala pouco, mas estimula a conversação 

relevante do entrevistado” (GIL, 2009, p.70), assim o pesquisador deve dar espaço para que o 

entrevistado fale, mas sempre puxando ele para o tema em foco.  

Levando em consideração que numa pesquisa as entrevistas não podem ser feitas com 

qualquer pessoa, mas sim com representantes daquele ambiente e que possam falar sobre o 

tema, selecionamos diferentes atores na produção da revista para que pudéssemos colher dados 

dentro da diversidade de posições. No entanto, o acesso à redação foi difícil. Foram feitas 

muitas tentativas de contato e de marcação prévia, mas não foi possível contatar os responsáveis 

pela liberação. Durante uma viagem a São Paulo, em setembro, visitamos o lugar e, só então, 

conseguimos agendar. Ainda assim, o acesso foi restrito e só conseguimos entrevistar uma 

jornalista, responsável pelo atendimento ao leitor. Além disso, o tempo de conversação foi 

curto, por volta de 20 minutos, a entrevista aconteceu enquanto a jornalista ia nos apresentando 

os espaços.  Posteriormente, tentamos manter contato por e-mail, mas obtivemos apenas 

algumas respostas da mesma jornalista. Os dados obtidos nessa visita não foram tão substanciais 

para os questionamentos aqui apresentados, embora tenham sido importantes.  Por isso, além 

da redação, buscamos ouvir leitores, utilizando um questionário, em entrevista estruturada (ver 

Apêndice B).  

Apesar de esse tipo de entrevista ter um caráter mais quantitativo, o delineamento de 

pesquisa estudo de caso, permite que utilizemos essa abordagem. A seleção dos entrevistados 

para esse questionário foi não probabilística2, por conveniência, em que as fontes são 

selecionadas por proximidade e disponibilidade (DUARTE e BARROS, 2012). 

Outro método de coleta de dados escolhido foi o uso da documentação. Existem diversos 

documentos que podem ser consultados num estudo de caso, na verdade qualquer vestígio 

deixado pelo ser humano pode ser utilizado como fonte. A utilização de documentos é 

                                                
2 “A seleção em estudos de caso tende a ser não probabilística, ou seja, sua definição depende do julgamento do 

pesquisador e não de sorteio a partir do universo, que garante igual chance a todos (característica das amostras 

probabilísticas)”. (DUARTE e BARROS, 2012, p.69) 
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importante para suscitar novas ideias, confirmar informações e confrontar pensamentos. “O 

mais importante uso da documentação num estudo de caso, no entanto, é o do fornecimento de 

informações específicas com vistas a corroborar resultados obtidos mediante outros 

procedimentos” (GIL, 2009, p.76). 

Existe uma infinidade de documentos para serem consultados, mas Gil (2009, p.76) 

classifica-os em sete tipos. O primeiro tipo são os documentos pessoais, que podem ser os de 

identificação, mas também cartas, notas de suicídio, diários, biografias, álbuns de fotografia, 

vídeos, relatos de viagens etc. O segundo tipo são os documentos de arquivos, encontrados em 

empresas e instituições, mas que nem sempre estão disponíveis para o público externo. Para 

Yin (2001) esse tipo de registro tem grande relevância a depender do tipo da pesquisa, e há que 

se levar em consideração o contexto para os quais foram produzidos no momento da análise. 

Outro tipo de documentação são os materiais publicados em jornais ou revistas que envolvem 

aquele fenômeno. O quarto tipo de documentação são as publicações de organizações, que 

podem ser livros, catálogos, cartilhas e produtos informativos produzidos pelas empresas e 

distribuídos gratuitamente, contendo informações relevantes aos estudos de caso. Os 

documentos, também, podem estar disponibilizados na internet, oferecendo informações úteis 

à pesquisa desde que os dados sejam verificados com cuidado, pois muitas vezes têm um fundo 

de interesse publicitário. Os documentos podem, ainda, ser do tipo registros cursivos - aqueles 

escritos à mão; ou artefatos e vestígios que referem-se aos instrumentos com que as pessoas 

lidam em seu dia-a-dia, no local a ser observado, por exemplo, manchas de dedos em livros, 

demonstram sua popularidade de leitura ou não. 

Em nossa pesquisa, analisamos os documentos publicados pela editora, sobre a 

Cosmopolitan e sobre as mudanças editoriais, como notícias e mídias kit, além de matérias 

publicadas na internet que contam a realidade do jornalismo pós-industrial, os estudos de mídia 

e comportamento do consumidor publicados até hoje e a própria revista impressa.  

Após localizar os documentos, é preciso verificar sua autenticidade. “É importante, pois, 

que o pesquisador faça uma série de indagações acerca de sua autenticidade: Quem é o autor? 

Sob que condições foram elaborados? Em que se fundamentaram? Para que públicos foram 

destinados? Estão completos? Quais os propósitos do autor? Existem outros documentos que 

os complementam?” (GIL, 2009, p.79), garantindo também a objetividade, uma vez que será 

lançado um olhar crítico e não-tendencioso aos documentos. 

Os documentos devem ser utilizados como técnica para complementar outras formas de 

obtenção de dados (DUARTE e BARROS, 2012), para cruzar ideias ou levantar 

questionamentos, não para responder às questões da pesquisa e, assim, buscamos agir em nossa 
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análise dos dados coletados. No próximo tópico, discorremos sobre o universo no qual a 

pesquisa foi realizada. 

 

2.3 Universo de pesquisa 

 

O foco desta pesquisa monográfica é o aprofundamento do jornalismo pós-industrial a 

partir do caso da revista Cosmopolitan Brasil. Pretende-se, então, analisar a publicação 

impressa e tudo que a envolve para compreender seu comportamento dentro do atual mercado 

jornalístico, que sofreu muitas mudanças devido ao fenômeno da convergência midiática, à 

mudança de comportamento dos consumidores de informação e à crise econômica generalizada 

nas empresas de comunicação. 

O estudo foi desenvolvido na cidade de Fortaleza, Ceará, com a coleta de alguns 

documentos via internet, portanto com acesso apenas àquele material disponibilizado pela 

editora para o público geral. Além disso, as publicações impressas utilizadas para análise foram 

todas recebidas através de assinatura. As revistas utilizadas foram as edições nº 516, de 

setembro; nº 517, de outubro; e nº 518, de novembro; do ano 44 que refere-se a 2016. Essas 

edições foram selecionadas como corpus, utilizando os critérios de temporalidade, atualidade e 

sequencialidade, pois permitem uma análise atual, coincidem com a visita à redação em São 

Paulo e englobam um período de tempo contínuo e não pontual.   

Também acompanhamos as redes sociais utilizadas pela revista, a saber: Instagram, 

Facebook e Youtube, uma vez que entendemos que, com a convergência, esse tipo de conteúdo 

está diretamente relacionado à mídia impressa e isso nos serviu de pontos que poderiam ser 

pertinentes para a análise. Acompanhamos as redes de setembro à novembro de 2016, com 

maior foco durante os primeiros sete dias no mês de setembro e no mês de novembro, para 

Facebook e Instagram. No Youtube a observação limitou-se a uma vez ao mês, visto que as 

postagens são poucas. Além disso, participamos do Clube de COSMO, grupo de mulheres 

leitoras da revista ou do site de Cosmopolitan, que oferece vantagens para as participantes, 

como ingressos para uma estreia de filme ou um jantar. Mas, até o momento da realização da 

pesquisa, nenhum desses eventos contemplou a cidade de Fortaleza, considerada uma das 

grandes praças de consumo da publicação.  

O acesso às pessoas da redação de Cosmopolitan Brasil foi difícil, pois não encontramos 

um setor na Editora Abril responsável pelas visitas ao local. Assim, buscamos contato inicial 

com a assessoria de imprensa e com algumas pessoas da redação, mas os contatos não eram 

prolongados, uma vez que ocorriam por e-mail. A visita então aconteceu em 12 de setembro de 



30 
 

2016 quando, indo até a redação em São Paulo, conseguimos marcar hora. Apesar de entrarmos, 

não pudemos desfrutar de muito tempo no espaço, não passando de 30 minutos lá, e nem 

pudemos conversar com muitas pessoas. A revista impressa é feita por pelo menos seis 

jornalistas fixas, mas só pudemos falar com uma. O universo da pesquisa será analisado a partir 

de procedimentos citados no tópico a seguir. 

 

2.4 Procedimentos de análise 

 

 Nos estudos de caso, o processo de análise de dados é complexo, pois não há padrão 

definido de como essa etapa deve ser feita. Existe, então, uma infinidade de estratégias de 

análise que podem ser seguidas, herdadas da pesquisa qualitativa e, como considera Gil (2009), 

quanto mais descritiva for a análise, mais o leitor terá confiança na pesquisa. A análise consiste 

em examinar, categorizar, classificar ou recombinar as evidências, de acordo com as 

proposições iniciais da pesquisa (DUARTE e BARROS, 2012, p.231). 

 Para a condução da análise, Yin (2001), assim como Duarte e Barros (2012), sugerem 

que seja definida uma estratégia analítica geral, que vai guiar as outras. São elas a base em 

proposições teóricas, que consiste em refletir as proposições iniciais da pesquisa e os dados a 

partir da leitura teórica, e a descrição total do caso. “O objetivo final disso é tratar as evidências 

de uma maneira justa, produzir conclusões analíticas irrefutáveis e eliminar interpretações 

alternativas.” (YIN, 2001, p.133). Por ser considerada pelos autores como a mais confiável, 

adotamos a base em proposições teóricas como estratégia geral. Selecionamos, então, leituras 

que envolvessem os temas jornalismo pós-industrial, convergência e jornalismo de revista, 

como teorias. 

 Corroborando com isso, Gil cita algumas estratégias de interpretação de dados que 

podem ser utilizadas, classificadas como modelo clássico, análise fundamentada teoricamente, 

análise etnográfica, análise fenomenológica, indução analítica, análise por comparações 

constantes e análise de conteúdo. 

 O método clássico assemelha-se à descrição total do caso, de Yin, e consiste em reunir, 

organizar e sumarizar os dados, sem vincular a teorias, aprimorando e reformulando problemas, 

sendo uma boa abordagem para estudos exploratórios. A análise fundamentada teoricamente 

assemelha-se à base em proposições teóricas de Yin, que é a utilização do arcabouço teórico 

para conferir significado aos dados. Já a pesquisa etnográfica estuda as pessoas em seu próprio 

ambiente, utilizando entrevistas em profundidade e observação participante.  
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Outra estratégia é a análise fenomenológica, que busca interpretar o mundo através da 

consciência do sujeito, com base nas experiências dele, assim, o fenômeno terá interpretação 

do sujeito de acordo com a percepção do mesmo. A indução analítica é feita ainda durante a 

coleta de dados, e o pesquisador vai testando hipóteses que confirmem, ou não, sua teoria, 

partindo de hipóteses gerais até encontrar uma hipótese explicativa. Uma outra estratégia é a 

análise por comparações constantes, em que o pesquisador reúne dados obtidos por diferentes 

métodos, os compara, codifica e extrai daí regularidades que confirmem uma teoria, sendo essa 

teoria específica de um grupo ou situação. Por último, a análise de conteúdo tem por finalidade 

a descrição objetiva, sistemática e quantitativa da comunicação escrita - de jornais, revistas e 

discursos, por exemplo.  

Do ponto de vista de Yin, (2001), os métodos são divididos entre os principais e os 

secundários, depois da escolha da estratégia geral. Entre os principais estão adequação ao 

padrão, construção da explanação, análise de séries temporais e modelos lógicos de programa. 

Já entre os métodos secundários de análise, que para o autor são incompletos e, portanto, devem 

ser combinados com os métodos principais citados anteriormente, estão a análise de unidades 

incorporadas de análise, observações repetidas e abordagem de levantamento de dados do caso. 

Utilizaremos, além da análise fundamentada teoricamente, a análise por comparações 

constantes sugerida por Gil (2009), que assemelha-se a triangulação sugerida por Yin. 

 Assim, baseado nas estratégias dos dois autores, a interpretação dos dados é feita 

juntamente com a teoria e é preciso haver um equilíbrio entre o sentido que é dado aos dados e 

a teoria utilizada. “Assim, o que se recomenda é o equilíbrio entre essas duas posturas, a fim de 

que os resultados da pesquisa sejam reais e significativos” (GIL, 1999, p.185). As proposições 

formuladas a partir da análise de dados devem conversar com a teoria, ou seja a interpretação 

dos dados deve se apoiar nessas premissas teóricas. Quando a teoria apenas comprova a 

interpretação dos dados, a pesquisa fica com um aspecto negativo de que a teoria foi adequada 

à realidade.   

Após os dados serem coletados e codificados, eles serão analisados dentro de categorias 

analíticas, que referem-se a conceitos que emanam dos dados, permitindo assim que eles 

possam ser agrupados de acordo com suas semelhanças (GIL, 2009, p.103). A medida que os 

dados vão sendo comparados, são definidas unidades de dados. “Unidades de dados são 

segmentos de dados aos quais é possível atribuir um significado, e são identificadas quando se 

verifica que existe algo em comum entre os dados” (GIL, 2009, p.103). Assim, as categorias, 

que devem fazer parte de conceitos mais amplos que envolvem a pesquisa, devem ser bem 

definidas, para facilitar o processo de análise. Os conceitos escolhidos para serem utilizados 
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como categoria são: convergência midiática, modelo de negócio e jornalismo de revista, pois 

acredita-se que expressam os padrões identificados nos dados. 

 Complementando o processo de análise, será utilizada a análise do discurso, que engloba 

séries de interpretações de enunciados produzidos, levando-se em conta leis do discurso. Para 

esse trabalho fizemos uso da teoria e dos princípios apontados por Dominique Maingueneau, 

um dos teóricos do discurso. Utilizaremos aqui a análise do discurso focada no ethos construído 

pela publicação. Ethos refere-se ao fenômeno em que o enunciador revela sua personalidade, 

sem estar explícito no enunciado. O texto possui um tom que permite ao leitor uma interpretação 

de quem é o enunciador. Assim, como afirma Maingueneau, “As leitoras dessas revistas 

extraem de tais revistas e de outras fontes as representações com as quais elas buscam se 

identificar para serem valorizadas” (2011, p.100). 

A mensagem que está sendo passada pela publicação será, então, analisada a partir de 

alguns textos das edições nº 516, nº 517 e nº 518. Serão analisados um texto em cada edição, 

de diferentes seções na revista. O primeiro será a coluna da diretora, pois é onde pode ser 

percebido como ela se dirige ao público e o que pensou ao fazer a edição. Os outros dois serão 

matérias de capa, que não forem entrevistas, listas ou materiais produzidos por colaboradores 

externos, mas sim textos corridos e produzidos pela redação fixa, proporcionando uma 

representatividade maior do que é produzido todo mês. A análise do discurso agrega conteúdo 

ao estudo de caso em questão, trazendo dados qualitativos. 
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3. O JORNALISMO PÓS-INDUSTRIAL E OS VEÍCULOS IMPRESSOS 

 

 Longe de tratar de uma reflexão sobre o futuro do jornalismo, o conceito de jornalismo 

pós-industrial, que ganhou relevância a partir de um relatório desenvolvido pelo Centro de 

Jornalismo Digital da Universidade de Columbia3 (ANDERSON, BELL e SHIRKY, 2013) 

sobre o atual estágio da prática na imprensa norte americana, trata do presente. Hoje, com a 

internet mais acessível, os dispositivos móveis e a interação constante, muito mais pessoas estão 

livres para produzir conteúdo e intervir na comunicação. Essa função de divulgador de 

informações, que antes era dada ao jornalista e às instituições, agora pode ser realizada tanto 

pelo público quanto pelos profissionais da comunicação.  

 Tais mudanças são reflexo da chamada crise da imprensa, que já se iniciara antes, mas 

se agravou com a crise econômica nos Estados Unidos da América em 2008, que atingiu todas 

as indústrias econômicas do país, como a imobiliária e a bancária. Inúmeros outros países no 

mundo todo passaram por períodos de recessão financeira, incluindo o Brasil. Desde então as 

demissões de profissionais só crescem, ao mesmo tempo em que os veículos impressos 

investem de forma crescente na internet, numa tentativa de se inserir num mundo convergente 

e conquistar audiência.  

 Momentos de mudança nas empresas jornalísticas, no entanto, não são uma novidade. 

Ciclicamente, quando surgem novas tecnologias, o jornalismo tradicional é afetado. Isso 

aconteceu quando surgiu a televisão e repete-se com o advento da internet, sendo esses períodos 

de adaptação que impulsionam as crises. Há, no entanto, uma diferença das crises ocorridas 

nesses dois ciclos, como afirma Marcondes Filho (2009, p.156-157),  

 

A concorrência com a televisão exigiu que o jornalismo impresso se especializasse nas 
formas opinativas e interpretativas, deixando a abordagem puramente informativa a 

cargo do jornalismo televisionado. Essa imperiosidade garantiu, pelo menos, a 

sobrevivência do jornal como empresa e sua separação clara do noticiário de televisão. 

(MARCONDES FILHO, 2009, p.156-157). 

 

Assim, o rádio e a televisão conseguiram se complementar ao jornalismo impresso, 

enquanto a internet é uma mídia abrangente. Para Marcondes Filho (2009, p.157), se com o 

surgimento da televisão as empresas tiveram que se alinhar às outras e se redimensionar no 

mercado, para manter o monopólio, não será diferente nessa quarta fase - que se refere à fase 

eletrônica -, do jornalismo, em que o papel do impresso é diferente das fases anteriores. Nesse 

                                                
3 Tradução dis ponível em: 

<http://www.espm.br/download/2012_revista_jornalismo/Revista_de_Jornalismo_ESPM_5/files/assets/common

/downloads/REVISTA_5.pdf>. 
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contexto discutiremos o conceito de jornalismo pós-industrial, seus aspectos, e de como ele se 

sucede no Brasil. 

 

3.1 O pós-industrial 

 

 A sociedade pós-industrial tem como fonte de poder a informação e o trabalho 

intelectual, desenvolvido com auxílio de computadores e máquinas. Essa organização social 

sobrepõe os serviços em detrimento da produção de bens industriais, que reinava no período 

industrial, ou da produção agrária do pré-industrial. A era pós-industrial é conhecida então 

como a era da informação e do conhecimento. Nela o trabalho intelectual é maior que o manual, 

a criatividade mais importante que a execução de tarefas, a qualidade de vida, a 

intelectualização e a simultaneidade ocupam o lugar da padronização e especialização do 

trabalho. (LUCCI, s/d). 

O pós-industrial gira em torno da inovação e do conhecimento. Essa sede por conquistar 

o poder - trazido pelo saber - é um dos fatores responsáveis pelo grande desenvolvimento 

tecnológico em comunicação e informação que atingiu a humanidade neste século. “Essa nova 

sociedade que está se formando, e que tem por base o capital humano ou intelectual, é chamada 

de Sociedade do Conhecimento.” (LUCCI, s/d). O homem pós-industrial tem formação sólida 

e sabe utilizar tecnologia e informação a seu favor. Para se destacar é preciso predisposição 

para mudanças, reciclagem constante, postura crítica e interpretação dos fenômenos que 

atingem a sociedade. 

No capitalismo pós-industrial, tudo torna-se virtual, e perde função no formato material, 

tanto dinheiro, como propriedades e informação: 

 

Neste contexto, a tecnologia adquire uma importância fundamental, passando das leis 

mecânicas e analógicas para as informáticas e digitais. A economia global hoje é 
impulsionada pelos computadores, a telefonia móvel, as redes de comunicação, os 

satélites e toda a miríade de gadgets teleinformáticos que abarrotam os mercados, 

contribuindo para a produção dos corpos e das subjetividades do século XXI. (SIBILIA, 

2002, p.28) 

 

 A partir da Segunda Guerra Mundial intensificou-se o desenvolvimento das tecnologias 

da informação, e nesse momento teve início a era do jornalismo pós-industrial. O conflito que 

se encerrou em 1945, deu lugar à Guerra Fria - período de disputas ideológicas entre capitalismo 

e socialismo que durou até meados de 1989 -, em que deter tecnologias mais desenvolvidas era 

o maior trunfo dos países aliados dos Estados Unidos ou da Rússia.  
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Desde então, deter informação é a forma de poder de muitas nações. Atualmente, num 

mundo globalizado, conectado, e em sua maioria capitalista, sabe-se que as grandes potências 

econômicas são as que detém conhecimento e é em uma delas, mais especificamente nos 

Estados Unidos da América, que aflora mais um momento de crise no jornalismo devido ao 

advento da internet. 

 A dita crise, que ocasiona problemas financeiros nas grandes empresas de comunicação, 

demissões em massa de profissionais e mudanças nas formas de produção jornalísticas, é mais 

um momento de incertezas para o jornalismo, que um aviso de seu fim. No próximo tópico 

discorreremos melhor sobre o tema. 

 

3.1.1 Jornalismo pós-industrial  

 

Com a informação a um toque de distância, a população mundial consome de forma 

decrescente os veículos de comunicação tradicionais, principalmente os impressos, como 

jornais e revistas. No Brasil, segundo a Pesquisa Brasileira de Mídia de 2015, 42% dos 

entrevistados apontou a internet como o meio de comunicação mais utilizado. Esse acesso só 

fica atrás da televisão, que ainda lidera como meio de comunicação, com 93% de indicação dos 

respondentes da pesquisa. 

E não é só a liderança do ranking de meios de comunicação que esses dois têm em 

comum. Quando a televisão surgiu, muitos meios de comunicação impressos, que eram os 

dominantes do mercado jornalístico até então, juntamente com o rádio, sentiram-se ameaçados 

pela nova mídia. Esse momento, no entanto, não representou o fim do jornalismo impresso. Nos 

anos 70, quando a televisão estava no auge, os jornais também viviam sua era de ouro. 

O que se observa então é que toda mudança tecnológica nos meios de comunicação age 

como gatilho para mudanças de rotina, de produção, de valores, entre outros fatores que 

configuram um período de crise, após um estado virtuoso, em que os meios viviam com 

tranquilidade e sem percalços financeiros. De acordo com Russi, Moser e Oliveira (2015), “é 

importante a ressalva de que a transição causada pela evolução tecnológica não ocorre de forma 

abrupta. Há sempre um período de adaptação e consolidação” (2015, p.19). E é nessa fase de 

adaptação que surgem as dificuldades. 

Uma diferença que deve ser ressaltada, apesar desse conhecimento de que as crises no 

jornalismo acontecem ciclicamente a cada nova tecnologia, é que a internet é uma mídia 

abrangente, que reúne nela mesma todas as outras mídias, enquanto rádio, TV e impresso 

aprenderam a tornar-se complementares. Assim, como afirmam Bolter e Grusin (2000), a 
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internet e as mídias tradicionais tornam-se concorrentes diretas, ainda mais quando a internet 

abarca características das outras: 

 

O que pode parecer à primeira vista inusitado é tão comum que podemos identificar 

diferentes maneiras em que a mídia digital remedia as mídias antecessoras, um sinal 

visível a depender do grau de concorrência ou rivalidade entre os novos meios de 

comunicação e os velhos. (BOLTER. GRUSIN. 2000, p.45, tradução nossa)4 

 

Nesse ponto, a atual crise parece assumir caráter apocalíptico que prevê o fim dos meios 

mais tradicionais. Esse caminho, que é repleto de experimentações e incertezas, já está sendo 

trilhado por inúmeros veículos de comunicação. É o caso da revista Capricho, que resolveu 

apostar totalmente em uma versão digital para atingir suas leitoras conectadas em diferentes 

plataformas e redes sociais; ou as publicações que produzem conteúdo para o online e o 

impresso que se complementam, como Veja, Elle, Claudia (FIGURA 2), Cosmopolitan, entre 

outras que apostam na tecnologia digital como aliada do impresso, seja por meio do site, das 

redes sociais ou de aplicativos específicos para disponibilizar conteúdo extra. 

Muito ainda está sendo desenvolvido para atravessar esse momento vivido pela 

profissão, até pelo fato de as tecnologias renovarem-se a cada dia. Para os autores de Jornalismo 

Pós-Industrial: Adaptação aos Novos Tempos, o que está deixando de existir não é o jornalismo, 

e sim a indústria jornalística tradicional, em que grupos dominavam a comunicação dos locais 

(ANDERSON, BELL, SHIRKY, 2013).  

Inicialmente baseado nas empresas jornalísticas norte americanas, o relatório 

desenvolvido por Anderson, Bell e Shirky apontou algumas dificuldades encontradas por essas 

instituições. A primeira delas é o próprio enfraquecimento da tradicional indústria jornalística, 

como afirmam: 

 

Antigamente, havia uma. Era uma indústria que se mantinha em pé por coisas que em 

geral mantêm um setor em pé: a similitude de métodos entre um grupo relativamente 

pequeno e uniforme de empresas e a incapacidade de alguém de fora desse grupo de 

criar um produto competitivo. Essas condições não se cumprem mais. (ANDERSON; 
BELL; SHIRKY; 2013, p.32)  

 

 

 

 

 
 

 

                                                
4 “What might seem at first to be an esoteric practice is so widespread that we can identify a spectrum of different 

ways in which digital media remediate their predecessors, a spectrum depending on the degree of perceived 

competition or rivalry between the new media and the old.” 
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Figura 2 - Modelo de Mobile View da revista Claudia, da Editora Abril 

Fonte: Revista Claudia/Trunck Archive. Exemplo de conteúdo ampliado da seção de Beleza da revista para um 

vídeo no celular, através do Mobile View.5 

 

 

Essas empresas que já estavam firmadas no ramo, após anos de experiência, agora 

encontram inúmeros concorrentes de diferentes setores, não só da produção de notícias. A 

disputa atual é por atenção, e elas não conseguem manter totalmente o poder de sua instituição, 

perdendo, aos poucos, espaço no mercado. Hoje, os consumidores não utilizam apenas jornais 

e revistas para obter informação, pelo contrário, procuram-na no meio virtual, por estar mais 

acessível e por ter o menor custo. Podemos comprovar isso através da Pesquisa Brasileira de 

Mídia 2015, que aponta que 76% dos brasileiros não lê jornal e 85% não lê revistas, índice bem 

maior que aqueles 58% que não usam a internet como principal meio de acesso à informação 

(BRASIL, 2014).  

 Um relatório do Instituto Reuters, sobre o jornalismo digital para 2016, aponta ainda 

que não só os veículos de comunicação digitais brasileiros têm muitos acessos, apesar de ainda 

esbarrar em algumas dificuldades financeiras, mas que a plataforma Facebook bate o número 

de acessos desses portais: 

                                                
5 Disponível em: <http://origin.amp.mdemulher.abril.com.br/estilo-de-vida/claudia/mobile-view-aprenda-a-usar-

a-realidade-aumentada-em-claudia>. 
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As audiências mensais para alguns dos principais sites de notícias - como G1 e UOL - 

foram mais de 30 milhões visitantes em 2015. No entanto, em termos de sites de 

notícias populares, no Brasil, nenhum bate o Facebook. Desde 2011, quando a empresa 

abriu um escritório no país, o número de brasileiros usando Facebook aumentou quase 

seis vezes, mais que 83 milhões. (REUTERS INSTITUTE, 2016, p.82, tradução 

nossa)6. 

 

Isso acontece tanto pelo grande crescimento tecnológico em comunicação, quanto 

porque a velha ordem de construção da informação perdeu seu sentido. Nos últimos dez anos, 

segundo Anderson, Bell e Shirky, as novas tecnologias surgidas permitiram que todos tivessem 

liberdade para se comunicar, ampliando as fontes informativas, sem as velhas limitações dos 

veículos de radiodifusão e imprensa escrita que por muitos anos dominaram o mercado de 

notícias. 

Assim, não há mais como acreditar que só grandes empresas podem produzir 

comunicação, e só jornalismo pode levar informações. Exemplos como a Primavera Árabe e a 

cobertura alternativa dos protestos nacionais brasileiros de 2013 provam que a comunicação 

está vindo de todos os lados. “A adaptação a um mundo no qual o povo até então chamado de 

‘audiência’ já não é mero leitor e telespectador, mas sim usuário e editor, vai exigir mudanças 

não só em táticas, mas também na concepção que o jornalismo tem de si.” (ANDERSON; 

BELL; SHIRKY; 2013, p.33). 

Similarmente, para Fígaro (2013), a internet tem afetado o jornalismo e o modo como a 

população se relaciona com a informação: 

 

As novas mídias trouxeram maior agilidade ao jornalismo. Alargaram a noção de 

notícia em tempo real que o rádio inaugurou e a tevê se esforça por desempenhar. A 

informação em tempo real do Twitter, do blog, do Facebook, do celular tem 

especificidade e conta com um novo protagonista, o cidadão comum, testemunha do 

fato, alerta com sua mensagem de texto, imagem, som, a comunidade e os meios de 

comunicação sobre o acontecimento. (FÍGARO, 2013, p.125) 
 

O atual ciclo de mudanças envolve, então: primeiro, o fato de que qualquer um pode 

produzir informação de qualidade e em primeira mão; e segundo, que o acesso ao conteúdo 

online torna-se maior, se comparado ao conteúdo impresso, levando algumas empresas a deixar 

essa última plataforma de comunicação de lado. 

                                                
6 “Monthly audiences for some of the top news brands online – such as G1 and UOL – were over 30 million unique 

visitors in 2015. However, in terms of popularity news sites in Brazil are no match for Facebook. Since 2011, 

when the company opened an office in the country, the number of Brazilians using Facebook has increased nearly 

six-fold to more than 83 million.” 

 



39 
 

A situação ainda se agrava quando a publicidade, que subsidiava o jornalismo junto com 

a audiência, passou a apostar nas estratégias online. Como afirmam os autores, “o poder de 

meios de comunicação sobre anunciantes está evaporando; desde a chegada da web, houve uma 

grande migração, de meios para anunciantes, do valor líquido de cada dólar investido em 

publicidade.” (ANDERSON; BELL; SHIRKY; 2013, p.37). 

No final do século XIX e no século XX, os veículos tinham maior poder de barganha e 

conseguiam atrair investimento publicitário (TRAQUINA, 2005, p.37), “Em finais desse 

mesmo século XIX, o jornal tornou-se cada vez mais importante como veículo para a 

publicidade, principalmente a partir do momento em que a publicidade em si se tornou mais 

central numa economia em expansão”. Hoje, no entanto, não é tão fácil captar esse recurso 

financeiro para o jornalismo, 

 
Embora tenha começado para valer com a chegada da internet comercial na década de 

1990, a ruptura foi camuflada durante uma década pelo aumento da receita publicitária 

de veículos de comunicação tradicionais e pelo estouro da bolha pontocom, o que levou 
muitos veículos a crerem que a ameaça da internet fora superestimada. (ANDERSON; 

BELL; SHIRKY; 2013, p.35). 
 

Ainda de acordo com os três autores, as receitas do jornalismo tradicional começaram a 

cair em 2006, mas nesse momento até a publicidade já sofria mudanças em sua forma. Essa 

mesma situação foi apontada ainda em 2008, por Salaverría e Negredo, que visualizavam em 

países da Europa e nos Estados Unidos a crise na imprensa.  

O momento se referia ao fato de o jornalismo tradicional estar perdendo espaço para as 

novas formas de comunicação na internet. Como afirmam Salaverría e Negredo (2008, p.21, 

tradução nossa), “as empresas jornalísticas vivem tempos de mudanças. O jornalismo do século 

XX está morto. O do século XXI apenas balbucia”7. Nessa realidade, os fatores parecem ir 

contra o jornalismo tradicional, 

 

Neste novo contexto do mercado, dificultado ainda pelo ambiente econômico recessivo, 

os meios tradicionais se enfrentam no que poderia ser descrito como a tormenta 

perfeita: aumento dos custos de produção, estancamento ou queda da radiodifusão, 

menor investimento publicitário, desaparecimento dos pontos de venda e aumento da 

concorrência. Tudo ao mesmo tempo. (SALAVERRÍA e NEGREDO, 2008, p.21, 

tradução nossa)8. 

  

                                                
7 "Las empresas periodísticas viven tiempos de cambio. El periodismo del siglo XX ha muerto. El del siglo XXI 

apenas balbucea” 

 
8 "En este nuevo contexto del mercado, dificultado además por un entorno económico recesivo, los medios 

tradicionales se enfrentan a lo que podría describirse como la tormenta perfecta: aumento de los costes de 

producción, estancamiento o caída de la difusión, menor inversión publicitaria, desaparición de puntos de venta y 

aumento de la competencia. Todo al mismo tiempo."  
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Ainda segundo os autores, graças à credibilidade informativa conquistada pelas 

empresas tradicionais, a sobrevivência dessas instituições na internet tem algumas garantias. 

No entanto, elas continuam atrás de um segundo objetivo: rejuvenescer a audiência - o que 

perpassa por conquistar um público jovem, já que esses são os que mais acessam o conteúdo. 

Mesmo assim, o simples ato de estar na internet ainda não está gerando renda suficiente 

para as instituições, diferente do que acontece com empresas de outros ramos que trabalham 

com dados e comunicação - aqui podemos citar Google9 e Facebook10 -, em parte porque ainda 

não foi delineado um modelo de negócio para os meios de comunicação digitais. 

Deduzimos então que o jornalismo tradicional só se manterá vivo caso ele seja 

repensado e isso perpassa pelo modelo de negócios até então utilizado, assunto que será 

abordado no próximo tópico. 

 

3.2 Modelos de negócio jornalísticos  

 

Desde a invenção da prensa de Gutemberg, em meados de 1455, surgiu um modelo de 

negócio jornalístico que passou anos sendo aprimorado, dando ao jornalismo respaldo entre os 

consumidores. As empresas que compunham essa indústria viviam em uma fase estável, pois 

conseguiam compor receitas provenientes de publicidade e venda de jornais (COSTA, 2014). 

Nos últimos anos, no entanto, essa receita começou a cair, problema que, de uma forma ou de 

outra, atinge a indústria tradicional, em especial os jornais.  

A atual fase, traduz-se um pouco na afirmação de Costa (2014, p.54): “Cortes de custos, 

queda do faturamento com publicidade, perda de leitores e diminuição do tamanho vêm sendo 

uma constante neste negócio nos últimos anos – desde a emergência das novidades trazidas pela 

tecnologia e pela comunicação em rede.”. 

                                                
9 O Google.com é registrado como um domínio em 15 de setembro de 1997. O nome faz referência ao termo 

"googol", que na matemática indica o número representado pelo numeral 1 seguido por 100 zeros. Isso reflete a 

missão de Larry Page e Sergey Brin, os fundadores, de organizar uma quantidade de informações aparentemente 

infinita na Web. Hoje, além do mecanismo de busca, o Google oferece inúmeros serviços a pessoas e empresas, 

como blogs, ferramentas de análise, espaços para anúncios, plataformas de redes sociais entre outras. No segundo 

semestre de 2016, a receita consolidada da empresa controladora do Google subiu para US$ 21,5 bilhões. 

Disponível em: < https://www.google.com.br/about/company/history/>. 
 
10 Facebook é uma rede social lançada em 4 de fevereiro de 2004, operada e de propriedade privada da Facebook 

Inc.. Em 4 de outubro de 2012, o Facebook atingiu a marca de 1 bilhão de usuários ativos, sendo por isso a maior 

rede social em todo o mundo. Comandada por Mark Zuckerberg a empresa hoje detém as subsidiárias WhatsApp 

Inc. e Instagram, entre outras. Em julho de 2016, a receita total da empresa subiu 59,2% para US$ 6,44 bilhões. 

Disponível em: < http://g1.globo.com/economia/negocios/noticia/2016/07/receita-do-facebook-supera-

estimativas-e-chega-us-6-bilhoes.html>. 



41 
 

A indústria jornalística tradicional dominava 100% da cadeia de valor de seu negócio. 

Ela é movida por uma operação que, para Caio Túlio Costa (2014), envolve quatro áreas: 1 - 

produção de conteúdo - que envolve redações, fotografia, diagramação, edição; 2 - 

administração - que envolve finanças, recursos humanos, gráfica; 3 - publicidade - que envolve 

vender espaços publicitários em páginas nobres e oferecer espaços para anúncios; 4 - circulação 

e distribuição - que envolve distribuir nos pontos de venda, captar e recuperar assinantes, além 

de estudos que indicam as melhores praças e as melhores formas para distribuir o produto de 

forma que ele venha a ser consumido 

Essa cadeia, embora ainda funcione, não consegue atingir tantos leitores quanto antes, 

uma vez que o número de consumidores de jornais e revistas caiu, desde que a internet tornou-

se um meio de consumo de informação, como corroboram os dados citados anteriormente da 

Pesquisa Brasileira de Mídia 2015. Para Castells (2003), 

 

A internet está transformando a prática das empresas em sua relação com fornecedores 

e compradores, em sua administração, em seu processo de produção e em sua 

cooperação com outras firmas, em seu financiamento e na avaliação de ações em 

mercados financeiros. (CASTELLS, 2003, p.56) 

 

Caio Túlio Costa cita o caso do jornal New York Times, que estava com receita em 

queda, mas conseguiu reverter a situação utilizando paywall poroso - forma de cobrar do leitor 

internauta pelo consumo do conteúdo, após disponibilizar algumas notícias e reportagens 

gratuitamente -  que se reverteu em assinaturas para o online e para o impresso. Mas ressalta 

(2014, p.54),  

 

No entanto, esse algo estava sendo feito de acordo com a antiga cadeia de valor da 

indústria jornalística. Seus executores apenas transpuseram para os meios digitais a 

velha fórmula gutenberguiana, o mesmo modelo do negócio. Primeiro, publicaram em 

seus sites a mesmíssima produção de conteúdo jornalístico. Segundo, rechearam essa 

produção com publicidade (ou o que restava dela) e, terceiro, a distribuição do produto 

passou a ser feita por meio da comercialização das assinaturas digitais. (COSTA, 2014, 

p.54). 

 

Assim, mesmo essa estratégia não sendo tão eficiente, por se basear num modelo de 

negócio que não se adequa ao digital, inúmeros veículos no mundo todo, incluindo o Brasil, 

apostaram em ofertar conteúdo pago, como um passo para vencer a crise. Em setembro de 2013, 

3 dos 10 maiores jornais do País, a saber Folha de S. Paulo, O Globo e Zero Hora; já adotavam 

a estratégia, fora os que utilizavam algum outro sistema de pagamento (PAYWALL..., 2013)11. 

                                                
11 Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2013/09/1348209-paywall-ja-chega-a-9-dos-30-

maiores-jornais.shtml>. 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2013/09/1348209-paywall-ja-chega-a-9-dos-30-maiores-jornais.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2013/09/1348209-paywall-ja-chega-a-9-dos-30-maiores-jornais.shtml
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O relatório do Instituto Reuters (2016, p.82) afirma que, em 2015, os jornais impressos 

perderam muitos leitores, enquanto houve crescimento de acesso digital - ao mesmo tempo em 

que muitos sites apostaram em paywall. 

As revistas brasileiras não seguiram por esse caminho, buscando outras alternativas para 

o meio digital, como por exemplo apostar nas redes sociais (ver tópico 3.4). Para Anderson, 

Bell e Shirky (2013, p.35), “não há uma solução universal: qualquer saída para ter mais receita 

do que custo é uma boa saída [...]”.  

A Editora Abril foi uma das instituições que sofreram com as mudanças advindas com 

a internet. Se antes era grande o número de publicações vendidas avulsas em bancas, hoje as 

assinaturas é que dominam o espaço com quase 90% das vendas. Ainda segundo o relatório do 

Instituto Reuters (2016, p.82),  

 

A busca por novas fontes de receita é crítica para a mídia impressa, que foi duramente 

atingida pela contração do ano passado na economia brasileira, a pior recessão em 25 

anos. Mais de 1.400 profissionais da comunicação social perderam seus empregos em 

2015. Exemplos de redução incluem o gigante Editora Abril, que encerrou a publicação 

de três títulos e vendeu sete outras marcas em 2015, e do jornal sobre o setor financeiro 

Brasil Econômico, de propriedade do grupo Português Ongoing, que fechou o ano 

passado. (REUTERS INSTITUTE, 2016, p.82, tradução nossa)12 

 

Na Cosmopolitan Brasil, o valor de vendas avulsas era de 11,47% do total, em 2015. 

Passando por situações assim, uma das estratégias da Editora foi transformar a revista para 

adolescentes Capricho, que já tinha 60 anos no mercado impresso, em publicação para 

smartphones, focando assim no público jovem e que consome informação pelos celulares. Na 

publicação, é possível interagir, acessar vídeos, fazer compras e salvar papéis de parede, tudo 

ao toque dos dedos. 

Esse é um exemplo de como fazer jornalismo totalmente focado no digital. Mas ainda 

existem veículos que continuam apostando no impresso, e nesses casos são necessárias 

estratégias que consigam conquistar leitores. Como Salaverría e Negredo (2008, p.21) apontam, 

as empresas tradicionais apostam em fazer uso de sua credibilidade informativa conquistada ao 

longo dos anos, e têm como objetivo rejuvenescer sua audiência.  

                                                
 
12 “The search for new sources of revenue is critical for the print media, which was hit hard by last year’s 

contraction of the Brazilian economy, the worst downturn in 25 years. More than 1,400 media professionals lost 

their jobs in 2015. Examples of the current downsizing include the magazine giant Abril, which ceased publishing 

three titles and sold seven other news brands in 2015, and the financial newspaper Brasil Econômico, owned by 

Portuguese group Ongoing, which closed last year.” 
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Caio Túlio Costa (2014, p.61) considera as mudanças tecnológicas e a internet 

componentes disruptivos. Do latim disruptio, a palavra disruptor significa espedaçar, romper, 

destruir. Assim, a internet foi o elemento que rompeu o curso normal de muitos processos, entre 

eles a produção das mídias e as formas de comunicação entre as pessoas. 

 

A indústria do jornalismo, seja por questões geracionais, seja por questões de negócio, 

seja por mera incompetência, levou muito mais tempo para entender o momento 

disruptivo pelo qual passa do que levaram, por exemplo, a indústria das 

telecomunicações, que soube recriar-se no ambiente sem fio; a indústria da música, que 

está se refazendo no ambiente digital; ou mesmo o varejo tradicional, que está se 

superando no comércio online. (COSTA, 2014, p.61) 

 

Ou seja, as empresas de jornalismo tradicional demoraram a perceber que era preciso 

realizar mudanças efetivas no fazer jornalístico, incluindo na internet. Caio Túlio Costa, assim 

como Anderson, Bell e Shirky e outros autores citados, afirmam que o erro, ao não perceber o 

momento disruptivo, era levar a fórmula de negócio do impresso para o digital.  

Mas considerando que a internet é uma realidade presente, o caminho que alguns 

veículos impressos vêm tomando é o de utilizar estratégias no impresso que o aproximem do 

digital, caminho que também passa pela convergência das mídias, já que de acordo com Caio 

Túlio Costa, um dos efeitos mais disruptivos da internet foi o de combinar modelos de meios e 

de comunicação num único canal. (COSTA, 2014) 

 

3.3 Convergência jornalística 

 

 A palavra convergência é, muitas vezes, confundida com outros termos, pois trata-se de 

um fenômeno complexo. Complexo porque, segundo Henry Jenkins (2009, p.29), refere-se a 

um fenômeno com diversas nuances: “Convergência é uma palavra que consegue definir 

transformações tecnológicas, mercadológicas, culturais e sociais, dependendo de quem está 

falando e do que imaginam estar falando”, afirma o autor. 

Para Salaverría e Negredo (2008) trata-se de um processo multidimensional facilitado 

pelas tecnologias, afetando os diversos âmbitos jornalísticos, como empresarial, econômico, 

profissional e editorial, proporcionando integração, que por sua vez permite aos jornalistas 

criarem conteúdos que se distribuem em múltiplas plataformas, utilizando diferentes 

linguagens. 

 Não existe um caso em que os veículos conseguiram ser convergentes da noite para o 

dia. Para Salaverría e Negredo (2008), é mais eficaz apostar em um conjunto de ações 
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estratégicas e não só integrar as redações, mas também promover mudanças de funcionamento 

nelas: 

 

Mudar as estruturas de controle editorial servirá de pouco se não se muda a organização 

gerencial da empresa, e assim por diante, até as últimas consequências. A convergência, 

enfim, é como uma larga fila de peças de dominó: se queremos que caia a última peça 

devemos começar jogando a primeira. (SALAVERRÍA e NEGREDO, 2008, p.46, 

tradução da nossa13) 
 

A convergência é então um processo multidimensional que, para dar certo, precisa ser 

concebida em vários ângulos. Não só uma proposta editorial que perpasse por várias mídias, 

mas também uma mudança de gestão do conteúdo, que seja criativa, flexível e, como ressaltam 

Salaverría e Negredo, focada no público-alvo, interagindo com ele e apresentando produtos que 

ele se interessa em consumir. 

Para Jenkins (2009, p.30), convergência não trata apenas de um processo tecnológico 

que une múltiplas funções em um só aparelho, “Em vez disso, a convergência representa uma 

transformação cultural, à medida que consumidores são incentivados a procurar novas 

informações e fazer conexões em meio a conteúdos de mídia dispersos”, afirma o autor. 

 O processo de convergência atinge pelo menos quatro dimensões nas empresas 

jornalísticas. A primeira que citaremos é a tecnológica, que se refere às ferramentas e aos 

sistemas de produção e difusão. Até os anos 80, havia poucos computadores em uma redação, 

hoje é impensável redações sem computadores, internet e até jornalistas sem smartphones.  

Considerando essa esfera, infere-se que hoje todos os conteúdos midiáticos utilizam 

tecnologias em seu benefício e que o público recebe um conteúdo convergente, já que várias 

mídias podem ser encontradas no mesmo suporte. Além disso, os diferentes meios podem criar 

produtos jornalísticos que se cruzem e sejam aproveitados pelo público, cada um usando o que 

tem de melhor para a construção de conteúdos mais completos. 

 A segunda dimensão é a empresarial. As empresas têm vivido um período de 

diversificação midiática muito grande no século XXI, pois surgiram inúmeras tecnologias e 

plataformas de comunicação diferentes, como smartphones e internet móvel, e os meios - 

televisão, rádio, internet e impresso - estão ainda mais coordenados. (SALAVERRÍA e 

NEGREDO, 2008) 

Hoje, apostar em ser multiplataforma e oferecer a maior variedade midiática é o que 

fazem as instituições que buscam alcançar a liderança em audiência. Em paralelo a isso, as 

                                                
13 “Cambiar las estructuras de mando editorial servirá de poco si no muda a su vez la organización gerencial de la 

empresa. y así hasta las últimas consecuencias. La convergencia, en fin, es como una larga fila de piezas de dominó: 

si queremos que caiga la última ficha debemos comenzar por tirar la primera.” 
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empresas também iniciaram uma nova forma de coordenação editorial e comercial, que vai 

culminar na integração de pessoal nas redações. 

 Essa influência da convergência pode ser facilmente percebida, uma vez que quase 

todos os veículos hoje possuem um portal na internet e aplicativos em dispositivos móveis - 

buscando estar presentes nos mais diversos canais que o leitor possa acessar. A marca 

Cosmopolitan, por exemplo, possui, além da revista impressa, um site vinculado ao M de 

Mulher (portal destinado ao público feminino da Editora Abril), aplicativos para leitura digital 

da revista em smartphones e tablets, o conteúdo adicional do Mobile View que pode ser 

acessado pelo aplicativo para celular, além das redes sociais que também produzem conteúdo 

próprio, como o canal no Youtube e as transmissões ao vivo no Facebook. 

 Como afirma Roseli Fígaro (2013), as dinâmicas nas redações mudaram,  

 

As empresas requerem um profissional com habilidades em multiplataformas, com 

destreza no uso da língua e das linguagens para produzir enunciados de acordo com os 

requisitos das diferentes plataformas e dos objetivos de consumo. Exigem que tenham 

habilidades no uso dos artefatos de navegação na Internet e atuação nas redes sociais; 

e maturidade intelectual para coletar, selecionar e organizar as informações disponíveis 

em abundância cada vez maior (FÍGARO, 2013, p.14). 
 
 

 Na dimensão profissional, o acúmulo de funções é uma realidade já sabida pelos que 

trabalham na área. Salaverría e Negredo (2008) comentam que um dia isso já foi diferente, mas 

já faz quase meio século que a polivalência acontece. E, no entanto, vem intensificando-se à 

medida que a tecnologia e os hábitos de consumo de informação, principalmente, pedem novas 

funções.  

Os profissionais hoje, como ainda afirma Fígaro (2013, p.14), precisam saber filmar, 

fotografar, escrever, e desempenhar essas funções adequando-as aos canais que utilizam. 

Assim, os jornalistas precisam ser também multimídia, para acompanharem a atual forma de 

comunicação e garantirem sua presença nas instituições.    

Dessa forma, as dimensões empresarial e profissional não são as únicas a sofrerem 

mudanças, como ainda afirma Roseli Fígaro (2013),  

 

O ritmo de trabalho, os desafios com as novas plataformas e linguagens aumentam a 

tensão do profissional. Os vínculos contratuais cada vez mais precários, a terceirização 

e até a quarteirização da produção de conteúdos – os chamados trabalhos por projetos 
– são a realidade no meio profissional. Agenciar o cliente e formatar o produto ao gosto 

dele passa a fazer parte da rotina do jornalista. É o público-alvo/cliente que conforma 

o enquadramento do produto/notícia e não o direito do cidadão à informação (FÍGARO, 

2013, p.112) 
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 A dimensão dos conteúdos é uma das mais relacionadas ao termo convergência. Esse 

processo pode acontecer no modo multiplataforma, quando os conteúdos produzidos são 

divulgados em mídias diferentes, ou no modo multimídia, quando um conteúdo engloba as 

diferentes mídias na mesma narrativa. Na Cosmopolitan, percebe-se que os conteúdos tanto são 

multiplataforma, alguns transpostos do impresso para o site, quanto multimídia - nesse caso a 

narrativa vai além da revista nos apps e redes sociais. 

 A convergência resulta assim em integração, que, segundo Salaverría e Negredo (2008), 

tem a ver com a criação de uma nova cultura jornalística, uma nova forma de pensar as 

possibilidades tecnológicas com as demandas do público. Unificar instrumentos e tecnologias, 

integrar redações e reorganizar fluxos de trabalho, além de explorar criativamente as linguagens 

multimídia. 

 
A principal consequência editorial de todas essas mudanças se concretiza nos 

jornalistas embarcados num processo de convergência em que passam pouco a pouco 

a trabalhar em um só meio para distribuir as informações através de múltiplas 
plataformas ou meios, e não só isso. O fazem empregando as linguagens jornalísticas 

próprias de cada um desses meios. (NEGREDO; SALAVERRÍA, 2008, p.50, tradução 

da nossa14) 
 

 Toda essa multimidialidade também passa por plataformas que hoje fazem parte da 

comunicação mundial: as redes sociais; que também exigem linguagem e conteúdo próprios e 

que não podem mais ser ignoradas por nenhuma instituição jornalística. No próximo tópico, 

vamos tratar do uso das redes sociais por parte dos veículos impressos e da distribuição de 

informação nesses espaços. 

 

3.4 Redes sociais e superdistribuição 

 

Atualmente, a maior parte das pessoas consome informações na internet, em celulares e 

computadores. De acordo com a Pesquisa Brasileira de Mídia 2015 (BRASIL, 2014), a maioria 

dos entrevistados (71%) o faz via computador, seguido pelo celular (66%). As empresas 

tradicionais já perceberam que não dá mais para ignorar o ambiente digital, mas esbarram na 

forma de distribuir o conteúdo e de forma rentável, pois a forma de distribuição da informação 

mudou muito, até mesmo na internet.  

                                                
14 “La principal consecuencia editorial de todos estos cambios se concreta en que los periodistas embarcados en 

un proceso de convergencia pasan poco a poco de trabajar para un solo medio a distribuir sus informaciones a 

través de múltiples plataformas o medios. y no solo eso. Lo hacen empleando los lenguajes periodísticos propios 

de cada uno de esos medios.” 
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Utilizar apenas sites e portais para ser digital não traz o retorno necessário, uma vez que 

o público que migrou para a internet não foi somente para esses espaços, ele está espalhado 

pelos ambientes online, e é preciso encontrar formas de atingi-lo. Como afirmam Anderson, 

Bell e Shirky (2013, p.35-36), “hoje, a preguiça favorece a dispersão; em muitos sites 

jornalísticos de interesse geral, a categoria mais comum de leitor é aquela formada por gente 

que confere um único artigo por mês.” 

Compartilhar é uma das ações de maior força na internet para a distribuição de 

informação. As redes sociais da internet popularizaram esse comportamento, que permite que 

os conteúdos sejam distribuídos de um usuário para o outro, a partir do engajamento do primeiro 

que se interessou pelo conteúdo, e assim por diante, gerando a superdistribuição. Como afirma 

Caio Túlio Costa, “O aprender a cooperar é fundamental no desenho do novo modelo de 

negócio para os jornais. Nenhum negócio de notícia fica de pé sem o entendimento da 

superdistribuição.” (COSTA, 2014, p.83). 

Assim, é compreensível que os veículos busquem estimular essa superdistribuição, 

criando suas contas nessas redes. Dados da Pesquisa Brasileira de Mídia 2015 apontam ainda 

que entre as redes sociais e os programas de trocas de mensagens instantâneas mais usadas estão 

o Facebook, o WhatsApp15, o Youtube16 e o Instagram17, como no Gráfico 1, a seguir.  

O ciclo de mudanças na internet é tão constante, que em 2010 nenhuma das redes sociais 

citadas era utilizada com frequência pelos brasileiros. As redes e os programas de troca de 

mensagem utilizados, segundo o Relatório Pesquisa Quantitativa Hábitos de Informação e 

Formação de Opinião da População Brasileira (GOVERNO FEDERAL, 2010, p.33), eram o 

Orkut18 com 65,4%   e o MSN19 com 64,7%, ambas em desuso atualmente. 

Assim, estar nas redes sociais é importante para criar relações com o público leitor 

presente nelas, e também monitorar seu comportamento para ter ideias de pautas, além de 

metrificar reações e desenvolver estratégias que possam engajar potenciais leitores. Como 

                                                
15 Aplicativo que oferece suporte ao envio e recebimento de mensagens de texto, imagens, vídeos, documentos, 

localização e chamadas de voz. Começou como uma alternativa ao sistema de SMS e hoje é usado por mais de um 

bilhão de pessoas, em mais de 180 países. Disponível em: < https://www.whatsapp.com/about/> 

 
16 YouTube é um site que permite que os seus usuários carreguem e compartilhem vídeos em formato digital. Foi 

fundado em fevereiro de 2005 e hoje pertence a mesma controladora de Google Inc. 

 
17 Rede social em que o usuário pode aplicar filtros e compartilhar fotos e vídeos de tempo determinado. Hoje 

pertence a Facebook Inc. Disponível em: < http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2012/04/entenda-curta-historia-

do-instagram-comprado-pelo-facebook.html>. 

 
18 Site de rede social e discussões operado pelo Google. Foi inativado em setembro de 2014. 

 
19 MSN Messenger é o nome do programa de mensagens instantâneas criado em 1999, pela Microsoft. 
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afirmam Anderson, Bell e Shirky (2013, p.38): “Com a superdistribuição – a propagação de 

conteúdo por redes sociais –, um artigo importante de uma publicação minúscula pode chegar 

a um público enorme sem custo adicional.” 

 

Gráfico 1 - Redes sociais e programas de trocas de mensagens instantâneas mais usadas 

utilizados, segundo Pesquisa Brasileira de Mídia 2015 

 
Fonte: elaborado pelos autores. Índice de utilização de redes sociais e mensageiros por parte dos usuários de 

internet no Brasil.  

 

Para Costa (2014, p.85), monitorar o que falam de sua marca nas redes sociais é a regra 

número um para determinar boas estratégias de posicionamento. A partir desse monitoramento 

é possível definir comportamentos que favorecerão a instituição que quer se destacar no 

ambiente digital. Segundo Caio Túlio Costa (2014), 

 

As pessoas falam nas redes sobre o que leem nos jornais. As pessoas falam sobre os 

jornais. Mais: as pessoas falam de assuntos e de notícias que interessam aos jornais. 

Ainda mais importante: as pessoas compartilham as informações com outras. É a 

superdistribuição em plena ação. (COSTA, 2014, p.85) 
 

Além disso, como cita Emily Bell (2016), o jornalismo se tornou uma pequena atividade 

do grande negócio das plataformas digitais. A internet e as redes sociais tornaram o jornalismo 

um modelo de negócio praticamente inviável. Não só porque os conteúdos em sua maioria estão 

disponíveis nesses espaços gratuitamente, mas também porque as instituições perderam o 

monopólio de produtoras e distribuidoras de conteúdo - já que os consumidores pagam pela 
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infraestrutura que utilizam e não pelo acesso ao conteúdo e a linguagem em links e feeds 

favorece a dispersão (ANDERSON, BELL, SHIRKY. 2013, p.35).  

As redes sociais ainda abrigam as publicações e monetizam com isso, algo 

potencializado pelos dispositivos móveis, pois quem lerá jornais e revistas quando “o telefone 

que levamos no bolso é nosso portal para o mundo”. (BELL, 2016, p.58). A concentração de 

poder, que antes estava na mão das grandes instituições, como Globo20 e Abril, por exemplo, é 

muito maior atualmente, nas mãos das empresas digitais, como Google e Facebook. 

Percebendo que o público dedica boa parte do tempo de consumo nas redes, as empresas 

criaram espaços para a divulgação de notícias, como o Facebook Instant Articles21, entre outros. 

Mas ao mesmo tempo em que surge uma oportunidade positiva para os veículos, algumas redes 

permitem que o usuário bloqueie publicidade, barrando também com a possibilidade de 

rentabilizar. 

Assim, fica sugerido que apostar em um só espaço não é o melhor caminho. Como 

afirma Bell, “o equilíbrio crítico entre destino e distribuição é, provavelmente, a decisão de 

investimento mais difícil que meios tradicionais de comunicação precisam tomar no momento” 

(BELL, 2016, p.60).  

Alguns veículos que querem manter o impresso então, procuram apostar nos mais 

diversos espaços possíveis, sempre direcionando o consumidor aos seus sites e páginas e à 

publicação impressa. A revista Claudia, da Editora Abril, por exemplo, em suas primeiras 

páginas da edição impressa indica todos os seus perfis nas redes sociais. A publicação possui 

páginas no Facebook, no Twitter, no Instagram, no Pinterest22 e no Youtube, não só 

republicando o conteúdo do impresso, mas produzindo materiais com linguagens e formatos 

específicos para esses espaços, aplicando a convergência já antes citada. 

Esse parece ser o comportamento da maioria dos veículos que buscam continuar no 

mercado em sua versão impressa: ter um site e produzir conteúdo para os mais diversos espaços, 

buscando atingir o público que se dispersou. Mas esse negócio em transformação nem sempre 

foi assim. Quando não havia internet, muitos jornais e revistas eram o espaço que os leitores 

utilizavam para se informar e se entreter, como detalharemos melhor no próximo capítulo. 

  

                                                
20 O Grupo Globo é um conjunto de empresas de comunicação e entretenimento com origem no Brasil. Atua nos 
mais diversos ramos, da TV, ao cinema, à música, ao rádio e ao impresso. Disponível 

em:<http://www.grupoglobo.globo.com/> 

 
21 Serviço que permite a criação de artigos interativos no próprio Facebook, tornando o acesso rápido e responsivo. 

Disponível em:< https://instantarticles.fb.com/>. 

 
22 Rede social de imagens que funciona como um catálogo de ideias. 
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4. MERCADO EDITORIAL DE REVISTAS  

 

Estima-se que as primeiras notícias impressas surgiram ainda em Roma, antes de Cristo, 

com a Acta diurna, para informar a sociedade sobre os acontecimentos sociais e políticos. Mas 

foi em 1447, ano que data a criação da prensa de Johann Gutemberg, que se deu o primeiro 

passo para o surgimento de publicações semelhantes ao então considerado jornal moderno. “A 

regularidade das publicações aconteceu a partir da segunda metade do século XVI, mas a 

origem dos jornais modernos está situada nas duas primeiras décadas do século XVII, quando 

as notícias passaram a ter mais confiabilidade.” (MELO, 2005, p.4). Os boletins informativos 

da época eram consumidos pelas classes mais abastadas, que eram alfabetizadas, e o 

desenvolvimento da imprensa era lento, sendo ela facilmente controlada pela autoridade 

governamental. (SODRÉ, 1999, p.2) 

Segundo Melo (2005, p.5), “outro fato importante para a evolução do jornalismo foi a 

industrialização. A mecanização tornou o processo de impressão mais rápido, barato e 

dinâmico, o que motivou o aumento do público leitor.” De acordo com Traquina (2005, p.38), 

em meados do século XV, a invenção de Gutemberg permitia a impressão de 50 páginas/hora. 

Em 1814, a invenção de Koening, que usava cilindros para levar o papel à prancha, esse número 

cresceu para 1100 páginas/hora; e em 1871, com as rotativas de Marinoni, foi possível imprimir 

95000 páginas/hora. 

No século XIX, os jornais impressos e as revistas eram considerados os principais 

veículos informativos, conseguindo se reinventar, mesmo esbarrando na criação do rádio e da 

televisão. Para Nelson Traquina (2005, p.35), aquele século foi a “época de ouro” da imprensa 

desde a invenção da prensa de Gutemberg em 1447, pois a tecnologia e os desenvolvimentos 

sociais e políticos favoreceram o aumento de tiragens e do consumo das publicações. 

No Brasil, a imprensa só surgiu oficialmente em 1808, com a chegada da família real 

portuguesa. A medida que o País foi se desenvolvendo, com o crescimento urbano e o aumento 

do número de pessoas alfabetizadas, o mercado editorial jornalístico foi se fortificando. Como 

afirmam Martins et al (2008, p. 104), “O crescimento e a diversificação do mercado editorial 

assentaram-se no tripé da florescente economia urbano-industrial, em combinação com a 

modernização técnica e a ampliação do mercado leitor.” 

O crescimento do jornalismo no Brasil também passou pela diversificação de veículos 

oferecidos ao público. Como afirmam Martins et al (2008, p. 105), 
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O desdobramento do setor traduziu-se também na diferenciação entre jornais e revistas: 

ao primeiro, normalmente diário e vespertino, caberia a divulgação da notícia, o retrato 

instantâneo do momento, abrangendo desde as disputas políticas até o descarrilamento 

do trem de subúrbio. À revista reserva-se a especificidade de temas, a intenção de 

aprofundamento e a oferta de lazer tendo em vista os diferentes segmentos sociais: 

religiosas, esportivas, agrícolas, femininas, infantis, literárias ou acadêmicas, essas 

publicações atendiam a interesses diversos, não apenas como mercadorias, mas ainda 

como veículos de divulgação de valores, ideias e interesses (MARTINS, A. L. et al 

2008, p.105) 
 

 

 Assim, como um tipo de jornalismo impresso mais especializado, que transita entre o 

jornalismo e o entretenimento estão as revistas. Falando aquilo que o leitor queria consumir, 

elas fizeram sucesso no Brasil e no mundo, como afirma Scalzo (2009, p.14): "entre as revistas, 

ao contrário, a segmentação por assunto e tipo de público faz parte da própria essência do 

veículo". 

A primeira revista de que se ouviu falar data de 1663, na Alemanha. A publicação mais 

parecia um livro, intitulada Erbauliche Monaths-Unterredungen (Edificantes Discussões 

Mensais), se não trouxesse diversos artigos sobre o mesmo tema e fosse voltada a um conteúdo 

específico, além de sair periodicamente (SCALZO, 2009). Desde então outras publicações 

semelhantes foram surgindo e os modelos que davam certo, conquistando o público, eram 

replicados. Em 1842, foi desenvolvida em Londres a primeira publicação ilustrada - The 

Illustrated London News -, como mostra a Figura 3, fórmula que foi aperfeiçoada com o 

desenvolvimento da fotografia. 

Uma das iniciativas que contribuiu para o avanço do suporte revista, segundo Scalzo 

(2009), foi o lançamento da revista semanal de notícias, a Time, em 1923, nos Estados Unidos, 

seguida da ilustrada Life - que trazia imagens em papel de qualidade, colocando a imagem em 

destaque na publicação. No século XIX, as revistas também chegaram ao Brasil, como veremos 

no próximo tópico.  
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Figura 3 - Primeira edição de The Illustrated London News  

 
Fonte: Sleekburn Prints 

 

 

4.1 As revistas impressas e a história 

 

As revistas impressas também chegaram ao Brasil com a corte portuguesa, no início do 

século XIX, entrelaçando o desenvolvimento da imprensa nacional ao aspecto político e 

econômico do País. A primeira publicação que mais se assemelhava a uma revista surgiu na 

Bahia, em 1812, e se intitulava As variedades ou Ensaios de Literatura. Com cara de livro, ela 

trazia discursos, novelas, trechos de autores portugueses, entre outros assuntos culturais 

(BAPTISTA e ABREU, 2010, p.2). A publicação durou apenas dois anos, com periodicidade 

que pretendia ser mensal. 
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A segunda publicação do gênero foi O Patriota, de 1813 a 1814, produzida 

primeiramente mensal, depois bimestralmente, e valorizando os autores nacionais. Com o 

periódico gerou-se espaço para que os intelectuais brasileiros pudessem divulgar ciências e 

literatura, colocando o Brasil como centro da nação portuguesa. As duas publicações serviam à 

imprensa áulica, apoiando o império. 

A partir daí, as revistas que surgiram tratavam de temas que serviam aos interesses das 

classes mais abonadas, como cultura, artes e literatura, ou voltados a campos de conhecimento, 

como medicina, engenharia e direito. Aqui podemos citar a Anais Fluminenses de Ciências, 

Artes e Literatura, lançada em 1822, no Rio de Janeiro. Em 1827 surge uma das primeiras 

publicações femininas brasileiras: Espelho Diamantino, que falava para as mulheres sobre 

política, literatura, belas artes, teatro e moda, para deixar as senhoras brasileiras, segundo 

Scalzo (2009, p.28), “à altura da civilização e dos seus progressos”. 

Entre outras publicações voltadas para o público feminino surgidas na época, podemos 

citar A mulher do Simplício (1832), Espelho das Belas (1841) e A Violeta (1848). No entanto, 

tinham vida curta, uma vez que não havia muitos anunciantes, nem assinantes, e elas não tinham 

recursos suficientes para se manter. Até então, as revistas mais famosas chegavam a no máximo 

dois anos de duração (SCALZO, 2009). 

Isso só começou a mudar em meados de 1837, quando foi lançada a Museu Universal, 

que inovou ao utilizar o modelo das magazines europeias tratando de assuntos diversos com 

textos sintéticos e muitas ilustrações. Esse tipo de revista foi feita para uma parcela da 

população recém-alfabetizada, oferecendo conteúdo um pouco mais acessível e, assim, 

conquistando leitores. Esse modelo foi então replicado, pois conseguia uma boa base de 

consumidores. (SCALZO, 2009).  

Nos primeiros anos de república, a partir de 1889, cresceu o número de revistas de 

variedades no Brasil, em que as novidades funcionavam como a matéria-prima da imprensa. 

Martins et al (2008, p.111) citam que todas as publicações, de certa forma, eram de variedades, 

ainda que falassem de uma temática, agradando seus respectivos públicos-alvo.  

No início do século XX, as transformações científicas e tecnológicas da Belle Époque23 

influenciam também na imprensa. Ela começa a se profissionalizar, acompanhando a 

                                                
23 Com origem na França, o termo refere-se a um momento da história que iniciou no final do século XIX e se 

estendeu mais ou menos até o início da Primeira Guerra Mundial. O período marca muitas mudanças devido ao 

aparecimento de tecnologias, como o telefone, o cinema, a bicicleta, o automóvel, o avião. A França era o centro 

cultural mundial e todos queriam copiá-la. Após a Proclamação da República, em 1889, o Brasil começa a se 

desenhar com inspiração nos padrões franceses e a elite do século XIX buscava sempre se assimilar, praticando os 

costumes da capital francesa, e valorizando todas as inovações vindas de lá. Fonte: 

<http://historialacarte.blogspot.com.br/2010/11/belle-epoque-no-brasil.html> 



54 
 

industrialização no Brasil. O maior parque gráfico até então está localizado no Rio de Janeiro 

e, como já citado, a maior parte das publicações se dividem em de variedades e de literatura. 

(SCALZO, 2009). 

Para Sodré (1999, p.298), em 1904 as artes gráficas no País já permitiam um bom layout, 

separando o desenho da fotografia. Com essa excelência em apresentação, para a época, cita-se 

a revista Kosmos e a Renascença, ambas de variedades. Kosmos, segundo Martins et al (2008), 

era uma revista de alto investimento, com diagramação arrojada, como mostra a Figura 4, que 

trazia abundância de cores, uso de fotografias e caricaturas, construindo uma visão do progresso 

material e civilizatório da Belle Époque. Para Martins et al (2008, p.91): 

 
Essas revistas e tantas mais, muitas de vida efêmera, entretinham com informações 

leves e, sobretudo, apuro gráfico. Naqueles impressos, os ilustradores foram 

fundamentais no quadro de uma população com alto índice de analfabetismo, para a 

qual imagens comunicavam mais que texto.  
 

 

Figura 4 - Páginas da revista Kosmos, de junho de 1904, com diagramação arrojada para a 

época

 
Fonte: OLX 
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Para manter-se, as revistas precisavam de uma estrutura econômica segura e, assim 

como os jornais, estavam sempre aliadas à publicidade. Dessa forma elas ofereciam ao leitor 

inúmeras possibilidades de consumo, que os encaixava num modelo de vida moderno 

(MARTINS. et.al., 2008). Como descrevem Martins et al (2008, p.106-107), “tendo como 

padrão as revistas europeias, nossos editores utilizaram os recursos então disponíveis: cores, 

belos figurinos, charges e temas amenos davam formato às revistas de variedade”. 

Buscando conquistar o maior número de leitores possíveis, algumas publicações faziam 

grandes campanhas de lançamento, como o da revista O Cruzeiro, em 1928. Na época, milhões 

de folhetos foram arremessados do alto de prédios no centro do Rio de Janeiro, anunciando a 

primeira edição da revista, como mostra a Figura 5, a seguir. Além disso, houve muito cuidado 

com a distribuição: os mais diversos meios de transporte foram acionados para que ela chegasse 

de Norte a Sul (MARTINS. et al, 2008, p.105). Criada por Assis Chateaubriand, a revista foi 

um fenômeno e durou quase 50 anos, trazendo grandes reportagens e dando uma atenção 

especial ao fotojornalismo (SCALZO, 2009). 

 

Figura 5 - Primeira capa de O Cruzeiro, em 1928 

 
Fonte: Pinterest Marcus Reis 

 

 
 

Nos anos 50, no período posterior à Segunda Guerra Mundial, proliferaram as revistas 

de análise econômica e industrial, como Observador Econômico e Financeiro; Revista 
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Industrial; e Digesto Econômico; e surgiram as revistas de fotonovelas que fizeram muito 

sucesso até o final dos anos 70, quando surgiram as telenovelas e elas tiveram de se reinventar. 

As fotonovelas eram inspiradas nos folhetins franceses do fim do século XIX, e tratavam-se de 

histórias românticas ilustradas por fotografias, como variações de Cinderela. Entre as revistas 

de fotonovelas podemos citar Grande Hotel (Editora Vecchi), uma das mais lidas na época, e a 

revista Capricho, da Editora Abril, lançada em 1952, tornando-se depois revista para 

adolescente (SCALZO, 2009), como mostram as Figuras 6, 7 e 8, a seguir. 

No final da década de 50 e nos anos 60 as revistas já são consideradas grandes veículos 

para publicidade, propagando-se as chamadas revistas de consumo - aquelas destinadas ao 

público em geral e vendidas em bancas ou por assinatura (MARTINS et al, 2008, p.207). 

 

Figura 6 - Capa da 1ª edição de Grande Hotel e de outras revistas de fotonovelas 

 
 Fonte: Blog Acervo de Fotonovelas. 
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Figura 7 - Capa da 1ª edição da revista de fotonovelas Capricho 

 
Fonte: Blog Revistas de Fotonovelas. 
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Figura 8 - Páginas da 1ª edição da revista Capricho, com fotonovela e anúncio  

 
Fonte: Blog Revistas de Fotonovela. 

 

 

Victor Civita foi o fundador da empresa editorial que dominaria o mercado por anos, a 

Editora Abril. Na época, em 1950, “as revistas importantes de consumo eram poucas”. 

(MARTINS et al. 2008, p.208). O jornalista, nascido nos Estados Unidos e naturalizado 

brasileiro, então resolveu apostar nesse mercado. Visitou os principais editores de revistas no 

País e decidiu sediar seu negócio em São Paulo. O primeiro lançamento, sucesso de vendas, foi 

O Pato Donald, em 1950. (MARTINS et al. 2008, p.208). “Montou sua própria distribuidora, 

e em 1964 construiu o maior parque gráfico da América Latina”, em três décadas montou um 

império de mais de 200 revistas (ALI, 2009, p.364). 

Ainda segundo Martins et al (2008, p.208), Civita não demorou a perceber que não 

havia gráfica, nem distribuidora de publicações no Brasil que estivessem preparadas para sua 

ambição de editar grandes títulos nacionais. Assim, ele investiu na criação de publicações que 

concorriam diretamente com as já disponíveis no mercado. Além da Capricho para concorrer 

com Grande Hotel, também foram lançadas Ilusões, Noturno e Contigo!. Mesmo com o fim 

dos romances fotografados, a primeira e a última tinham uma marca forte e foram reformuladas 

editorialmente, permanecendo no mercado. 
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Além disso, uma das grandes apostas de Civita foi a segmentação de mercado, atingindo 

o maior número de leitores possível. Assim surgiram Quatro Rodas (1960), sobre 

automobilismo, Claudia (1961), para mulheres, Realidade (1966), com grandes reportagens, 

entre outras. Nos anos 90, o sucesso, segundo Martins et al (2008) eram as publicações sobre 

televisão (Tititi, Minha Novela e Conta Mais), celebridades (Caras, Contigo! e Quem) e 

adolescentes (Capricho, Toda Teen e Atrevida). 

Scalzo (2009), cita durante seu livro que as revistas até então não tinham tantas 

assinaturas. Um momento importante para essa ferramenta do modelo de negócios tradicional 

do jornalismo impresso foi quando, em 1971, a revista Veja acertou sua fórmula ao conseguir 

assinantes. De acordo com o Guia ANER de Assinaturas, 

 

Pode-se dizer que o desenvolvimento contínuo de Assinaturas de revistas no Brasil 

teve seu marco mais importante em 1971 com a venda de assinaturas da Revista Veja, 

que havia sido lançada três anos antes somente em bancas. Para uma revista que 

vendeu mais de 700.000 exemplares na primeira edição e um ano depois vendia apenas 

50.000 exemplares por edição, encontrar um meio de aumentar a circulação era uma 
questão de sobrevivência. (ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE EDITORES DE 

REVISTAS. 2009, p.13) 

 

O jornalismo de serviços que era feito em muitas revistas, incluindo as publicações da 

Abril, era visto como um jornalismo de segunda categoria, mas como citam Martins et al (2008, 

p.211), “tratava-se de uma maneira eficiente de servir e de fidelizar o leitor, dando-lhes 

informações úteis para sua vida pessoal”. 

Assim, a conquista do mercado brasileiro se daria por revistas de periodicidade mensal, 

que abririam caminho para a venda de anúncios, muito difícil de conseguir nas infantis e nas 

fotonovelas. Em 2007, a Abril detinha 55% de verba publicitária que era dedicada à revistas, 

segundo Martins et al (2008). A Editora apostou progressivamente na segmentação de mercado, 

com revistas sobre carros, economia, viagens, esportes entre outros temas. Como afirmam 

Martins et al (2008, p.226): 

 

Uma das grandes diferenças entre o modo de se fazer jornal diário e revista, no início 

dos anos 1960, foi a descoberta do leitor, da leitora. Na redação dos grandes jornais da 

época não havia perfil de leitor. Para o jornal, leitor era todo mundo: homem, mulher, 

velho, jovem, empresário, profissional liberal… Revistas trabalhavam para um leitor 

mais definido.  
 

 

No início, as instituições imaginavam seu público-alvo por intuição. Isso era confirmado 

através das cartas e telefonemas que chegavam até as redações. Com o desenvolvimento das 

pesquisas de mercado, ficou mais claro quem eram os potenciais leitores e isso passou a nortear 



60 
 

reuniões de pauta e as matérias desenvolvidas (MARTINS et. al. 2008). Como afirmam Martins 

et al (2008, p.227), “No jornalismo de serviço, conhecer o leitor era fundamental para o sucesso. 

Para o anunciante, ter seus anúncios em todo o país era básico para sua estratégia de venda. 

Ainda mais tendo certeza de que a publicação falava com quem ele queria se comunicar”. 

Esse foco no leitor, desde o início, rendeu a Abril o sucesso de suas publicações. 

Segundo Martins et al (2008, p.229), em 2007, a editora publicava mais de cem revistas, tinha 

um total de 41% dos exemplares vendidos no País, mesmo o Brasil sendo bem diferente dos 

anos 50, com uma população maior e mais urbanizada e com mais concorrência. Ainda de 

acordo com Martins et al (2008, p.229), em 2007, entre as 10 revistas mais consumidas seis 

eram da Abril, como mostra a Tabela 4: 

 

Tabela 4 - Venda média de revistas por edição, de junho de 2007 

1º Veja* 1096 mil exemplares 

2º Época 428 mil exemplares 

3º Claudia* 404 mil exemplares 

4º Nova Escola* 401 mil exemplares 

5º Seleções 395 mil exemplares 

6º IstoÉ 352 mil exemplares 

7º Superinteressante* 316 mil exemplares 

8º Caras 298 mil exemplares 

9º Nova* 222 mil exemplares 

10º Manequim* 219 mil exemplares 

Fonte: In MARTINS et al, 2008. p.229. *Revistas publicadas pela Abril. 

 

Em 2014, entre as 10 revistas de maior circulação mensal, oito eram da Abril, como 

mostra a Tabela 5 a seguir, estando a Nova em 8º lugar: 
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Tabela 5 - Circulação média de revistas mensais entre janeiro e setembro de 2014 

1º Claudia*  419.335 

2º Superinteressante* 344.652 

3º Nova Escola 310.280 

4º Quatro Rodas* 251.371 

5º Seleções Reader's Digest 238.456 

6º Saúde* 231.081 

7º Boa Forma* 215.050 

8º Nova* 184.366 

9º Casa Claudia* 181.082 

10º Manequim* 174.116 

Fonte:IVC In aner.org.br 

 

Dentro das diferentes segmentações desenvolvidas pelas editoras, a de revistas 

femininas foi uma das que teve grande desenrolar, com inúmeras publicações e visões de 

mundo, que variam de acordo com a época vivenciada pela sociedade e a faixa etária do público-

alvo. No próximo tópico, apresentaremos uma visão mais geral dessas publicações. 

 

4.1.1 Jornalismo de revistas femininas  

  

As revistas femininas, como já citado, existem no Brasil, desde que surgiram revistas 

no País. Essas publicações, no entanto, inicialmente eram feitas em sua maioria por homens e 

mais serviam como um guia de comportamento social para as mulheres da época. As 

publicações que circulavam até então valorizavam a vida cotidiana nas cidades, construindo um 

ideal de sociedade ou criticando aspectos do urbanismo. Com as revistas femininas não foi 

diferente.  

No início, falava-se da moda europeia, além de conselhos culinários e de literatura, e 

logo essas publicações tornaram-se um manual de modelo social. “Concebidas como objeto de 

lazer, essas revistas se revelaram essencialmente normativas, definindo o papel social e 

determinando os padrões de comportamento desejáveis para a mulher da época”, afirmam 

Martins et al (2008, p.117).  
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 Esse tipo de publicação entra no que Ali (2009, p.20) classifica como revista 

segmentada por público, sendo dirigida àquele público determinado e apresentando uma 

variedade de assuntos que o interessa. 

Mesmo com origem bem anterior, um marco para o jornalismo de revistas femininas no 

País foi a coluna de Carmen da Silva, na revista Claudia. A revista se propunha inovadora, 

como já citado, ao produzir imagens de estúdio com ambientes decorados com objetos 

nacionais, ao construir a primeira cozinha experimental acoplada a um estúdio no País e ao falar 

de assuntos que faziam parte do dia a dia das leitoras, que antes eram questões restritas aos 

homens. Nesse contexto, a escritora e jornalista Carmen da Silva foi convidada para assumir a 

seção “A arte de ser mulher” em 1963 (MARTINS et al, 2008, p.214).  

 Em seus artigos, Carmen falava da mulher como protagonista de sua vida, do 

movimento feminista e de temas que ainda eram considerados tabus, como sexo, aborto, pílula 

e infidelidade. Além disso, a leitora era tratada de forma inteligente, diferente do que faziam os 

outros órgãos de imprensa, principalmente os femininos. (MARTINS et. al., 2008, p.214). A 

partir daí, muitas outras publicações para os diferentes perfis de mulheres foram surgindo, como 

já dito anteriormente, cada vez mais focadas em seu público leitor e acompanhando as 

mudanças na sociedade.  

 Até os anos 70, a mulher realizava trabalhos domésticos ou artesanais, e a partir daí 

conquista espaço em profissões até então masculinas (PINHEIRO, 2012, p.13). Segundo o 

Censo Demográfico de 1970, as mulheres, em sua maioria, ainda ganhavam pouco se 

comparado aos homens, mas já ocupavam cargos na sociedade que lhe davam algum poder 

aquisitivo. Da população de 15 a 29 anos que recebia até 500 cruzeiros, menor valor 

considerado pelo censo, as mulheres representavam 47,78%. Já com relação à população de 15 

a 29 anos que recebia mais de 2001 cruzeiros, valor máximo considerado pelo censo, as 

mulheres representavam 20,99%. 

 Ainda segundo o Censo de 1970, a mulher representava 78, 26% da população de 20 a 

29 anos sem rendimentos (IBGE, 1973). Apesar das dificuldades financeiras que elas 

enfrentavam, foi a partir de então que começaram a assumir posições mais efetivas na 

sociedade. Assim, nessa década, o crescimento do número de revistas para esse público foi 

maior. A partir desse momento, as revistas femininas também passaram a tratar a mulher como 

profissional, além de ousarem mais no conteúdo, tratando de temas que eram vistos como tabus. 

(SCALZO, 2009).  
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Entre as publicações disponíveis no mercado hoje podemos citar Cosmopolitan, 

Claudia, Elle, Boa Forma, Estilo - da Editora Abril - Marie Claire, Manequim, Glamour, TPM 

e Vogue, além das já extintas Gloss e Lola, que também eram da Abril. 

 A revista Nova chegou ao Brasil em 1973, como uma licença da americana 

Cosmopolitan, propondo-se ousada e feminina. O nome Nova foi dado, de acordo com Ali 

(2009, p.55), porque na época o Brasil passava por um período político ditatorial que não 

aceitava a americanização dos produtos, e assim um novo nome foi criado. A seguir 

discutiremos um pouco sobre jornalismo de revistas e sobre a história da publicação, 

considerada a revista feminina mais vendida no mundo24. 

 

4.2 Jornalismo de revistas, o foco no leitor 

 

Do inglês “review”, que significa revista, resenha ou crítica, ou de “magazine”, que 

significa depósito de mercadorias variadas, ou em francês “magazin”, que significa loja de 

departamentos, veio a palavra revista, que designa o meio de comunicação que abriga uma 

variedade de assuntos (ALI, 2009, p.19). 

Revistas são publicações periódicas, feitas para guardar e colecionar - com visual 

atraente e material de boa qualidade -, com identidade própria que permite ao leitor identificá-

la mesmo que ela venha a passar por transformações, que informa, que instrui, diverte; tudo 

direcionado ao público que se interessa por aquelas temáticas. Assim, ela constrói uma relação 

com o leitor, falando de temas sobre os quais ele quer ouvir (ALI, 2009, p.18-19). 

Scalzo (2009, p.11) considera revista, “[...] um veículo de comunicação, um produto, 

um negócio, uma marca, um objeto, um conjunto de serviços, uma mistura de jornalismo e 

entretenimento”. Esse universo amplo que envolve uma revista, está sempre conectado aos seus 

leitores, desenvolvendo uma relação de confiança, credibilidade, expectativas, erros e acertos. 

(SCALZO, 2009, p.12). 

Por um tempo, como já citado, o jornalismo de revista era considerado como de serviço, 

como uma segunda categoria de jornalismo. Essa, no entanto, era uma forma diferente (do que 

os jornais faziam) de servir e fidelizar o leitor. (MARTINS et al, 2008, p.211). 

Para Scalzo (2009, p.12), revista é um encontro entre um editor e um leitor, "[...] um 

contato que se estabelece, um fio invisível que une um grupo de pessoas e, nesse sentido, ajuda 

a construir a identidade, ou seja, cria identificações, dá sensação de pertencer a um determinado 

                                                
24 Essa informação está na lombada de todas as edições de Cosmopolitan Brasil e no mídia kit da publicação (ver 

Anexos A e B). 
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grupo". Isso pode ser visualizado, desde o editorial, até as matérias que falam diretamente com 

o leitor. 

A segmentação por assunto e tipo de público fazem parte da própria essência das 

revistas, ao contrário do que se passa nos jornais. “É na revista segmentada, geralmente mensal, 

que de fato se conhece cada leitor, sabe-se exatamente com quem se está falando” (SCALZO, 

2009, p.14-15). 

Para conhecer bem esse leitor, Scalzo (2009), assim como Ali (2009), ressaltam a 

importância das pesquisas de mercado e do contato com esses consumidores. "[...] A revista 

trata o leitor de você, fala com ele diretamente e, às vezes, com intimidade. Para fazer isso, 

contudo, primeiro é preciso saber ouvi-lo" (SCALZO, 2009, p. 37).  

Muitas vezes, na correria do fechamento nas redações, jornalistas esquecem-se que a 

revista é feita para o leitor e não apenas para expressar sua opinião - algo que Ali critica. 

“Revistas só existem porque pessoas têm interesses e querem receber comunicação sobre esses 

interesses. Quem trabalha nas redações não só cria e seleciona o conteúdo que o leitor deseja 

mas tem ainda de seduzi-lo para que o texto seja lido” (ALI, 2009, p.32). 

Para Scalzo (2009, p.39), o bom jornalista não perde uma oportunidade de observar seu 

leitor folheando uma edição, ou de ouvir o que ele tem a dizer. No auge das revistas impressas 

e quando a internet ainda não era popular, dos anos 70 até os 90, o atendimento ao leitor por 

telefones e cartas era uma ferramenta de grande valia. Ainda hoje, o serviço de atendimento é 

um espaço privilegiado na relação público-revista. (SCALZO, 2009, p.39). 

Segundo Ali (2009), os tempos de ouro das revistas de interesse geral passaram, agora 

os investimentos no público-alvo devem nortear todas as decisões editoriais tomadas: 

 

Revista é relacionamento. Boas revistas - como nenhum outro meio - estabelecem um 

clima de intimidade e amizade, inspiram lealdade e afeto. Quando o relacionamento 

existe, o leitor inevitavelmente responde, e muitas vezes apaixonadamente. Se, ao 

contrário, houver um distanciamento, ele se afasta. Sem vínculo não há revista. (ALI, 
2009, p.32) 

 

Nesse tipo de publicação o leitor é também editor, pois é ele quem determina o que vai 

ser publicado ou não, a partir de seus interesses. (SCALZO, 2009). Ou seja, as redações de 

revistas adequam-se ao que seus leitores buscam ler, pois elas têm um público alvo específico, 

no qual os jornalistas, a partir de pesquisas, se baseiam para construí-las, de forma que “a revista 

[...] tem um contrato implícito com o leitor [...] ‘Prometo que se você ler esta revista [...] 

encontrará à sua disposição o que é importante para você e do seu interesse, vai saber o que 

quer saber, e até o que não sabia que precisava’” (ALI, 2009, p.32). 
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Fátima Ali, durante seu período como diretora de Nova em 1980, teve apoio de Homero 

Sánchez, especialista em pesquisas e análise do comportamento dos telespectadores da Rede 

Globo, para montar um painel com os tipos de leitoras da revista. Foram determinados nove 

tipos, e cada um na redação era responsável por encontrar um deles na vida real para saber o 

que achavam da revista e que assuntos lhe interessavam. Até então ela inspirava-se em si mesma 

(trinta anos, solteira, independente, jornalista) para compor as edições (ALI, 2009, p.39). 

Hoje, esses interesses dos leitores muitas vezes se expressam nas redes sociais, 

mostrando uma nova forma dos veículos interagirem com esses públicos. Ali (2009) ainda 

afirma que as revistas devem acompanhar seus leitores, pois,  

 

Eles mudam, suas necessidades mudam, a tecnologia muda, a comunicação e a vida 

dos leitores muda cada vez mais rápido. A equipe que vive fechada na redação, olhando 
para o próprio umbigo, processando informação, fixada nos fechamentos, corre o risco 

de perder contato com a realidade. (ALI, 2009, p.33) 

 

Assim vemos, como já citado, revistas apostando em meios digitais, nas redes sociais e 

até mudando sua marca e sua proposta para continuarem ao lado de seus leitores. A 

Cosmopolitan, por exemplo, mudou sua marca para acompanhar suas leitoras e conectá-las 

numa discussão mais global (PUBLIABRIL, s/d), assim como Capricho mudou de plataforma 

para se aproximar da realidade de suas leitoras. 

Por trás dessa mudança está mais uma tentativa da Editora Abril de manter suas 

publicações no mercado, bastante afetado pela era da internet, como já discutido. Para Steganha, 

(2010, p.23), 

 

Depois do estouro da bolha no início do ano 2000, para continuar no mercado e também 

para adaptar o jornalismo ao ‘gosto’ do público do século XXI, as grandes empresas 

precisaram entrar na ‘era da convergência’, que se iniciou com uma série de fusões e 

aquisições na área da comunicação. A ideia era juntar sinergias de diferentes empresas 

para sobreviver de forma competitiva diante do novo cenário. 

 

Toda revista deve se manter atualizada, para que seu público continue a querer lê-la 

(SCALZO, 2009), principalmente em tempos de convergência. Boas revistas têm planos 

editoriais e missão definidos, que os ajuda a se posicionar objetivamente em relação ao leitor 

no mercado. (SCALZO, 2009, p.61). Assim, quando Nova mudou para Cosmopolitan, sua 

missão de apoiar a mulher jovem continuou semelhante tanto à anterior, quanto à da edição 

americana. 

E jornalismo de revistas não se refere apenas a textos. De acordo com Marília Scalzo 

(2009), a capa é que vende uma revista, por isso ela precisa ser irresistível e seduzir o leitor. 
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Atualmente, leva-se isso não só para as edições impressas, mas também para as digitais. 

Imagens de boa qualidade e manchetes atraentes é que aumentam a chance de aquela publicação 

ser consumida (SCALZO, 2009). “A capa deve atrair o leitor a distância pelo conteúdo e pelo 

impacto visual”, afirma Ali (2009, p.70). 

Ali (2009, p.89) cita que demorou um tempo para desenvolver o estilo das fotos de capa 

de Nova. Encontrar a modelo certa, a postura certa, a atitude certa; precisava do apoio de um 

fotógrafo. Enquanto na edição norte-americana Helen Gurley Brown o fez com o americano 

Francesco Scavullo, a editora brasileira encontrou em José Antônio de Moraes o fotógrafo 

certo. Ele fez imagens da publicação durante anos, buscando as melhores capas da publicação. 

Assim como todo o visual da revista também deve estar ligado ao seu público-alvo, 

Scalzo (2009, p. 67) defende que 

 

É o universo de valores e interesses dos leitores que vai definir a tipologia, o corpo do 

texto, a entrelinha, a largura das colunas, as cores, o tipo de imagem e a forma como 

tudo isto será disposto na página. Por isso, o projeto gráfico tem que ser inserido num 

projeto editorial mais amplo. 

 

 Utilizar boas imagens também é uma ferramenta empregada por muitas publicações 

para prender o leitor. E não pode ser deixado de fora o próprio texto, que deve ser claro, correto 

e que a supra necessidade de informação daquele que lê. São textos com bom encadeamento de 

ideias, que fazem sentido e que, de certa forma, funcionam como entretenimento. (SCALZO, 

2009). 

 Todas essas ferramentas ajudam a construir a identidade das publicações. No próximo 

tópico, aprofundaremos a história e as características da revista Cosmopolitan. 

 

4.3 Cosmopolitan 

 

 A história que deu origem à revista Cosmopolitan, como a conhecemos hoje, teve início 

nos Estados Unidos, em 1962, quando Helen Gurley Brown publicou o livro Sex and the single 

girl. Para a época, o título era chocante, pois não era comum mulheres falarem de como viver 

suas vidas por si, e não depender de homens (MIRA, 1997, p.186). A história ficcional de uma 

solteira oscilante, fez muito sucesso entre as norte-americanas, como conta Benjamin (2007): 

 
Não só o livro dizia às mulheres que não precisavam de um homem para ser feliz, mas 
também as encorajava a curtir o sexo com quem quer que fosse - sem culpa. Essas duas 

mensagens atingiram o ápice: o livro de Helen era um best-seller instantâneo, e garotas 

solteiras estavam tão excitadas que alguém finalmente falou com elas, que inundaram 
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a autora com notas de agradecimento - e pediram-lhe conselhos pessoais. (BENJAMIN, 

2007, tradução nossa25) 
 

 

Helen, que trabalhava como copywriter26 em uma agência de publicidade, percebeu 

então que, se tivesse sua própria revista, poderia responder a todas essas mulheres de uma só 

vez. Ela elaborou uma proposta que explorava as principais mensagens de seu livro e imaginava 

duas questões: as mulheres estavam fazendo sexo e amando; e queriam uma revista que fosse 

sua melhor amiga e falasse sobre todas as coisas que não tinham sido discutidas antes 

(BENJAMIN, 2007). 

Enquanto isso, William Randolph Hearst, fundador do conglomerado de mídia Hearst 

Corporation, estava quase fechando a revista The Cosmopolitan, que ia mal no mercado desde 

o início dos anos 60. A publicação havia sido lançada inicialmente em 1886, em Nova York, 

por Schlick & Field of Rochester, e foi vendida três anos depois para Hearst. Ela tinha como 

propósito fundador apresentar literatura internacional para os americanos, mas só sobreviveu 

bem nos anos de guerra, pois não foi bem aceita pela sociedade que se transformava 

rapidamente (MIRA, 1997, p.186). 

 Após várias recusas de editoras, Helen teve uma oportunidade na Hearst Corporation, 

para que ela injetasse novas ideias na antiga publicação. “A única condição para isso, era que 

ela entregasse 12 capas de uma única vez e, assim, provar aos executivos que existia conteúdo 

suficiente para pelo menos um ano de publicação. E tinha muuuito conteúdo!”, contam Bárbara 

dos Anjos Lima e Nathalia Ruiz (2015, p.56). 

Assim, Helen teve toda liberdade para mudar a publicação, que se falhasse levaria ao 

fechamento da revista. Ela fez uma reforma editorial completa, montou uma redação só de 

mulheres e deu um novo estilo ao texto da revista que passou a se chamar apenas Cosmopolitan 

(ALI, 2009, p.370). Gurley Brown acreditava que toda mulher procurava por crescimento 

pessoal, autoconfiança, um emprego interessante, boas relações com um homem e uma vida 

sexual melhor, e foi nisso que pensou ao construir a revista (MIRA, 1997, p.186). 

A reestreia aconteceu em 1965, foi um grande sucesso, vendendo um milhão de 

exemplares. O primeiro número que refletia totalmente a visão de Helen foi o de setembro de 

1965, mas a edição de julho foi a primeira que ela editou. A capa, que pode ser vista na Figura 

                                                
25 “Not only did the book tell women they didn't need a man to be happy, but it also encouraged them to enjoy sex 

with whomever they damn well pleased — without guilt. Those two messages struck a chord: Helen's book was 

an instant best-seller, and unattached girls everywhere were so psyched that someone had finally spoken to them, 

they flooded her with thank-you notes — and begged her for personal advice.” 

 
26 Termo que pode ser utilizado para redator publicitário. 



68 
 

9, trazia uma chamada sobre pílula anticoncepcional, assunto que ainda não era muito falado 

pela imprensa, chocando alguns e conquistando as mulheres que desejavam falar sobre isso. A 

partir de então, Cosmopolitan continuou a publicar artigos sobre temas provocativos, ou 

considerados tabus, como casos extraconjugais. 

Entre as chamadas da capa, podemos citar: “A nova pílula que promete deixar a mulher 

mais responsável”, “Maior amante do mundo - como é ser desejada por ele! Do livro mais 

vendido, ALY.”, “Quando uma mulher trabalhadora vai ao psiquiatra”, “Você acha que é 

neurótica, por Oscar Levant” e “A única boa secretária - romance misterioso completo”; que 

falavam de sexualidade, relacionamento e de temas psicológicos. 

Propagando-se entre o público feminino, a revista começou a trabalhar com a figura da 

Cosmopolitan Girl, que era dona de sua própria vida. Para Gurley Brown, a garota 

Cosmopolitan quer ser reconhecida pelo que faz e se importa com amor (com sexo) e trabalho, 

temas constantes na publicação (MIRA, 1997, p.188). Como afirma Ali (2009, 370), “as 

revistas femininas falavam de casa, marido, cuidado com os filhos, culinária - tudo que girava 

em torno da mulher. Cosmopolitan veio falar da mulher para a mulher”. 

Segundo Mira (1997), em meados dos anos 60, começa a crescer o número de mulheres 

que trabalham fora de casa. Além disso, essas mulheres começam a ocupar as universidades 

para obter formação superior e poder exercer profissões liberais e isso foi pano de fundo de 

muitos movimentos feministas, que contribuíram para a ideia das mulheres como grupo que 

quer falar e ser ouvido. (MIRA, 1997). 

Outro fator marcante para a sociedade, que esteve refletido nas edições de 

Cosmopolitan, foi a maior permissividade sexual da mulher, como pode ser observado já na 

chamada da primeira capa “Maior amante do mundo - como é ser desejada por ele! Do livro 

mais vendido, ALY”, resultado das formas de contracepção modernas, da época. (MIRA, 1997). 

“Ao longo dos anos, a Cosmo não só se tornou a revista mensal número um na banca de jornais, 

mas também tem servido como agente de mudança social, incentivando as mulheres em todos 

os lugares a ir atrás do que querem (seja na sala de reuniões ou no quarto)”, afirma Benjamin 

(2007, tradução nossa27). 

 

 

 

                                                
27 “Over the years, Cosmo has not only become the number-one-selling monthly magazine on the newsstand, but 

it has also served as an agent for social change, encouraging women everywhere to go after what they want 

(whether it be in the boardroom or the bedroom).” 
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Figura 9 - Primeira capa da revista Cosmopolitan editada por Helen Gurley Brown 

 
Fonte: Getty Images. “A nova pílula que promete deixar a mulher mais responsável”, em 

tradução livre, traz a pílula anticoncepcional como tema de capa de uma revista pela primeira 

vez. 

 

 

A partir de 1970, as capas ficaram mais ousadas com garotas de biquínis, vestidos curtos 

e roupas que cobriam partes estratégicas do corpo, favorecendo mais uma vez a sensualidade 

(LIMA e RUIZ, 2015, p.57). Isso também parece refletir a maior permissividade sexual que a 

mulher conquistou até então, e, aliada às temáticas tratadas na revista, sugerem que o editorial 

de origem da marca trazia uma visão mais masculina sobre a mulher – era um tipo de mulher 

que agradava o homem -, mas não só isso. As poses e modelos de capa também parecem 

representar uma mulher livre com relação ao seu corpo, que era magro e dentro de “padrões de 
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beleza” da época. Assim, ela usava o corpo como queria, principalmente para conquistar, sem 

se preocupar tanto em ser recatada. 

Segundo Mira (1997, p.216), Cosmopolitan também tinha a intenção de oferecer 

acompanhamento psicológico para as leitoras: 

 

Lembremos que os dois livros de Helen Gurley Brown, no fundo, são de auto-ajuda e 

que seu projeto para Cosmopolitan foi uma extensão deles. Helen Brown retirou da sua 

experiência o que dizer para mulheres como ela. No Brasil, por falta de pesquisas 

disponíveis na época, Fátima Ali criou Nova tendo como base a própria experiência. 

(MIRA, 1997, p.216). 
 

 

 De acordo com Ali (2009, p.295), a leitora de Cosmopolitan tornou-se um símbolo 

americano, 

Na redação ninguém fazia nada sem pensar na Cosmo Girl. Ela estava presente nas 

paredes das salas, nas anotações nos textos das matérias, nos briefings para os 

fotógrafos, nas pautas nas reuniões da redação. Helen falava regularmente com as 

leitoras e incentivava a equipe a fazer o mesmo. (ALI, 2009, p.295) 
 

 

Aos poucos, a revista se tornou a maior revista feminina do mundo. Em 1994, a marca 

já somava 28 edições em 14 línguas diferentes, circulando por 28 países e atingindo 30 milhões 

de leitoras (MIRA, 1997). A primeira edição fora dos Estados Unidos foi a inglesa, em 1972, 

seguida pelas licenças para a Editora Abril e para França, Itália e Austrália.  

Atualmente, a marca com base norte americana se apresenta em seu mídia kit como 

"Fun, Fearless e Female", que em tradução livre corresponde a "Divertida, destemida e 

feminina". Em sua missão apoiar a mulher e suas escolhas continua uma marca de 

Cosmopolitan, 

 

A Cosmo é a maior marca de mídia feminina do mundo, com mais de 128 milhões de 

pontos de contato com a marca em plataformas impressas, digitais e sociais. Sempre 

absolutamente real, aberta e divertida, a cobertura da Cosmo mergulha em tudo que a 

mulher se preocupa - beleza, moda, trabalho, saúde, relacionamentos, cultura, vida. 

Nossa missão é capacitar jovens mulheres a serem quem são e o que querem ser, e 

estamos focados em impulsioná-las em seu futuro divertido, sem medo. Sem 

desculpas, sem besteiras, sem arrependimentos. (COSMOPOLITAN..., 2017, 

tradução nossa)28 

                                                
28 “Cosmo is the world's largest young women's media brand, with more than 128 million brand touchpoints across 

print, digital, and social platforms. Always absolutely real, open and entertaining, Cosmo's coverage dives into 

everything she cares about - beauty, fashion, work, health, relationships, culture, life. Our mission is to empower 

young womem to own who they are and be who they want to be, and we're focused on propelling her into her fun, 

fearless future.No excuses, no bull@#*%, no regrets”. Disponível em: 
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 Esse posicionamento jovem e incentivador se assemelha um pouco ao posicionamento 

da marca no Brasil. No próximo tópico falaremos um pouco da história da versão brasileira de 

Cosmopolitan. 

  

4.3.1 Nova/Cosmopolitan Brasil 

 

 Como já citado, no Brasil Cosmopolitan ficou conhecida por Nova. Inovadora, como a 

publicação-mãe, a revista discutia com a leitora o despertar da sexualidade, incentivando que a 

mulher tomasse a atitude desde o início. Como afirma Mira (1997, p.194), a primeira capa criou 

polêmica: 

 
No primeiro número de Nova, a versão brasileira de Cosmopolitan, a palavra orgasmo29 

fez sua estréia entre as revistas femininas aqui editadas. Termo que já havia gerado 

tumulto e apreensão para uma revista como Realidade, aparecia num título de capa com 

todas as suas letras. Em 1973, quando a revista foi lançada no Brasil, isto era uma 

novidade. 
 
 

Segundo Ali (2009, p.295), em 1973, Roberto Civita [filho de Victor Civita], então 

presidente do Grupo Abril, percebeu que não havia uma publicação destinada à nova mulher 

brasileira, que surgia com a revolução sexual. Assim, como já citado, Civita tornou-se um dos 

cinco primeiros editores a publicar uma licença de Cosmopolitan. Para garantir o sucesso das 

publicações, essas edições recebiam atenção especial de Helen Gurley Brown. A então diretora 

de Nova, Fátima Ali, recebeu orientações diretas de Brown sobre como editar e administrar a 

licenciada, por 17 anos, para que a essência da publicação não fosse perdida. 

 Nova destacou-se também pelas matérias de comportamento, como crises no casamento, 

conquista, sedução, anticoncepcional, assuntos que nos anos 70 ainda não eram tão abertamente 

falados pelas outras revistas (MIRA, 1997). Ainda segundo Mira (1997),  

 
Fátima Ali foi a editora que, no Brasil, abraçou a causa de Helen Gurley Brown, 

recriando a revista para a leitora brasileira e dirigindo-a até a sua consolidação nos anos 

80. A receita editorial baseada na americana, era muito diferente da que Claudia vinha 

seguindo. Enquanto o casamento era o centro das preocupações de Claudia, em Nova, 

a ênfase recaía sobre outros tipos de relacionamento que sua leitora, provavelmente já 

estava experimentando (p.196) 
 

                                                
<http://www.cosmomediakit.com/r5/showkiosk.asp?listing_id=4785073&category_code=miss&category_id=27

811> 

 
29 Ao contrário do que a autora comenta, não encontramos registros de uma primeira capa utilizando a palavra 

orgasmo. Na palavra prazer, também de cunho sexual, é a que de fato aparece. 
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Assim, a revista falava para as mulheres com foco de vida além do lar. Ela falava não 

só em relacionamentos, mas também em assuntos dos mais variados, como negócios, relações 

de trabalho e até futebol, tratando a mulher como detentora de um enorme poder de sedução e 

que podia falar sobre tudo na sociedade (MIRA, 1997, p.198). 

Como a Cosmopolitan americana, Nova fez muito sucesso no Brasil. Mesmo assim, a 

publicação enfrentou dificuldades com a questão publicitária. Foi vista por um tempo como 

“revista das secretárias”, de forma pejorativa, ou para a mulher prostituta e fácil, pois chocou 

ao falar do prazer feminino em sua primeira capa (MIRA, 1997), como mostra a Figura 10. 

Foram necessárias inúmeras pesquisas de mercado, para convencer as empresas de publicidade 

quem eram as leitoras da revista. Em 1989, Nova ganhou um programa de rádio transmitido no 

interior de São Paulo e em 1991 um programa de televisão, Vida Nova, da TV Record. (MIRA, 

1997). Como cita Ali (2009, p.374),  

 

Os anunciantes se recusavam a programar seus anúncios, os maridos não permitiam 

que as mulheres a lessem. Mas as leitoras se identificavam com o seu conteúdo editorial 

e garantiram o sucesso da revista desde a primeira edição, que vendeu inesperadamente 

170 mil exemplares.  

 

 

Nova ficou conhecida pelas capas com mulheres em poses e estilos sexy, seguindo os 

modismos de cada época, mostrando boa parte do corpo, além de ter grande conteúdo 

relacionado a sexo, como mostram as Figuras 11 e 12 a seguir. Isso começou a mudar no fim 

de 2014, quando a publicação iniciou mudanças progressivas em seu projeto gráfico e editorial. 

Em abril de 2015, na edição nº 499, ano 43, a Editora Abril anunciou que a revista Nova 

assumiria a identidade da publicação internacional que lhe deu origem e passa a se chamar 

Cosmopolitan. De acordo com o material divulgado pela editora (ver Anexo A), a intenção era 

tornar o conteúdo da revista mais sofisticado, potencializando a editoria de beleza e de carreira, 

mudando sua linguagem e sua forma de trabalhar os conteúdos de sexo. 

Em matéria presente nessa edição, intitulada “Bem-vinda ao universo COSMO”, as 

autoras citam (LIMA e RUIZ, 2015, p.55), “A partir deste mês, a gente assume a marca-mãe e 

se insere, de vez, na comunidade de mais de 60 edições internacionais, que inspiram mulheres 

da geração millenial30 em todo o mundo”. 

 

                                                
30 Millenials fazem parte de uma geração surgida nos anos 80, também chamada de geração Y. As pessoas que 

fazem parte desse grupo estão imersas numa realidade com tecnologias digitais, que mudou a forma de vida, 

consumo e relações sociais, se comparados às gerações anteriores. São consumidores ativos, gostam de interagir 

com marcas e pessoas e usam muitas mídias sociais (DINO,  2016). 
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Figura 10 - Capa da 1ª edição de Nova no Brasil 

 
Fonte: Mídia kit de Cosmopolitan. 
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Figura 11 - Capa da revista Nova, de setembro de 1975 

 
Fonte: Blog Fã Clube Nova Cosmo. 
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Figura 12 - Capa da revista Nova, de setembro de 2004, com Carolina Dieckmann  

 

 Fonte: Blog Fã Clube Nova Cosmo. 

 

 

 

A mudança propõe o abandono das roupas e posturas excessivamente sexy para criar 

looks “de verdade”, valorizando uma proposta de capa contemporânea, sexy chic, feminina e 

provocante (PUBLIABRIL, 2015). Assim, as capas com pouca roupa deram lugar a visuais 

mais bem elaborados, como pode ser visto na Figura 13. 
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Figura 13 - Primeira capa com a marca Cosmopolitan, em abril de 2015 

 
Fonte: reprodução. 

 

 

No editorial dessa mesma edição, a então diretora de redação Juliana de Mari ainda 

afirma: “Aproveitamos a troca de nome para reforçar nossos pilares editoriais, como a crença 

de que praticar o espírito de sisterhood (mulheres apoiando outras mulheres) vale a pena, e 

estrear o nosso novo projeto gráfico” (2015, p.12). 

Essa nova forma de representação de capa da mulher, a partir da mudança de marca, se 

assemelha à adotada pela revista norte americana, que serve de guia para as licenciadas. Dessa 

maneira, as capas com looks elaborados, e que conversam com a moda e beleza em alta, 



77 
 

apontam para um modelo de mulher que se preocupa com sua aparência, mas deixa de lado a 

ideia utilizada anteriormente de conquistar o homem com seu corpo. Ela ainda precisa se sentir 

aceita por sua beleza, mas isso parece ser mais um sentimento que a agradará do que a outrem, 

desse jeito a publicação parece trabalhar o amor próprio da mulher, a partir de ideais de 

consumo. 

Assim, a publicação com mais de 40 anos no mercado, mudou sua marca e reformulou 

seu posicionamento editorial, para acompanhar suas leitoras e conectá-las a uma discussão 

global, como também afirma o mídia kit da revista. Nesse momento, a missão da revista é 

"Apoiar e ajudar a mulher a melhorar sua autoconfiança, bancar suas escolhas, conquistar sua 

independência e ter sucesso em todos os seus objetivos. Estimular a ousadia e a coragem para 

enfrentar os desafios e a busca pela realização pessoal e profissional" (GRUPO ABRIL, s/d). 

Missão essa que se assemelha muito com o que foi proposto no nascimento da revista 

americana.  

Trata-se então de um reposicionamento, sem abandonar a identidade, característica do 

jornalismo de revista segmentado, que está sempre se renovando para acompanhar seu público. 

A atual discussão é como fazer o modelo de negócio do jornalismo impresso de revista, se 

adequar à convergência midiática e às novas formas de comunicação da sociedade. No próximo 

capítulo, analisaremos o caso da revista Cosmopolitan Brasil, já exemplificado, para 

verificarmos como a internet e o meio impresso interagem, utilizando como base, as teorias 

aqui citadas. 
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5. ANÁLISE DE DADOS 

 

 Este capítulo da pesquisa traz a análise dos elementos que compõem o caso da revista 

Cosmopolitan Brasil, com vistas a ter indicações das estratégias que estão sendo aplicadas 

dentro do modelo de negócio da revista, para que ela continue sendo consumida, a partir da 

influência da internet e da convergência. Serão expostos os dados coletados, assim como uma 

análise dos mesmos à luz das teorias utilizadas, como já esclarecido no capítulo metodológico 

desta pesquisa.  

Coletamos os dados por meio de observações - com anotações em diário de campo -, 

documentos e entrevistas. Primeiro serão apresentados os dados da revista impressa, 

descritivamente, seguido da descrição dos dados referentes ao site e às redes sociais da marca, 

assim como os dados coletados em visita a redação e em entrevista fechada, através de 

questionário, com a amostragem não probabilística por conveniência, com 12 pessoas. 

Serão analisadas, em seguida, três edições da revista, publicadas entre os meses de 

setembro e novembro de 2016, ano 44: edição nº 516, de setembro; edição nº 517, de outubro; 

edição nº 518, de novembro, buscando identificar o ethos da publicação. Em relação à 

delimitação dessas edições como corpus, foram utilizados os critérios de temporalidade, 

atualidade e sequencialidade das mesmas, visto que se pretende analisar edições atuais, que 

coincidam com a visita à redação em São Paulo e que abranjam um certo período, apresentado 

de forma contínua, e não pontual. As revistas analisadas foram recebidas como edição de 

assinante, em Fortaleza, Ceará. 

Por fim, será feita análise cruzada de todos os dados até então apresentados, 

categorizados nas quatro dimensões da convergência propostas por Salaverría e Negredo 

(2008). Esses dados irão apontar como a revista se coloca atualmente, valorizando sua marca e 

apostando em se adequar a um público mais jovem.  

 

5.1 Análise descritiva 

 

5.1.1 Cosmopolitan, a revista  

 

Atualmente no ano 44, a revista Nova Cosmopolitan ou Cosmopolitan Brasil tem edição 

mensal, quase sempre, com uma brasileira famosa na capa. Nas edições analisadas as capas 

foram a cantora Anitta, a atriz Fernanda Souza e a apresentadora Sabrina Sato. A publicação é 

dividida em pelo menos seis seções. A primeira delas é a Esquenta, que inclui: Bastidores, com 
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o editorial; WWW e Caixa de Entrada, com a lista das cinco matérias mais lidas no site, redes 

sociais e canais de contato com a revista, e notas de redação; a página #MULHERDECOSMO, 

com a artista de capa posicionada em meio a suas repostas escritas do próprio punho de um 

questionário, como na Figura 14, a seguir; Agite e Use, com dicas de filmes, séries, programas 

de TV e músicas; a Coluna do Hugo Gloss; e a página Sexy X Over que compara o que deu 

certo ou não nos looks das celebridades. Eventualmente, essa seção também pode incluir 

pequenos perfis de famosos, ou textos sobre filmes e livros. 

O próximo conteúdo encontrado na revista é a coluna #PRECISAMOSFALAR que 

está na publicação desde dezembro de 2015, edição nº 507 ano 43. Cada mês uma mulher 

diferente escreve sobre assuntos, como a revista mesmo descreve: “importantes – mas que nem 

sempre ganham espaço que merecem” (COSMOPOLITAN, 2015, p.17). Entre eles podemos 

citar os temas das três edições que serão analisadas: o da edição nº 516, ano 44, tem autoria de 

Sophia Amoruso, fundadora do site Nastygal e autora do livro #GIRLBOSS, e fala de 

insegurança profissional. O outro texto, edição nº 517, tem autoria da apresentadora, cantora e 

modelo Sabrina Parlatore, que fala sobre seu tratamento de câncer de mama. Já o da edição nº 

518, da ex-diretora de Cosmopolitan e coach para mulheres, Juliana de Mari, o tema são os 

desejos que as mulheres fazem no início do ano e não realizam. 

Esse penúltimo texto se intitula “Outubro rosa: o câncer de mama me fez ter a vida que 

sempre quis”, e faz uma menção à campanha de conscientização nacional realizada nesse mês, 

de prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama. Além do conteúdo na revista, Sabrina 

Parlatore também participou de uma Live no Facebook31 de Cosmopolitan, dia 27 de outubro. 

Assim, o conteúdo foi expandido para além da revista impressa, entrando na superdistribuição 

da rede social na internet, com a chamada “Sabrina Parlatore conta tudo sobre como foi sua luta 

contra o câncer de mama. Tirem suas dúvidas, meninas #outubrorosa”. A condutora da 

entrevista, Cristina Naumovs, diretora de arte da revista, no início do vídeo mostra a revista, 

chamando as pessoas online a consumirem o produto impresso. O vídeo tem duração média de 

41 minutos, teve 4248 visualizações, 188 curtidas, 17 compartilhamentos e 40 comentários. 

Seguindo na revista, entra-se na seção Bonitezas editada por Vânia Goy, que traz 

produtos e dicas de beleza e maquiagem. Na seção existem as páginas Cosmo Makeover, que 

faz transformações em leitoras, dando dicas de beleza e moda; Favoritos da Vânia, em que a 

editora responde dúvidas de leitores e dá dicas; Segredos do Marco, com dicas do cabeleireiro 

Marco Antonio de Biaggi; Consulta íntima, em que a ginecologista e sexóloga Carolina 

                                                
31 Ferramenta do Facebook para fazer transmissão de vídeos ao vivo 
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Ambrogini responde dúvidas; e o ensaio de beleza. Essa seção também traz, eventualmente, 

matérias sobre alimentação, exercícios físicos, cosméticos e tratamentos de beleza em geral.  

A próxima seção da revista é Fashionismo, editada por Thais Barakat, que traz as 

tendências e um ensaio de moda; Ame seu corpo, que mostra os usos de diferentes peças de 

acordo com o corpo da mulher; e a página Desejos da Thais, em que ela responde dúvidas e dá 

dicas de peças e acessórios. A próxima seção é a #MULHERDECOSMO, que traz a matéria da 

artista que estampa a capa de cada edição. 

Você, você, você é seção que inclui inúmeros temas, como saúde, carreira, viagem entre 

outros. Ela inclui uma matéria principal, que entre as edições analisadas temos “As melhores 

baladas do mundo”, “Monólogo da (sua) vagina” e “Hoje eu quero voltar sozinha”. Existem as 

matérias de viagem, de inspiração e a página de Consulta de carreira, com a CEO da Cia de 

Talentos, Maíra Habimorad; além de uma matéria sobre o assunto e da coluna Superpoderosa, 

que conta a história de mulheres bem sucedidas profissionalmente. Na seção Amor (ou quase 

isso) encontram-se as matérias sobre relacionamentos, sexo e comportamento; o Manual do 

Homem, com dicas sobre relacionamentos e uma parte intitulada Celebs, que fala de um 

homem famoso, como atores e cantores, brasileiros ou estrangeiros; Sexpert com dados 

numéricos e pesquisas sobre sexo e relacionamentos; e a coluna Como lidar Felipe?, do 

jornalista Felipe Van Deursen, que tira dúvidas sobre o comportamento masculino. 

Finalizando, as edições trazem o horóscopo do mês a frente [por exemplo, em setembro 

traz o horóscopo de Libra], e a coluna Rapidinhas da Bárbara, em que a editora de 

comportamento traz dez tópicos de algum assunto. Na edição nº 516, ano 44, o tema foi “10 

maneiras de se divertir em qualquer festa”; na de nº 517 a lista foi “10 conselhos de uma pessoa 

não ciumenta”; e na edição nº 518 foram “10 dicas para ter o verão da sua vida”. 

A revista faz menção à internet já em suas capas - que serão posteriormente analisadas 

-, ao usar emojis32 e termos típicos do ambiente online, como “close certo”, “likes”, “unfollow”, 

além das hashtags, que são as palavras-chaves tagueadas com o jogo da velha, como 

#simvcpode, #outubrorosa. As menções continuam logo no editorial, em que a diretora de arte 

menciona sempre as redes sociais da marca; e continua na seção Esquenta WWW e Caixa de 

Entrada, em que são feitas as menções aos canais online da revista, além da linguagem de 

internet em meio aos textos da publicação. A presença de personagens como Hugo Gloss como 

colunista também ressalta essa ligação da revista impressa com a internet, já que ele é um 

blogueiro famoso. 

                                                
32 Imagem que transmite a ideia de uma palavra ou frase. Muito usados nas redes sociais e aplicativos de bate-

papo, como Whatsapp e Messenger. 
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Figura 14 - Página de Cosmopolitan, edição nº 517, seção Esquenta 

 
Fonte: reprodução. 

 

Desde junho de 2016, todas as revistas da Abril passaram a contar com a tecnologia 

Mobile View, um novo modelo de interação do conteúdo impresso com o digital. Assim, 

conteúdos extras são produzidos e podem ser acessados através de um código disponível na 
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revista impressa. Para isso, o usuário deve ter o aplicativo Blippar33 em seu dispositivo móvel, 

que faz a leitura da imagem da página e disponibiliza o conteúdo - que pode ser imagens, vídeos 

e outros conteúdos extras ligados a uma matéria da revista. “O novo modelo de interação reforça 

as várias iniciativas da Abril de trazer os recursos digitais de forma adicional à experiência dos 

leitores” (GRUPO ABRIL, 2016b). Dentre as três edições analisadas, o Mobile View apareceu 

apenas duas vezes: na matéria #MULHERDECOSMO das edições 516 e 518, com vídeos das 

entrevistadas no ensaio fotográfico. 

Como citado na fala institucional, o digital ainda é considerado um recurso periférico se 

comparado a revista impressa, pois vem para ser adicional à experiência dos leitores. Dentre as 

três edições analisadas, além de não aparecer em todas, o recurso foi utilizado apenas em duas 

edições, sinal de que ainda não é tão explorado. Percebe-se que ainda não são elaboradas muitas 

pautas que possam utilizar a ferramenta para conteúdos multimídia, exclusivos e bem 

elaborados. Talvez um reflexo de uma redação pequena, como será citado mais à frente, e que 

tem a publicação impressa como prioridade. 

  De acordo com o site Publiabril, o portal de publicidade da Abril, “COSMOPOLITAN 

BRASIL é voltada para a mulher jovem, independente, vaidosa e com muita atitude. Estimula 

a ousadia e coragem para enfrentar desafios, a busca pelo prazer sem culpa e a autoconfiança 

para chegar aonde quiser.” (PUBLIABRIL, s/d). Segundo pesquisas desenvolvidas para esse 

site, a revista tem em média 671.000 leitores, sendo desses 86% do público feminino e 14% 

masculino. Em Fortaleza, estima-se que 100% do público é feminino, enquanto em São Paulo 

esse público representa 79%, como no Gráfico 2 a seguir. 

 

 

 

                                                
33 O aplicativo trabalha com realidade aumentada, capturando imagens através da câmera do celular e transmitindo 

conteúdos a partir da figura identificada, como fotografias, vídeos, receitas e jogos. Segundo o site oficial do 

aplicativo, a pesquisa no Blippar utiliza sistemas próprios de reconhecimento de imagem, banco de dados, 

realidade aumentada, geolocalização e inteligência artificial para tornar a busca de um usuário cada vez mais 

inteligente e personalizada. Para empresas, o Blippar faz ações do que eles classificam como marketing visual. 

Com o aplicativo, é possível interagir com os consumidores através de objetos cotidianos, melhorando as formas 

de comunicação de uma marca. Ainda segundo o site do Blippar, o aplicativo conecta marcas a pessoas com 

interesse em seus produtos ou curiosidade em objetos, aprofundando e inspirando conversas através de campanhas 

de realidade aumentada. Empresas de comunicação como Time Inc., Condé Nast e Hearst usam o aplicativo, além 

de empresas de outros ramos, como Coca-Cola, Nestlè, Jaguar, entre outras. Na Editora Abril, em que o aplicativo 
está sendo usado desde junho de 2016 pelas publicações, já foi realizada uma ação de marketing em parceria com 

o banco Itaú. Assinantes selecionados receberam óculos 3D em casa, para que pudessem acompanhar dois vídeos 

disponíveis na edição de Veja, de 24 de setembro. Dez mil assinantes foram selecionados pelo Itaú a partir do 

banco de dados de Abril, o Abril Big Data. Disponível em: <https://blippar.com/en/solutions/blippar-for-brands/>.  

 

https://blippar.com/en/solutions/blippar-for-brands/
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Gráfico 2 - Total de leitores da revista Cosmopolitan no Brasil, por sexo 

 

Fonte: elaborado pelos autores. No primeiro gráfico, a coluna 1 representa um total de 577.060 leitoras (86%) e 

93.940 leitores (14%), número consolidado de janeiro a junho de 2015. 
 

 

A população brasileira, segundo Projeção da população do Brasil e das Unidades da 

Federação feita pelo IBGE, é de 206.721.170 habitantes34. Assim, os 671.000 leitores de 

Cosmopolitan representam cerca de 0,32% da população do País, uma faixa de consumo muito 

pequena. 

A publicação tem um total de 13 praças de consumo: Grande São Paulo, Grande Rio de 

Janeiro, Grande Recife, Grande Porto Alegre, Grande Salvador, Grande Belo Horizonte, 

Grande Curitiba, Brasilia/DF, Grande Fortaleza, Grande Vitória, Grande Florianópolis, Grande 

Goiânia e Interior de São Paulo, abarcando os quatro estados do sudeste, os três estados do sul, 

um estado do centro-oeste e três do nordeste, como representado no Gráfico 3, a seguir. Nesses 

lugares a circulação é maior, mas há circulação em todos os estados do Brasil.  

 

 

 

 

 

                                                
34 Valor coletado dia 20/11/2016. Os valores mudam a cada 20 segundos. Disponível 

em:<http://www.ibge.gov.br/apps/populacao/projecao/>. 
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Gráfico 3 - Mapa com os estados com as maiores praças de consumo em destaque 

 

Fonte: elaborado pelos autores. 

 

 

 Dos 671.000 leitores, 30,3% tem idade de 30 a 39 anos, a faixa etária de maior audiência. 

O restante está distribuído em 21,7%, de 20 a 29 anos; 21,3%, de 40 a 49 anos; 19,7% de pessoas 

com mais de 50 anos e 7% com menos de 19 anos, como mostra o Gráfico 4, a seguir. Os dados 

foram apurados por Estudos Marplan, em 2014, para o Publiabril. Em Fortaleza, a faixa etária 

de maior público é a de 20 a 29 anos com 37,7%, seguida pelo grupo com mais de 50 anos, com 

36,3%. Já em São Paulo, o maior grupo é o de 30 a 39 anos, com 36,1%, seguido do grupo de 

40 a 49 anos, com 30,4%. 

  O Publiabril ainda fornece a porcentagem de leitores de acordo com a classe 

socioeconômica, também a partir da pesquisa Estudos Marplan, de 2014. Do total de 671.000 

leitores, 52,7% fazem parte da classe B, seguidos por 27,8% da classe C, 18,4% da classe A e 

1% das classes D e E juntas. Para fins de comparação, segundo a Associação Brasileira de 

Empresas de Pesquisa, atualmente as classes sociais se dividem em A, B1, B2, C1, C2, D-E, 

que são definidos por pontuações e por renda média familiar, como na Tabela 6. 
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Gráfico 4 - Porcentagem do total de leitores, por faixa etária 

 
Fonte: Publiabril. 
 

 

Tabela 6 - Estrato socioeconômico por renda média familiar 

Estrato 

socioeconômico 

Renda média 

domiciliar 

A 20.888 

B1 9.254 

B2 4.852 

C1 2.705 

C2 1.625 

D-E 768 

Fonte: ABEP - Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa, 2016. 

 

 

Cosmopolitan tem circulação líquida média de 93.198 exemplares, com base no IVC35 

de Janeiro a Julho de 2016. Dentro desse valor, 82.428 exemplares são distribuídos por 

assinatura e 10.770 são avulsos. Na verificação mais atual, IVC de julho de 2016, esse número 

é de 80.718, sendo 71.363 para assinantes e 9.355 avulsas (PUBLIABRIL, s/d). No primeiro 

caso, as assinaturas representam 88,44% da circulação, enquanto no segundo esse valor é de 

                                                
35 Instituto Verificador de Comunicação, entidade sem fins lucrativos que tem por objetivo certificar as métricas 

de desempenho de veículos impressos e digitais. 
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80,41%. Calculando a razão do total de leitores por circulação média de revistas36, o valor 

aproximado é de 7,2 leitores por revista. 

Com uma faixa de assinaturas tão larga, o foco de ações estratégicas da revista é atingir 

esses leitores, já que representam o maior público-alvo da revista. As ações do Clube de 

COSMO podem ser uma estratégia de fidelização desses consumidores, assim como os brindes 

que vem com as revistas, como amostras de perfumes e hidratantes. 

Segundo o mídia kit da revista (ver Anexo A), a mudança de assinatura de Nova para 

Cosmopolitan trouxe um ar mais moderno a publicação, se apropriou do tema beleza e 

estabelece conversas francas com suas leitoras, para ajudá-las nas tomadas de decisões. O perfil 

da leitora de Cosmopolitan, desenhado por esse documento, é de: uma mulher "jovem, 

independente, vaidosa, cheia de atitude e muito orgulhosa de ser feminina. Busca coragem para 

enfrentar desafios e tomadas de decisões, sejam elas grandes ou pequenas. E vive da maneira 

como ela escolhe, porque ela sabe que pode". Com base em dados de 2015, a leitora é 

independente financeiramente, usa o celular para acessar as redes sociais e tem mais afinidade 

com o tema beleza. Assim, o conteúdo vai abranger importantes aspectos na vida da mulher 

jovem com base em: beleza, moda, carreira e conquistas, entretenimento, saúde feminina, sexo 

e relacionamento (PUBLIABRIL, 2016). 

A busca pela modernidade, característica apresentada anteriormente, já persegue a 

publicação que até então se chamava Nova, nome que sugere coisas renovadas e modernas. A 

atual marca continua ressaltando essa busca pela modernidade, agora como Cosmopolitan, do 

inglês, que pode ser traduzido como cosmopolita, a frente de seu tempo. 

De acordo com os dados por região, a Região Sudeste é a com maior circulação líquida 

de 44.972 exemplares, seguida pela Região Sul com 13.086, Região Nordeste com 11.154, 

Região Centro-Oeste com 8.358, Região Norte com 3.148, com as assinaturas representando de 

86,51% a 91,39% da circulação total, como mostra o Gráfico 5, a seguir. A Região Sudeste, 

como já citado, tem tradição em produção de jornalismo impresso, origem das maiores 

publicações do País, e onde é regular o consumo de revistas. 

No Ceará, a circulação corresponde a 1.497 exemplares, sendo 1.373 por assinatura e 

124 avulsas, segundo IVC de julho de 2016 (PUBLIABRIL, s/d). O valor representa cerca de 

13,42% da circulação total da Região Nordeste. Já em São Paulo a circulação é de 27.898, sendo 

23.781 por assinaturas e 4.117 avulsas, representando 62,03% da circulação na Região Sudeste 

(PUBLIABRIL, s/d). 

 

                                                
36 O cálculo realizado foi (671.000 ÷ 98.193 = 7,199). 
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Gráfico 5 - Circulação de revistas por região, segundo Publiabril 

 
Fonte: elaborado pelos autores. Dados coletados em Publiabril, referentes a julho de 2016. 
 

  

As edições impressas de Cosmopolitan tem formato de 202 x 266 mm, periodicidade 

mensal, com tiragem média de 250.000 exemplares e preço de capa de R$ 13. O valor pago em 

publicidade impressa varia de R$ 312 mil [segunda capa + página 3] a R$ 49.900 [⅓ de página 

indeterminada] para a circulação em todo o País. Para regiões ou estados específicos os valores 

mudam, com as opções de uma página, ½ página, ⅓ de página e ⅔ de página determinada ou 

indeterminada.  

Por exemplo, para Região Nordeste, os valores variam entre R$ 24.480 [1 página 

determinada] a R$ 8.200 [⅓ de página indeterminada].  Os estados da Bahia e Pernambuco não 

estão incluídos nesse grupo, possuem valores específicos. Os dois estados são os de maior 

circulação da Região Nordeste, com 3.588 exemplares e 2.435 exemplares, respectivamente. 

Os valores foram atualizados em 18 de novembro de 2016 (PUBLIABRIL, s/d). 

A revista traz conteúdos produzidos pela redação nacional e pelas revistas Cosmopolitan 

de outros países, além dos produzidos por profissionais autônomos. A redação é composta por 

quatro editoras, sendo três da revista e uma do site: uma de comportamento, uma de moda e 

uma de beleza; uma repórter de comportamento e redes sociais, uma editora de arte, dois 

designers, um revisor, uma pessoa para o atendimento ao leitor e uma diretora de arte. Até a 

edição nº 515, a editora de comportamento era também de redes sociais, mas essa nomenclatura 
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não vem mais no expediente da revista. Existem profissionais específicos para diagramação, e 

para desenvolver as artes de redes sociais.  

A diretora de arte assumiu a direção criativa da marca Cosmopolitan no Brasil a partir 

da edição nº 512, quando a então diretora de redação saiu da revista. Isso foi apresentado no 

editorial da revista: 

Isso inclui esta revista que está na sua mão (tomara que ela cumpra seu propósito de 

ser a coisa mais legal que você vai ler este mês), nossas redes sociais (você segue a 
gente em tudo? Facebook, Instagram, Snapchat?) e nossos eventos com o Clube de 

Cosmo, que queremos que se espalhem pelo país. (NAUMOVS, 2016, p.15) 

 

  Não consta no editorial, mas durante a visita a redação constatou-se que a publicação 

possuía três estagiárias, uma de beleza, uma de moda e uma de comportamento. A jornalista 

Fabíola Pedroso, responsável pelo atendimento ao leitor, que conduziu a visita, faz também 

conteúdo para o site, assim como a repórter Rafaela Polo, também de Cosmopolitan, que ainda 

faz coberturas nas redes sociais, assim como textos para a revista e para a coluna Clube do Livro 

COSMO - no site e na revista. Assim, a Cosmopolitan tem jornalistas específicos que fazem 

conteúdo para a internet, mas não apenas para esse meio. 

 Percebemos então que trata-se de uma redação enxuta, em que os profissionais atuam 

não só na mídia impressa, mas também em outras mídias da marca, como no Instagram, 

Snapchat, Facebook e no site de Cosmopolitan. As editoras além de editarem os conteúdos das 

edições, também produzem textos para a revista e criam publicações para as redes sociais, além 

de participarem dos eventos do Clube de COSMO; a jornalista responsável pelo atendimento 

ao leitor, além de receber e responder leitoras, também faz matérias para o site e redes sociais, 

além de contatar as participantes do Clube de COSMO para participar de matérias ou eventos. 

Talvez por esse acúmulo de funções – ou polivalência, que é um dos aspectos da 

convergência - não sejam desenvolvidas tantas pautas multímidia, potencializadas pelo Blippar, 

por exemplo. A revista Cosmopolitan não tem uma diretora de redação, diferente das outras 

publicações, mas uma diretora de arte, que comanda mais a marca que os conteúdos. Num 

momento em que a marca Cosmopolitan tem um pouco mais de um ano no Brasil, isso pode 

apontar para uma estratégia de fortalecimento do posicionamento de mercado da revista, que 

embora semelhante, tenta se diferenciar de Nova. 

 O site de Cosmopolitan fazia parte do portal M de Mulher e tinha conteúdo produzido 

pelas duas redações. Em 31 de outubro de 2016 foi anunciado, no Publiabril, que os sites da 

Abril passariam por mudanças de publicador e, além disso, as marcas femininas ganhariam sites 

que oferecem aos usuários uma experiência mais próxima da identidade dessas marcas. Dessa 
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forma, os conteúdos são produzidos pelas duas redações, mas o site de Cosmopolitan tem a 

marca da revista mais reforçada e não misturada ao M de Mulher, como anteriormente. 

Entre as ações da marca foi criado o Clube de COSMO, formado por um grupo de 

mulheres que se cadastra, por iniciativa própria, preenchendo um formulário (ver Anexo C), e 

recebe convites para participar de eventos. Funciona como uma espécie de banco de dados de 

leitoras da revista, que são convidadas para momentos produzidos pela publicação, como 

jantares, festas, testes de maquiagem, entrevistas, entre outras atividades, como pode ser visto 

na Figura 13, a seguir. Fabíola Pedroso, jornalista responsável pelo atendimento ao leitor e por 

alguns conteúdos para a internet, contata as leitoras para participar dos eventos do Clube de 

COSMO, ou de pesquisas e entrevistas que a revista precise fazer, como para o Prêmio de 

Beleza Cosmo. Um ponto pertinente, é que o Clube de COSMO é destinado para assinantes ou 

leitores que compram a revista todos os meses na banca, como também mostra a Figura 15 

valorizando aqueles que possuem o produto impresso. 

Cosmopolitan ainda possui uma versão digital, disponível no aplicativo para 

dispositivos móveis – tanto celulares quanto tablets -, com circulação média de 11.241 

exemplares, vendidos com o preço de R$ 13, segundo o Publiabril, com valores referentes ao 

período entre janeiro e agosto de 2016. Desse total, 10.718 são consumidas por assinatura, 

enquanto 523 são avulsas. 
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Figura 15 - Publicação no Instagram sobre o Clube de COSMO 

 
Fonte: reprodução. 

  

 

5.1.2 Cosmopolitan, multimídia  

 

 O site de Cosmopolitan foi relançado em dia 31 de outubro de 2016, como já 

mencionado, com o endereço www.cosmopolitan.abril.com.br, desvinculado do portal M de 

Mulher. Assim, o site teve sua marca reforçada e produz conteúdo próprio. Na página inicial 

encontram-se as matérias mais recentes, um local para assinatura, um espaço para se cadastrar 

no recebimento de newsletter, um espaço rotativo das últimas matérias do M de Mulher (portal 

mãe dos sites femininos da Abril); e uma lista das 10 matérias mais lidas, além dos anúncios. 

O site é dividido nas seções: Amor e Sexo, Beleza, Moda, Entretenimento, Celebs, Ame seu 

Corpo, Estilo de Vida, Gastronomia e Casamento.  

 Antes da mudança, o endereço do site era www. mdemulher.abril.com.br/cosmopolitan-

brasil, e a marca Cosmopolitan ficava em segundo lugar, com relação a marca M de Mulher, 

como pode ser visto nas Figuras 16 e 17 a seguir. Dessa forma, percebe-se que o fortalecimento 

da marca é evidente na mudança de site, como mostra a Figura 18. 

 

 

 

http://www.cosmopolitan.abril.com.br/
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Figura 16 - Página inicial do site de Cosmopolitan, quando fazia parte do portal M de Mulher  

 
Fonte: reprodução. 
 

 

Figura 17 - Página inicial do site de Cosmopolitan, quando fazia parte do portal M de Mulher  

 
Fonte: reprodução. 
 

 

 

 

 

 

 



92 
 

Figura 18 - Página inicial site de Cosmopolitan, após mudanças  

 
Fonte: reprodução. 
 

 

 Cosmopolitan possui, além de site, contas no Instagram, Twitter, Facebook, Snapchat37 

e Youtube. Optou-se por analisar aquelas redes que pudessem ser revisitadas posteriormente e 

que o conteúdo pudesse ser salvo. Nesse caso, Snapchat ficou de fora da análise, e os dados 

comentados aqui sobre o uso da rede foram retirados de documentos disponibilizados pela 

Editora Abril. No Facebook foram feitas contagens de curtidas, considerando as seis emoções 

disponíveis, comentários e compartilhamentos das publicações dentro do período considerado, 

assim como foi observado quantos Facebook Lives a página realizou entre setembro e 

novembro. No Instagram também foram anotadas as curtidas e comentários das publicações. 

Esses números foram considerados possíveis indicadores durante a análise. 

                                                
37 Aplicativo de rede social em que o usuário produz imagens ou vídeos de poucos segundos, que só podem ser 

vistos dentro de um período de 24 horas desde a publicação. Após esse tempo, os vídeos são apagados da rede. 

Disponível em:< http://www.techtudo.com.br/dicas-e-tutoriais/noticia/2016/02/o-que-e-snapchat.html>. 
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 A página no Facebook da revista em 22 de novembro de 2016 possuía 714.290 curtidas. 

Esse valor cresce: em 2 de novembro era de 712.643 curtidas, em 8 de novembro 713.018, já 

em 11 de novembro 713.280. Em 20 dias um aumento de 1.647, como mostra o Gráfico 6 a 

seguir, uma média de 82 novas curtidas por dia. O número de curtidas da página no Facebook 

ultrapassa o número de leitoras da revista impressa, que segundo os dados apresentados é de 

671 mil, apontando que o interesse dos consumidores na marca, prevalece no meio digital.  

A página se intitula Cosmopolitan Brasil e tem como capa a mesma artista que está na 

capa da edição impressa. Nela é possível encontrar espaços para comprar a revista, entrar em 

contato com a publicação e até fazer assinatura. Um detalhe pertinente é que nesse último caso, 

observa-se que a chamada ainda continua “Assine NOVA!”, mesmo já fazendo mais de uma 

ano da mudança de nome, como mostra a Figura 19, a seguir. 

 Também é possível acessar as fotos e os vídeos já disponibilizados na página, assim 

como ter acesso às publicações. Na primeira semana de novembro de 2016, observou-se que o 

número de posts da página variaram de 19 a 24 por dia 

 

Gráfico 6 - Crescimento do número de curtidas da página de Cosmopolitan no Facebook 

 
Fonte: elaborado pelos autores. 
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Figura 19 - Página inicial da fanpage de Cosmopolitan no Facebook 

 
Fonte: Reprodução 
 

 

 Nessa mesma semana observou-se que as postagens se distribuem de 0h até 22h30 de 

um dia. As publicações são imagens, com a marca Cosmopolitan ou republicadas de outro 

usuário, ou links para matérias no site. Em geral, falam de moda, beleza, celebridades, assuntos 

curiosos que estão sendo comentados na internet, sexo e temas que envolvem o dia a dia dos 

leitores do site ou dos usuários das redes sociais que consomem essa marca.  

Não se percebeu um planejamento geral de temas, dias e horários, salvo em alguns 

casos, como: as publicações de “bom dia” que acontecem quase todos os dias às 08 horas, que 

são imagens com frases e a hashtag “#simvcpode”; as publicações de “Posição sexual do dia” 

que saem todos os dias às 22h, com o link da matéria no site; e a imagem de “boa noite”, captada 

da conta de Instagram de alguma celebridade, que sai às 22h30. 

 As publicações de imagens acontecem mais no começo do dia, entre 6 e 8 horas da 

manhã, e à noite, por volta das 22h30. No primeiro caso, elas também são postadas no Instagram 

de Cosmopolitan e quase sempre vêm acompanhadas da hashtag #simvcpode, dos sete dias 

observados seis utilizam a hashtag. Já no segundo caso são apresentadas republicações de 

celebridades.   
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 Os links das matérias repetem-se frequentemente, em diferentes horários. Todos os dias 

alguma publicação já havia sido colocada na página anteriormente. Por exemplo, a publicação 

do site intitulada “10 conselhos de uma pessoa não ciumenta” foi publicada duas vezes dia 01 

de novembro e mais uma vez dia 07 de novembro. O conteúdo dessa matéria foi extraído da 

edição nº 517, de outubro de 2016, da coluna Rapidinhas da Bárbara. Da primeira vez que foi 

publicado às 0h, o post rendeu 9 curtidas, um comentário e 2 compartilhamentos. Da segunda 

vez às 20h30, rendeu 3 curtidas. Da última vez, às 07h, rendeu 27 curtidas, 3 comentários e 3 

compartilhamentos. Isso representa um baixo engajamento do público da página com relação 

ao conteúdo, engajamento esse que ainda varia de acordo com o horário de publicação. O 

conteúdo é multiplataforma, não muda de uma plataforma para a outra, é apenas replicado 

integralmente. 

 Já em setembro, a dinâmica da página é diferente. Nos primeiros sete dias do mês, 

observa-se que os posts são publicados em pouca quantidade, de dois a três por dia e que são 

em geral imagens, não fazendo referência à matéria do site ou da revista. Uma exceção a isso 

acontece no dia 6 de setembro, considerado o dia do sexo. Nesse dia, a capa da página é 

atualizada para uma imagem do tema, e o link para o site, do especial “30 dias de sexo”, é 

disponibilizado. 

Dentre as imagens publicadas, algumas são produzidas pela marca, outras são retiradas 

das redes sociais de celebridades. Da mesma forma que no mês de novembro, as repostagens 

de celebridades, que são posts de frases, ganham mais curtidas. Essas postagens também são as 

com mais compartilhamentos. As produzidas pela Cosmopolitan geralmente usam a tag 

#simvcpode, falando diretamente com o usuário. Em geral falam sobre situações da vida 

cotidiana e dão dicas, construindo momentos de reconhecimento com a vida da usuária, como 

na Figura 20 a seguir. 

No Instagram, as variações de seguidores da página são de 336 mil, em 2 de novembro, 

337 mil, em 5 de novembro, 338 mil, em 11 de novembro, e 339 mil em 24 de novembro. 

Crescimento de 3 mil seguidores, no decorrer de 22 dias, como mostra o Gráfico 7, a seguir. 

Na descrição do perfil, identificado como “@cosmopolitan.br”, a marca se designa a 

revista feminina mais vendida no mundo, assim como faz nas edições impressas. Ainda 

disponibiliza o endereço da conta no Snapchat, convida os usuários a participarem do Clube de 

COSMO e disponibiliza um link que direciona para o site, como na Figura 21, a seguir. Na 

primeira semana de setembro, a frequência de publicações variou de 8 a 13 por dia. Em geral 

elas rendem muitas curtidas, mas nem sempre rendem comentários. As publicações 
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correspondem a imagens produzidas pela marca, ou fotografias, reposts de celebridades e 

vídeos, tanto de repost quanto produzidos por Cosmopolitan. 

 

Figura 20 - Publicação da página no Facebook de Cosmopolitan 

 
Fonte: reprodução. A mesma imagem foi publicada na página do Instagram da marca. 
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 Gráfico 7 - Número de seguidores no perfil de Cosmopolitan no Instagram, por tempo

 
Fonte: elaborado pelos autores. 

 

Figura 21 - Perfil de Cosmopolitan no Instagram 

 
Fonte: reprodução. 
 
 

Uma das publicações que mais recebeu comentários nesses sete dias foi o lançamento 

da capa dia 02/09, com a cantora Anitta. A publicação gerou um total de 120 comentários que, 
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em geral, elogiam ou criticam a artista ou a escolha dela como capa. No dia seguinte, a capa 

para assinantes, também com Anitta, gerou 42 comentários, incluindo um do próprio perfil, 

afirmando que apagou conteúdos impróprios ou ofensivos, como mostra a Figura 22, a seguir. 

A segunda publicação mais comentada é um repost da página Disney Irônica, com a 

frase: “Sair é bom, mas deitar na sua cama, com seu celular, sua cobertinha, com uma tomada 

do lado e o carregado, supera”. Assim como no Facebook, as postagens costumam usar a 

hashtag #simvcpode, e conteúdo das editoras como #FAVORITOSdaVÂNIA; 

#DESEJOSdaTHAIS; #RapidinhasdaBárbara; #ClubedolivroCOSMO; e 

#MULHERDECOSMO; que também são utilizados nas revistas impressas. Além disso, é 

comum usar tags com o termo COSMO, que refere-se a revista. Por exemplo, nas publicações 

sobre celebridades usa-se #COSMOCelebs, nas de beleza #COSMOBeleza, nas de moda 

#COSMOFashion, entre outros termos como #OlimpíadasCOSMO e #COSMOViaja.  

Essa ação parece querer ressaltar a marca Cosmo, que faz referência ao nome da revista. 

Usar um termo diminuto do nome assemelha-se ao ato de apelidar e tratar carinhosamente um 

ser, de certa forma personificando a publicação e construindo a ideia de relação entre a Cosmo 

e a leitora ou usuária de redes sociais. 

 

Figura 22 - Publicação em que o perfil se manifesta com relação aos comentários dos usuários 

 
Fonte: reprodução. 
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Dentre os temas publicados, observa-se que o horóscopo – conteúdo recorrente nas 

publicações femininas -  é divulgado semanalmente na página. Imagens e notícias de 

celebridades são frequentes, só na primeira semana de setembro a tag #COSMOCelebs foi 

mencionada 14 vezes, pelo menos uma vez ao dia. Nas publicações que indicam matérias do 

site, é dito que o usuário acesse o link disponível na biografia do perfil. O mesmo direciona a 

uma página com as matérias que foram mencionadas na rede social, não num link externo e 

pesado para carregar, assim, torna-se mais fácil o usuário consumir aquela matéria que lhe 

interessa e não desistir dela. 

Já nos 7 dias de novembro, o número de publicações varia de 7 a 20 por dia, mantendo 

uma frequência similar a anterior. Não há muitas diferenças na forma das publicações entre 

setembro e novembro, diferente do que aconteceu no Facebook. Alguns aspectos que podemos 

destacar são: no dia 01/11, a artista Fernanda Souza, que foi capa de outubro, faz um vídeo 

chamando para seu programa novo na televisão, programa que ela também mencionou na 

entrevista dada para a revista. Outro ponto refere-se à matéria presente na edição 517, página 

40; sobre transição capilar. O conteúdo completo dessa matéria foi publicado no site de 

Cosmopolitan, ilustrado por imagens captadas do Instagram, e compartilhado tanto no 

Facebook quanto no Instagram da marca. Ainda podemos citar como destaque uma publicação 

dia 4/11 que faz um convite a mulheres plus size, para que entrassem em contato com a revista 

para participar da coluna Ame seu Corpo, como mostra a Figura 23, a seguir. 

Nesses casos observamos a convergência dos conteúdos como multimídia, quando são 

divulgados conteúdos no Instagram relacionados a matéria da revista; como multiplataforma, 

quando a mesma matéria sai nas diferentes plataformas da marca e a busca por interatividade 

com as leitoras, ao chamá-las para participar da publicação.  

Em alguns momentos, as leitoras da revista se manifestam no perfil do Instagram de 

Cosmopolitan para fazer reclamações, como quando a capa de novembro foi divulgada, dia 

04/11, e muitas leitoras relataram problemas com a entrega das revistas. Nesses casos, o perfil 

da marca responde a todos os comentários dizendo de que maneira elas podem proceder. Além 

disso, sempre que o perfil faz algum tipo de alteração nas publicações, se manifesta nos 

comentários explicando, por exemplo, em foto republicada de Déborah Secco houve um erro 

de marcação, que uma usuária alertou. Após corrigir, a marca se desculpou em um comentário. 

Sobre esse aspecto é possível considerar que o perfil aposta na interatividade e relacionamento 

com os outros usuários, há um acompanhamento da marca e o perfil preza pela transparência 
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nas atitudes, de certa forma se personificando como algo que é passível de errar, mas que 

também se corrige e ouve a voz das leitoras. 

 

Figura 23 - Post no Instagram de Cosmopolitan, fazendo um convite para mulheres participarem 

da coluna “Ame seu corpo” 

 
Fonte: reprodução. 
 

 

Algumas matérias que saem no Instagram são matérias que também saíram no Facebook 

e estão no site, mais uma vez pontuando o processo multiplataforma da convergência. Os 

usuários costumam curtir mais imagens no Instagram que no Facebook, com posts chegando a 

3658 curtidas. O post campeão em likes, compartilhamentos e comentários no Facebook, dentro 

dos 7 dias de novembro analisados, foi o que trazia o link da matéria sobre a 7ª transmissão da 

novela A Usurpadora, com 1700 curtidas, 219 compartilhamentos e 237 comentários. Outras 

publicações tiveram mais curtidas, mas as outras ações foram baixas. A mesma publicação 

também foi para o Instagram, com 811 curtidas e 69 comentários. Essa novela é bastante 

popular, por isso um engajamento tão grande com relação ao tema, agradando as usuárias das 

mais diversas idades e classes sociais. 
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5.1.3 Cosmopolitan, a redação 

 

A visita à redação da Editora Abril aconteceu dia 12 de setembro de 2016. Apesar das 

dificuldades de contatar e agendar a visita com antecedência, conseguimos o acesso, mas com 

o caráter de conhecer o espaço. Não foi possível conversar com muitos jornalistas, pois a 

maioria havia saído para o almoço, e os outros, por estarem trabalhando, não eram acessíveis, 

de forma que fomos rapidamente apresentados. A diretora de arte, que dirige Cosmopolitan, 

estava fora da sala, em reunião, e as duas editoras presentes estavam discutindo a edição de 

dezembro em local mais afastado. Fomos atendidos e pudemos conversar com a jornalista 

Fabíola Pedroso, que apresentou todo o andar de revistas femininas. 

Durante a visita, a jornalista contou que demorou um pouco para que fossem feitos 

investimentos para a internet. Segundo ela, há 5 anos a redação segue um plano para internet, 

que não tinha antes. “A gente procura sempre responder questões como: O que a leitora quer 

de mim? O que eu quero dela?”, comenta Pedroso (informação verbal)38. O site de 

Cosmopolitan possui uma editora própria e apesar de atualmente estar separado do M de 

Mulher, como comentado anteriormente, muitos conteúdos ainda são produzidos por essa 

redação, não ficando sem atualização. 

Além disso, ela comenta sobre a tentativa de rejuvenescer o público leitor de 

Cosmopolitan. O direcionamento era para a faixa etária de 25 a 35 anos, e agora pretende atingir 

o público de 20 a 25 anos (informação verbal). Essa faixa etária, de 20 a 25, não é contemplada 

por nenhuma revista feminina da Editora Abril. O público de 18 a 28 anos anteriormente estava 

incluso como público-alvo da revista Gloss39, que foi fechada em 2013. Outro aspecto sobre 

essa nova faixa etária é que ela faz parte da geração millenial, público que a revista pretende 

atingir, como já citado, que já nasceu num mundo com tecnologias e as usa facilmente, são 

nativos digitais. 

O andar visitado, da Editora Abril, abriga as redações de Cosmopolitan, Elle, Claudia, 

Capricho, Estilo e Boa Forma, além das redações digitais de Claudia e do site M de Mulher. 

                                                
38 Informação concedida por Fabíola Pedroso durante visita à redação da Editora Abril, em 12 de setembro de 
2016. 

 
39 Segundo a Dinap, empresa distribuidora da Editora Abril, Gloss foi lançada em outubro de 2007, voltada para 

mulheres de 18 a 28 anos das classes A e B. Segundo o site “o objetivo da revista é ocupar uma lacuna no segmento, 

oferecendo conteúdo para as mulheres que já passaram da adolescência, mas ainda não chegaram à maturidade.”. 

Ainda segundo notícia no site da empresa, Gloss deveria ser posicionada ao lado de Nova nas bancas. Disponível 

em: <http://www.dinap.com.br/site/noticias/conteudo_253503.shtml>. 
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As redações de revistas femininas ficam no mesmo andar, separadas por baias. Cada jornalista 

trabalha em sua publicação, isso não se confunde. 

Segundo Fabíola Pedroso, “as pautas vem muito da relação com as leitoras, por e-mail 

ou interação nas redes sociais. Além disso, sempre olhamos as Cosmo de outros países, 

principalmente Estados Unidos e Inglaterra”. Quando questionada sobre como as leitoras 

reagiram com a mudança de marca e sobre o motivo da mudança, a resposta foi que não houve 

dificuldade nem na redação nem com relação ao público. “Éramos as únicas no mundo que não 

utilizavam a marca Cosmo. Foi bom para nos globalizar e dar visibilidade a publicação 

brasileira”, comenta. 

Essa vontade de estar globalizada também aponta para a conectividade da internet que 

interliga pessoas no mundo todo e que naturalizou o ser internacional. Assim, a marca 

Cosmopolitan no Brasil seria muito mais forte do que se continuasse isolada como Nova. Dessa 

forma, as leitoras se sentiriam parte de uma comunidade internacional, ao consumir uma 

publicação famosa no mundo todo. 

Em Cosmopolitan, as revistas são feitas com dois meses de antecedência. Quando fomos 

em setembro, elas estavam fazendo a edição de dezembro. Sobre esse aspecto, percebe-se que 

boa parte do conteúdo é frio e produzido com tempo de sobra para evitar atrasos. Assim, supõe-

se que os conteúdos já são predeterminados, que a revista já planeja previamente as pautas que 

agradarão aquele público-alvo que busca atingir. 

Em entrevista posterior, por e-mail, Fabíola ainda esclareceu que o uso da tecnologia 

Mobile View ainda está em fase de experimentação e que por enquanto, não traz retornos 

financeiros. “Nós damos preferência para maquiagem, cabelo e moda, que podem gerar 

conteúdo de vídeo” (informação verbal40) 

No próximo tópico, será feita a análise do discurso das três edições que correspondem 

aos meses de setembro, outubro e novembro de 2016, buscando identificar o ethos construído 

pela publicação, como descrito na metodologia. 

 

5.1.4 Cosmopolitan, os leitores 
 

 

Foi elaborado um questionário para possíveis leitores da revista Cosmopolitan, com 26 

questões, na forma de entrevista estruturada, pois as perguntas e a maioria das respostas já 

estavam pré-determinadas. A seleção de entrevistados foi não probabilística, em que o 

                                                
40 Entrevista concedida por Fabíola Pedroso por e-mail. Nov. de 2016. 
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pesquisador define os entrevistados por julgamento pessoal, e por conveniência, já que as fontes 

foram selecionadas por proximidade ou disponibilidade (DUARTE e BARROS, 2012). Para 

responder o questionário, convidamos pessoas que costumam se manifestar nas redes sociais 

de Cosmopolitan, Facebook e Instagram, comentando publicações com frequência. No caso do 

Instagram, demos preferência aos comentários em publicações que falam do lançamento de 

uma nova capa, pois são onde as leitoras da revista impressa mais se manifestam dentro da rede. 

Foi considerado o período de setembro a novembro. Além desses, convidamos também pessoas 

do nosso círculo social que temos conhecimento que leem a publicação. 

O questionário ficou aberto por duas semanas, em novembro, mas não gerou o número 

de respostas esperadas. Ao todo foram 12 respondentes, sendo que 33,3% não costuma ler a 

revista, isso indica não só pessoas que nunca leram Cosmopolitan, mas aquelas que não tem 

frequência de leitura da publicação. Desse total, 41,6% pegam a revista emprestada com 

alguém, enquanto 25% compram avulsa nas bancas. Apenas uma pessoa dos respondentes 

possui assinatura da publicação. De todos os consultados, 58,3% não pretende assinar a revista. 

Entre os motivos apresentados estão: “Porque o preço não compensa”, “Vejo muita reclamação 

de assinantes que não recebem a revista no prazo” e “Não me interessa assinar e o conteúdo 

que eu quero ler, posso ler de graça” ou “Já achei seu conteúdo mais interessante”.  

Esses dados enfatizam os já apresentados, de que o número de publicações circulantes 

é bem menor que o número de leitores, portanto esses não se sentem estimulados a pagar o valor 

da publicação. Se a ideia de que “o preço não compensa” e “é melhor consumir de graça” é 

mais forte, subentende-se que a marca ainda não é tão forte a ponto de não deixar dúvidas nos 

consumidores se a compram ou não, a ponto de ser essencial - refletido na resposta “já achei 

seu conteúdo mais interessantes”. O problema do atraso na entrega, reportado nas redes sociais 

pelos consumidores, ainda cria uma imagem negativa da marca.  

Metade dos respondentes leem revistas impressas e digitais, e 41,7% leem apenas 

impressa. Isso aponta que a versão impressa ainda é uma versão cotada pelos leitores. Ao serem 

questionados se se identificavam com o conteúdo da revista, a maior parte dos respondentes 

ficou dividido entre “Sim, absolutamente.” (41,7%) e “Me identifico apenas um pouco” 

(41,7%), como mostra o Gráfico 8, a seguir. Já ao responder a pergunta “Você se identifica com 

a mulher retratada em Cosmopolitan?”, 58,3% disseram se identificar um pouco, enquanto 

16,7% se identificam. Percebemos então que a revista cumpre parcialmente seu objetivo de 

gerar identificação com o ethos de seu discurso. 
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Gráfico 8 - Porcentagem de respostas ao questionamento “Se identifica com os conteúdos da 

revista Cosmopolitan?” 

 
Fonte: elaborado pelos autores. O total de respondentes do questionário, de onde foi extraída essa 

pergunta, foi de 12 pessoas. 

 

Dos 12 respondentes da pesquisa, 66,7% acredita que a revista fala um pouco para eles, 

enquanto 25% acredita que ela fala diretamente para eles. Sobre a identificação com a artista 

de capa, os respondentes ficaram divididos: 41,7% é indiferente quanto a artista de capa, apenas 

se importa com o conteúdo e 41,7% não se sente representado pelas artistas. Isso aponta para 

um enfraquecimento do discurso produzido nas capas, já que o ethos não gera identificação em 

seus leitores. Talvez isso aconteça pela revista ainda apostar em utilizar famosas da televisão e 

da música, e não expandir essas escolhas para os novos famosos, como os famosos da internet. 

Entre os temas de maior interesse pelos leitores estão moda, beleza, sexo e 

relacionamentos; e comportamento, como pode ser visto no Gráfico 9, a seguir. Os dois 

primeiros aparecem no mídia kit da publicação, como as editorias que seriam reformuladas com 

a mudança de marca, apontando que a revista já estava atendendo ao gosto de seus leitores. 
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Gráfico 9 - Temas que mais interessam os leitores consultados, em Cosmopolitan 

 
Fonte: elaborado pelos autores. Os valores correspondem às respostas a questão “Quais são os temas que mais te 

interessam em Cosmopolitan?”, utilizada no questionário. 
 
 

Com relação à marca, 58,3% acreditam que a mudança foi ótima e 66.7% que 

Cosmopolitan é uma marca forte. Essa aliança a uma marca internacional pode então ser uma 

estratégia da Editora Abril, para fortalecer essa publicação e se atualizar junto a novos 

consumidores. Sobre o Clube de COSMO a maior parte dos respondentes desconhecem ou não 

faz parte, nem participou de nenhum evento. Nesse caso, 75% das pessoas que responderam 

são da Região Nordeste, e as ações do Clube de COSMO se concentram no sudeste, o que afasta 

um potencial número de leitoras de querer fazer parte dele. Assim ele só ajuda a fortalecer 

realmente a marca na região em que acontecem os eventos. 

Todos os respondentes da pesquisa utilizam smartphone, 75% são da Região Nordeste 

e 25% da Região Sudeste. Esses números são compreensíveis uma vez que o questionário foi 

mais divulgado entre pessoas do nordeste. Das 12 pessoas, dez são do sexo feminino e duas do 

masculino. Sete fazem parte da faixa etária de 20 a 24 anos, enquanto três têm de 25 a 30 anos, 

um tem de 30 a 34 anos e um de 35 a 39 anos. O número de respostas por faixa etária e por sexo 

segue o que é divulgado no Publiabril. Não se sabe se isso acontece porque essa realmente é a 

faixa de leitores da revista, ou se porque os jovens têm mais acesso as redes sociais e por isso 

participaram em maior número da pesquisa. De toda forma, as respostas enfatizam dados de 

documentos, da entrevista e visita, e da análise do discurso. 
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5.2 Análise do discurso 

 

Neste tópico, faremos análise do discurso das edições nº 516, 517 e 518 da revista 

Cosmopolitan. Serão analisadas as três capas, onde é estabelecido o primeiro contato com o 

leitor, portanto, o canal que levará a revista a ser consumida ou não (ALI, 2009). Será analisado, 

também, um texto em cada edição, como na Tabela 7, a seguir.  Esses textos são de seções 

diferentes na revista, proporcionando o maior número de vozes com discurso analisado, 

portanto, uma maior representatividade da publicação. A primeira será a coluna da diretora, da 

edição nº 516, pois é importante para perceber como ela se dirige ao público da revista e quem 

é esse público. Os outros dois são de matérias de capa, que não eram entrevistas, listas ou textos 

vindos de colaboradores externos, mas textos corridos produzidos em redação - assim, mais 

uma vez, pretende-se ter maiores indícios de que aqueles conteúdos foram produzidos pela 

redação fixa. 

 

Tabela 7 - Lista de edições e partes analisadas  

Nº da edição Artista de capa Matéria analisada 

516 Anitta Coluna da diretora de arte 

517 Fernanda Souza Bonitezas, Transição Capilar 

- Supercachos ativar! 

518 Sabrina Sato Amor (ou quase isso), Gozar 

junto - Sexo não 

sincronizado. 

Fonte: elaborado pelos autores. 
 
 

Segundo Anderson, Bell e Shirky (2013, p.59), as instituições conferem aos seus 

profissionais jornalistas uma marca, que é expressada também em suas publicações, projetando 

um ethos. “Isso significa que, pelo menos em parte, o grau de capital simbólico detido por este 

ou aquele jornalista decorria tanto de quem era como de onde trabalhava”, citam os autores. 

Com as mudanças enfrentadas pelas instituições, essa marca tende a se transformar, e, coletar 

evidências disso no discurso torna-se uma ferramenta importante para a compreensão do 

fenômeno. 

As revistas chegam às mãos de leitores por assinatura ou por compra nas bancas. Das 

duas formas é preciso que o leitor realize a ação de contratar a assinatura ou comprar a revista. 

No primeiro caso, ao chegar à casa do leitor, a revista precisa despertar sua atenção para que 

ele abra sua embalagem e a folheie. No segundo caso, a atenção tem que estimular a ação de 
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compra. Na edição nº 516, de setembro, a capa para assinantes só exibia o título da publicação, 

a artista de capa, a cantora brasileira Anitta, e duas chamadas: uma falando sobre a artista e 

outra apontando que aquela é uma edição especial de aniversário, como na Figura 24 a seguir. 

O mesmo não aconteceu com a capa que foi vendida nas bancas, que trazia o número de 

chamadas regular. 

Anitta é uma cantora pop nacional que é jovem - em 2016 com 23 anos-, e tem muitos 

fãs pelo País. Já ganhou prêmios e fez parcerias internacionais. Ela faz parte de uma nova 

geração que está nas redes sociais e que conquistou a fama ainda jovem. É uma mulher 

independente e bem sucedida em seu trabalho. Anitta representa a ideia de mulher de 

Cosmopolitan, ao ser uma personagem jovem, conectada, poderosa, independente e que se 

preocupa com a beleza, preceitos esses anunciados já no mídia kit da publicação. 

A capa apresenta cores vivas ao fundo, semelhante a luzes de um palco. Anitta está 

posicionada ao centro, mas com destaque para seu rosto, diferente das capas das outras edições 

em que aparecem as mulheres de corpo inteiro. A cantora é o destaque da capa, não há outros 

temas que chamem mais atenção que seu rosto bem maquiado, o cabelo bem arrumado e a 

jaqueta de couro da marca Louis Vuitton, numa pose que encena uma mulher poderosa. Assim, 

a publicação parece encarnar um ethos que cria a imagem da mulher de Cosmopolitan, como 

uma mulher que se importa com uma boa maquiagem, um cabelo arrumado e roupas de marca.  

Essa imagem da mulher poderosa só será incorporada pelas mulheres que se identificam 

com a imagem da artista, preocupadas com a beleza e com produtos de grife, seguindo esse 

estilo ou o almejando. Como já citado, segundo Maingueneau (2000), as leitoras extraem 

representações com as quais buscam se identificar para serem valorizadas. Nesse caso, o ethos 

só vai falar para aquelas que se identificarem com esse estereótipo de mulher. 

No texto, enuncia-se “ANITTA 1 bilhão <3 (e contando): O show de likes da mulher 

mais poderosa do Brasil”. O nome Anitta aparece em dourado, numa fonte em caixa alta que 

só é menor que o título da publicação, dando total destaque à artista. A frase “1 bilhão <3 (e 

contando)” faz referência direta às redes sociais, ao lado do emoji de coração, provavelmente 

referindo-se ao número de seguidores ou curtidas que ela ganha nas redes sociais41. Em 

sequência, “show de likes da mulher mais poderosa do Brasil”, desenvolve mais uma vez a ideia 

do grande número de seguidores em redes sociais com a frase “show de likes” e atribuindo 

poder ao discurso, que a apresenta como a mulher mais poderosa do Brasil. Essa ideia, no 

                                                
41 Ao buscar referências externas, sabe-se que em julho de 2016, a cantora atingiu 1 bilhão de visualizações em 

seu canal no Youtube, marca alcançada por poucos artistas nacionais, então a contagem provavelmente faz 

referência a essa rede. 
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entanto, só é incorporada pelo grupo de leitores que acredita na ideia de que ter muitos likes em 

redes sociais confere poder a alguém, portanto, leitoras conectadas. E é esse público que a 

revista busca atingir, as mulheres millenial, como aparece em seu mídia kit, já citado. 

Já na edição nº 516 que foi para as bancas, outras chamadas foram publicadas, como na 

Figura 25. Uma delas é “10 FANTASIAS SEXUAIS (mais votadas pelas leitoras) PRA NOITE 

SER QUENTE”. A frase fala para coenunciadores que se interessam por sexo, mas nesse caso 

o enunciador se desvincula da responsabilidade daquelas 10 escolhas. Isso gera identificação 

por parte das leitoras, já que outras leitoras, pessoas reais, escolheram as 10 fantasias sexuais. 

É uma conversa de leitora para leitora intermediada pela revista, agregando ao ethos da 

publicação a característica de mediador de diálogo. 

A tonalização do discurso, ao usar abreviações como “pra” e termos como “noite 

quente” enfatizam a coloquialidade, que também aponta para um discurso mais jovial, a medida 

em que é mais informal. Outra indicação possível para a sentença “PRA NOITE SER 

QUENTE” é a sugestão da mulher “sensual sem ser vulgar”. Nesse ponto, a mulher busca 

aproveitar os prazeres de que dispõe, ela já faz sexo e isso entra em seu cotidiano, diferente do 

que acontecia nas primeiras revistas, em que elas precisavam se reafirmar como pessoas 

independentes e que podiam fazer sexo, Além disso, a linguagem utilizada na chamada é menos 

explícita que a utilizada na capa apresentada na Figura 11, apontando que essa mulher é mais 

contida, não se identifica com uma linguagem mais sexual, apesar de falar sobre o assunto 

diretamente. 

A próxima chamada de capa é “A FESTA VAI COMEÇAR. NOSSOS 

CONVIDADOS: Fernanda Souza + Thiaguinho, Débora Nascimento, Sabrina Sato...”. Nesse 

caso, o enunciador compara a revista a uma festa, e a leitora é também uma convidada dessa 

festa. A lista de convidados refere-se aos artistas participantes das matérias. A edição nº 516 é 

a edição de aniversário da revista, então o enunciador refere-se a publicação como uma 

comemoração. De certa forma, o ethos da publicação evoca que ela também é um objeto de 

entretenimento e diversão, como uma festa. 

A próxima chamada da capa é “MODA, MUITO OURO! Looks com brilho para arrasar 

no tapete vermelho da sua vida”. O texto fala diretamente ao coenunciador, ao usar o pronome 

“sua”. A publicação então assume o papel de manual de dicas de moda, nesse caso apontando 

como usar looks com brilho e “arrasar”. Aqueles que encarnam que a vida é um tapete vermelho 

e que precisam “arrasar”, portanto se preocupam com beleza e com o que vestem, vão se 

identificar com a publicação. 
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“As melhores baladas do mundo segundo as gringas” fala para apreciadoras de dois 

temas: baladas e viagens. Assim, a revista fala, mas indicando que a responsabilidade 

enunciativa não é dela, mas das “gringas”, - termo que refere-se às mulheres que trabalham em 

Cosmopolitans de outros países. Essa atribuição de responsabilidade enunciativa a terceiros é 

marca do discurso jornalístico. Coenunciadores com poder aquisitivo para viajar e frequentar 

baladas internacionais ou que almejam essa conquista se identificarão com o conteúdo. 

“O guia definitivo do feminismo para mulheres livres” faz da figura do enunciador o 

que ele mesmo diz: um guia, em que as leitoras vão saber mais sobre um tema destinado para 

“mulheres livres”. Assim, se o coenunciador não compreende bem o feminismo, a partir dali 

ele estará informado e se tornará “uma mulher livre”. O enunciado da revista então, fala 

diretamente para mulheres e é também uma fonte de informação, para aqueles coenunciadores 

que incorporam a ideia de “mulher livre”, que desejam saber mais informações importantes 

para si. Mais uma vez, o enunciado aponta para um discurso de mulheres que já tem liberdade, 

diferente do que acontecia nas primeiras edições, em que elas precisavam se reafirmar 

independentes. 

Algumas características que emanam dessas chamadas, como a ideia de ter uma vida 

social, a preocupação com a beleza, a mulher livre e dona de si, a mulher jovem, entre outras, 

harmonizam com as características apresentadas através da imagem da Anitta. 
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Figura 24 - Capa para assinantes de Cosmopolitan, edição nº 516 

 
Fonte: Reprodução 
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Figura 25 - Capa para vendas avulsas da edição nº 516 de Cosmopolitan 

 
Fonte: reprodução. 

 

 

Intitulada “HOJE É DIA DE FESTA” a coluna da diretora de arte, da edição nº 516 traz 

mais uma vez o tema festa para a publicação, que, como já dito, é a edição de aniversário de 
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Cosmopolitan (FIGURA 26, 27). Como a coluna é um ponto de contato direto com o leitor, a 

diretora tem liberdade para escrever em primeira pessoa, expressando uma visão geral da 

publicação e não apenas sua opinião. No início do texto, ela já fala que ama festas e destaca 

com letras maiúscula: “AMO planejar, pensar em como vai ser, quem convidar...”. Esse recurso, 

remete ao uso de caps lock, forma de escrita informal na internet “para indicar gritos ou alegria 

(momentos de euforia)” (MALTA, 2015). 

Até aqui podemos perceber dois sentidos, um em que a editora é uma personagem que 

também representa a mulher de Cosmopolitan e gosta de festas; e outro em que a própria revista 

é uma festa, uma vez que também é preciso planejar, pensar como vai ser e quem convidar. Ela 

cita que os preparativos da edição começaram em junho, dois meses antes, como foi confirmado 

na visita a Editora Abril. 

Em seguida, a justificativa de escolher Anitta como capa, vem também da ideia de 

comparar a revista a uma festa, já que “a mulher que movimenta todas as festas” é a cantora. E 

assim ela descreve: “Tinha de ser ela, a mulher de quase um bilhão de likes, que cuida 

pessoalmente de cada detalhe da carreira e só tem 23 anos. Ela figura meu top 3 pessoal de 

meninas mais profissionais que já trabalhei na vida: focada, educada, determinada.”. Aqui, as 

mesmas características que foram usadas na construção da capa são ressaltadas, ao destacar que 

Anitta é uma boa profissional e é uma jovem de 23 anos - mulher com uma vida pela frente, 

mas que já é exemplo de sucesso e beleza.  

Ela continua, falando que convidou um “time de peso”, termo que faz referência a bons 

profissionais. E destaca, utilizando o recurso textual sublinhado, “Brigada, timê!”, que tem um 

tom mais coloquial, e que retrata o sentimento de trabalho em grupo que ela constrói, 

ressaltando que a revista é feita pelas mãos de pessoas muito capacitadas. Nesse momento, ela 

ainda utiliza emoticon de coração, linguagem típica da comunicação escrita na internet, 

principalmente nas conversas nos bate-papos, para expressar um estado emotivo (MALTA, 

2015). A diretora conduz o texto como se estivesse numa conversa com a leitora, ao usar uma 

linguagem mais coloquial e os verbos na primeira pessoa do singular e do plural, e referindo-

se à segunda pessoa por meio de “você”, nesse caso a conversa seria online, pois faz uso de 

símbolos próprios da internet, como os emoticons, remediando os chats da internet. 

Ao falar do ensaio de beleza, ela cita que queria “as musas do André”, referindo-se ao 

fotógrafo André Nicolau, mas que foi difícil escolher, já que ele era amigo de “toda a lista A de 

celebs brasileiras”. Nesse sentido confirmamos a ideia de que a revista ainda valoriza o universo 

de celebridades, elas estão sempre nas redes sociais da marca e nos editoriais da revista 

impressa. O tom de conversa é mantido quando ela diz: “Posso dizer? Ficou foda (vou me dar 



113 
 

o direito de usa palavrão aqui, porque não encontro adjetivos tão certeiros quanto esse)”. Ela 

ainda se justifica, e cria-se a ideia de que a linguagem de Cosmopolitan é descolada, mas como 

faz parte de seu trabalho não seria adequado que usasse palavrão, mas como todo ser humano, 

ela é passível de se exaltar de animação. 

O tom de conversa continua, de maneira informal, com termos como “Então, por que 

não DUBAI, néam? Hahahaha”. Mais uma vez é utilizado o recurso de escrita da internet, ao 

simular a fonética para criar efeitos expressivos. Então ela inicia o próximo parágrafo com “Este 

mês, quero contar para vocês que só trabalho com gente legal. Este é meu mantra na vida: não 

preciso de dias de trabalho mais estressantes”. Aqui percebemos dois pontos, um em que ela 

assume mais uma vez que está conversando com a leitora ao usar termos como “quero contar 

para vocês”, e outro em que ela deixa uma pista de que sua rotina de trabalho talvez seja 

estressante e cheia, ao usar “não preciso de dias de trabalho mais estressantes”. Com esse último 

ponto também é possível construir a ideia que apesar de cansativo, ela não odeia seu trabalho, 

e faz de tudo para que ele seja melhor, comportamento que figura em matérias das revistas 

impressas nas seções de Carreira e Você, você, você - como a matéria “Você está prestes a 

explodir” da edição nº 518, sobre estresse no trabalho - e também nas redes sociais da marca. 

Então o texto continua, contando que a editora de moda e a stylist convidada escolheram 

as “melhores roupas para colocar no seu guarda-roupa”. Aqui, o tom refere-se diretamente ao 

leitor que se importa com moda e que quer consumir aquelas peças que serão apresentadas pela 

revista, já que elas irão para o guarda-roupa dele. 

Seguindo, aparecem os agradecimentos à equipe, que ela chama de “turma”, 

caracterizando a interação do grupo como algo além das relações de trabalho, e utilizando 

“MUITO” em caixa alta, para ressaltar o quanto se sente agradecida. Outro trecho a ser 

pontuado é “faz essa marca ser uma das mais amadas do Brasil”, que aponta que a marca é 

importante para aquela publicação, e que o fato de ela ser amada no Brasil deve ser 

comemorado- a diretora é uma gestora de marca, como citado anteriormente.   

Ao utilizar “Sei que já parece papo de bêbada”, ela se caracteriza como alguém que tem 

uma vida social fora de casa, em bares, restaurantes ou encontros com amigos e namorados(as), 

consome bebidas alcoólicas e que pode assumir a posição de falar como bêbada, 

comportamento então naturalizado pela publicação, que também aparece nas redes sociais da 

marca. Nesse momento, a revista vai gerar identificação de leitores que gostam de beber, ou 

que se sentem confortáveis com esse comportamento. Subentende-se aqui, que faz parte do 

ethos da mulher jovem contemporânea assuntos como: balada, bebida e paquera. 
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Figura 26 - Coluna da diretora de arte de Cosmopolitan, página 8, edição nº516 

 
Fonte: reprodução. 
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Figura 27 - Coluna da diretora de arte de Cosmopolitan, página 9, edição nº516 

 
Fonte: reprodução. 
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Ao fim do texto, ela agradece às leitoras - pessoas do sexo feminino-, ressaltando mais 

uma vez o caráter de diálogo do texto, característica que em geral é própria da produção editorial 

de revistas. “Por fim, leitoras, obrigada por estarem sempre tão próximas, tão atentas e tão 

amorosas com a gente. Isso vale ouro.um beijo grande; nos vemos na pista.”. Nesse trecho, ela 

oferece indicações de que a publicação valoriza o contato das leitoras e finaliza mais uma vez 

fazendo referência a festas, ao usar “nos vemos na pista”. Nesse trecho, também pode ser 

construída a ideia de que elas se encontrarão nas festas, como iguais, pois a jornalista se inclui 

no papel de mulher que gosta de festas e que vive os mesmos momentos de comemoração que 

as mulheres que estão lendo a publicação. As páginas são ilustradas com os momentos de 

produção da revista, como um making of. 

Nesse texto, a persona diretora cria um ethos que se caracteriza por ser uma espécie de 

amiga da leitora, que é uma mulher. Ela mantém um diálogo com ela, falando como foi a 

experiência de criar uma revista que vai agradar o universo da leitora, que não é tão diferente 

do dela. É uma personagem que trabalha em equipe, que admira bons profissionais, que se 

importa em produzir o melhor conteúdo para a leitora, que bebe, fala palavrão e que acha 

importante o contato que a leitora mantém com a publicação. 

Já na edição nº 517, a capa traz a atriz Fernanda Souza, como na Figura 28. A artista 

está de frente, com expressão serena, como quem está “de bem com a vida”. Ela está em meio 

ao tom de azul claro, cor que transmite tranquilidade e se assemelha a vestimenta da artista, que 

usa jeans, num look sexy e bem elaborado. Seu posicionamento sugere um ar mais despojado, 

já que seus ombros não estão alinhados, de quem está pronta para um momento de lazer, 

evidenciado pelas roupas mais informais, sem deixar de lado a boa composição de peças. Se 

comparada à capa anterior, com Anitta, Fernanda Souza parece figurar em um momento mais 

diurno e casual. 

A ideia de tranquilidade é reforçada com a chamada ao lado esquerdo: “FERNANDA 

SOUZA ‘Até tropeço, mas não deixo a energia negativa me derrubar’”. Dessa forma, completa-

se a ideia de que ela é cheia de energia positiva, mesmo quando passa por problemas, 

enfrentando as dificuldades com tranquilidade e segurança. O ethos da revista então refere-se a 

uma jovem, bem sucedida e segura de si, que resolve seus problemas com tranquilidade.  

Buscando referências na matéria (ver Anexo D), sabe-se que a atriz já é casada e estreou 

há pouco tempo um programa na TV fechada. Na descrição, ela é caracterizada como alguém 

determinada e que tem fé. O termo “gente como a gente” foi usado para defini-la, fazendo uma 

referência também a sua forte presença nas redes sociais Snapchat e Instagram, nos quais 

segundo a matéria, ela já possui 8,5 milhões de seguidores. Assim, ela representa uma mulher 
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com conquistas profissionais, que é independente financeiramente, que usa redes sociais com 

frequência e que é simples, alguém que venceu na vida por seus próprios esforços, mas se iguala 

às outras mulheres que não tiveram as mesmas conquistas que ela: um modelo de mulher que 

busca sucesso e uma vida feliz. 

A chamada “CLOSE CERTO: Das estranhas mules às novas minibolsas saco. Os 

acessórios que você (sim!) vai usar já já”. O termo close certo faz duas referências: uma à gíria 

usada na internet por pessoas mais jovens ou que acompanham as gírias que surgem 

constantemente, quando alguém faz algo bom ou certo; e outra ao close certo da fotografia, já 

que em seguida a chamada trata de moda.  Ao mencionar “estranhas mules às novas minibolsas 

saco. Os acessórios que você (sim!) vai usar já já” a ideia que a publicação passa é de que os 

objetos ainda parecem uma novidade estranha, mas estão em alta na moda, então em breve 

“você (sim!)” mulher que segue as tendências de moda, também estará usando as peças, e fará 

o close certo, tanto nas fotos quanto nas ações de escolher as peças que são tendência. 

Já na chamada “#OUTUBROROSA Sabrina Parlatore, 41 anos, apresentadora, cantora 

e sobrevivente de um câncer de mama”, a hashtag da campanha de prevenção do câncer de 

mama muito usada nesse mês é o primeiro termo, enunciando que essa publicação também 

acompanha os temas gerais discutidos pela sociedade, em especial pelas mulheres, nas redes 

sociais, já que o uso de hashtags é uma forma de escrita desses espaços, mais um exemplo da 

remediação da linguagem usada na internet. A chamada segue descrevendo características da 

apresentadora e inclui “sobrevivente de um câncer de mama” como mais uma simples 

característica, ao lado da idade e da profissão, contando que é possível vencer a doença e que 

ela se torna mais uma característica subjetiva de sua vida. 

A chamada “BOCA TUDO: Sexo oral para todo mundo”, faz uma referência à internet 

ao usar três emojis de casais, formados de diferentes formas: duas meninas, uma menina e um 

menino e dois meninos. Assim, o coenunciador interpreta que aquela publicação pode ser útil 

aos três tipos de casais e ainda que a revista não tem preconceitos, ou seja, uma publicação sem 

homofobia e preconceitos de gênero. No entanto, são poucas as matérias que abrangem 

diversidade de casais, em geral são mencionados entre os textos, mas não é sempre. Outro 

momento em que se fez referência a outras orientações sexuais, foi na matéria “O amor precisa 

de rótulos?”, da edição nº 516. Isso indica que a mulher de Cosmopolitan, em sua maioria, é 

heterossexual. Além disso, com esse texto o enunciador aponta que o ethos de Cosmopolitan 

remete a uma sexualidade vivenciada de forma clara, transparente. 
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Figura 28 - Capa de Cosmopolitan, edição nº 517 

 
Fonte: reprodução. 

 

Outra chamada é “BFF: Perca a vergonha da sua vagina”. A referência é diretamente ao 

coenunciador, ao usar o pronome “sua”. Esse coenunciador é mulher, pois se trata de uma 

matéria sobre o órgão sexual feminino, e que deve ter receios com relação ao seu corpo. Assim, 

a revista enuncia claramente que a mulher não precisa ter vergonha de sua vagina e que deve 
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aceitá-la bem. O termo usado no início da sentença BFF é uma sigla da internet para Best 

Friends Forever, em tradução livre melhores amigos para sempre, mais usada por adolescentes. 

Assim, a ideia criada pela publicação é de que a mulher e sua vagina devem ter uma boa relação, 

como amigas. Nesse caso, o ethos da revista aponta para a franqueza ao tratar do corpo feminino 

e da sexualidade, sendo portanto dirigido a mulheres que falam sobre seu corpo ou que buscam 

saber mais sobre ele. 

Outra chamada dessa capa diz “UNFOLLOW NO EX #SIMVCPODE”.  O termo 

unfollow faz referência direta à internet, pois trata-se de uma ação nas redes sociais de parar de 

seguir alguém. Nesse caso, a utilização do termo “ex” pressupõe que a mulher tem 

relacionamentos e que isso flui, ela pode ficar solteira ou namorando, mas vai estar bem. A 

revista assume o papel de conselheira que estimula o coenunciador, utilizando o termo 

“#simvcpode”, que também remete à linguagem de internet para taguear informações. Assim, 

o ethos de Cosmopolitan estimula os coenunciadores e acredita em seus potenciais. Essa 

chamada é enunciada para quem busca deixar o ex de lado, mas encontra dificuldades, portanto 

coenunciadores que entram em algum tipo de relacionamento sério. 

A chamada “TRANSIÇÃO CAPILAR Um dossiê para valorizar (e amar!) seu crespo”, 

fala para aqueles coenunciadores que têm cabelo crespo e utilizaram processos químicos de 

alisamento ou similares. A ideia é que o cabelo crespo pode sim ser lindo, e a indicação é direta 

para quem tem esse tipo de cabelo, ao usar o pronome “seu”. O uso dos parênteses cria um 

fluxo de consciência que pode apontar para a ideia de uma verdade oculta, que o coenunciador 

ainda não se sente seguro em aceitar e expor. Ligando isso a ideia de assumir o cabelo crespo 

natural, o ethos da publicação parece estimular essa prática de forma positiva, ou encorajar 

quem sente dúvida em fazê-la. Assim, a revista busca falar não só para quem tem o cabelo 

crespo, mas para quem tem vontade de aceitar seu cabelo natural. 

Dentro da revista, a matéria sobre transição capilar (FIGURA 29, 30, 31) traz o seguinte 

título: “SUPER CACHOS ATIVAR! O visual natural que está em alta inclui o volume dos fios 

crespos e cacheados. Você quer o seu cabelão de volta? Veja como desencanar da química até 

encarar a polêmica transição sem medo. #simvcpode”. O título sugere que a matéria apresentará 

dicas para quem quer o cabelo cacheado de volta, ao utilizar os termos “veja como”. Já no título, 

observamos uma menção a forma de escrita na internet com a tag “#simvcpode”, que também 

é muito utilizada nas redes sociais da marca para encorajar as usuárias a assumir um 

comportamento. 

O texto vai dando sinais de que se refere diretamente a quem quer parar de alisar o 

cabelo crespo e deixá-lo natural. Logo no início, um indício de que esse assunto ganhou 
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relevância ao aparecer nas passarelas e ao estar nas redes sociais: “É só dar uma busca no 

Instagram com as hashtags #TransiçãoCapilar” ou “#BigChop42 para entender que bem mais de 

100 mil pessoas andam falando do assunto”. Nesse trecho, fica evidente que um assunto ser 

falado nas redes sociais torna ele importante, e assim justifica a pauta na revista. 

A matéria continua alternando a fala de especialistas e a fala do enunciador, que mantém 

um tom de conversa com o coenunciador percebido em frases como “A gente sofre em dizer...”, 

“Você faz parte...”, “Lembra-se das sessões de hidratação?”, entre outras. Essa conversa, no 

entanto, assume um nível mais formal que aquele assumido pela diretora de arte em sua coluna 

na edição nº 516, analisada anteriormente. 

No meio do texto é introduzida uma personagem, caracterizada por ser leitora de 

COSMO. Esse ponto é ressaltado como uma característica, assim como sua profissão. Isso 

aponta para dois fatores: a revista ouve suas leitoras, escuta a opinião que elas têm sobre os 

assuntos; e a revista valoriza o grupo de leitoras de Cosmopolitan, como se tivessem um 

diferencial com relação às outras mulheres. Isso pode despertar o interesse daquelas que não 

são do grupo, mas desejam fazer parte dele. 

Sabendo que a razão aproximada de leitores por revista, em Cosmopolitan, é de 7,2, 

como citado anteriormente, supõe-se que a maior parte dos leitores não é a que contrata a revista 

e paga por ela. Essa valorização do leitor dentro dos textos cria uma sensação de exclusividade, 

e pode servir como um argumento de venda, uma vez que só aqueles que possuem de fato a 

revista, fazem parte desse universo, com valor simbólico. Isso se enfatiza, quando nas postagens 

em redes sociais, convidando os usuários para entrar no Clube de COSMO, o enunciado se 

refere aos assinantes ou compradores avulsos, como mostrou a Figura 13, citada anteriormente. 

Em certo momento, a autora usa o termo “Outra dica” que caracteriza a matéria como 

informativa e que também pode servir como um guia de dicas. No último intertítulo, a revista 

levanta o questionamento “Tudo vale a pena?”. E a mesma leitora citada anteriormente conta 

que sua experiência foi positiva. O texto encerra-se com a retomada do diálogo, com o 

questionamento “E aí, pronta para o desafio?”. O ethos do enunciador apresenta-se como 

alguém que quer informar sobre os prós e os contras de assumir os cachos naturais, 

apresentando a fala de profissionais da área para validar as questões e trazendo uma leitora que 

legitima que, mesmo difícil, vale a pena a transformação. Esse texto estabelece a imagem da 

transformação capilar como um processo positivo, portanto aqueles coenunciadores que não 

                                                
42 “Big chop” é uma expressão em inglês para corte de cabelo, que significa “grande corte”, referindo-se ao ato de 

cortar toda a parte que possui tratamentos químicos. Ele é geralmente feito por pessoas que estão fazendo a 

transição capilar e querem logo seu cabelo ao natural. 
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forem a favor dos cachos naturais não vão se identificar com o tema, e aqueles que têm medo 

de passar pelo processo se sentirão mais encorajados. 

Além disso, foi possível perceber que esse texto, assim como a chamada de capa sobre 

a vagina estimulam o empoderamento do corpo, a partir de ideias como a aceitação de como 

ele é naturalmente de do poder de escolha de o que fazer com ele. 

Além do texto, a matéria apresenta dois procedimentos de como cuidar dos cachos e 

uma lista dos melhores acessórios para cuidar dos cabelos cacheados. Esse último utiliza a 

abreviação para internet #BFF, que como já dito significa Best Friends Forever (melhores 

amigos para sempre), comparando os acessórios ao melhor amigo de quem tem cabelos 

cacheados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



122 
 

Figura 29 - Matéria sobre transição capilar, página 41, edição nº 517 

 
Fonte: reprodução. 
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Figura 30 - Matéria sobre transição capilar, página 42, edição nº 517 

 
Fonte: reprodução. 
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Figura 31 - Matéria sobre transição capilar, página 43, edição nº 517 

 
Fonte: reprodução. 

 

 



125 
 

Na edição nº 518, a artista de capa é a apresentadora e modelo brasileira Sabrina Sato, 

como mostra a Figura 32. Ela está posicionada ao centro, em um lugar de lazer, uma praia ou 

piscina, indiciado pelo ambiente ensolarado e com madeiras envelhecidas ao fundo, e pelo que 

veste, um maiô branco e pulseiras largas. Apesar de não estar totalmente de frente, ela olha para 

o leitor da revista e sorri, de forma despojada. A maior chamada da capa “Verão para todas”, 

completa a ideia de que a artista está num ambiente praiano ou de descanso. Sabrina apresenta 

seu próprio programa na televisão, é, portanto, independente e bem sucedida profissionalmente, 

além de famosa. E parece estar aproveitando o sol de verão, de maneira alegre.  

Em referências externas a revistas sabe-se que a artista, assim como as outras duas, tem 

grande público seguidor nas redes sociais, mas em comparação às artistas anteriores é a que, 

até o momento, gera menos engajamento. Na matéria em que ela aparece também não é feita 

nenhuma menção a sua atuação nesses espaços, diferente do que acontece com as outras, mas 

é ressaltado seu carisma e como ela é uma mulher multitarefas. Outra comparação que podemos 

fazer ainda é com relação à idade, já que Sabrina Sato é a mais velha das três. Essa mudança 

nas escolhas da artista de capa pode sugerir que apesar de apostar no público millenial a revista 

pode ser consumida por mulheres em diferentes momentos e que nem sempre estão tão 

conectadas à internet, mas são poderosas e donas de si. 

Assim, a revista cria a imagem da mulher que também usa biquíni e se diverte, mesmo 

com trabalhos e responsabilidades. Apesar de parecer na praia, ela ainda está bem produzida: a 

maquiagem é leve, mas são usados acessórios e o cabelo está solto, mas arrumado. Essa mulher 

então, se diverte, mas sem deixar de se preocupar com sua aparência e com seu estilo. Ao buscar 

referências na revista, na coluna da diretora, da edição n° 518 (ver Anexo E), sabe-se que as 

fotos foram feitas no Líbano e uma das justificativas da escolha pela apresentadora foi “Adoro 

a Sabrina Sato, ela é dessas pessoas reais, verdadeiras - dá vontade de ficar sempre perto. Sim, 

ela #ÉVerdade”. A pessoa Sabrina Sato é então valorizada por se igualar a uma mulher comum, 

mesmo sendo famosa, gerando identificação e estimulando a projeção - querer ser como ela. 

Ao lado da imagem há também a chamada “SABRINA SATO: ‘Dá para ter DR sem 

causar uma crise. Casal que se conhece bem tem mais química’”. Assim, é desenvolvido o 

sentido de que apesar de famosa, ela é uma mulher que se relaciona e que faz “DR” - termo 

usado para “discutir a relação”, em geral amorosa -, para melhorar seu relacionamento, mais 

uma vez gerando identificação por parte dos leitores. A mulher personificada em Sabrina Sato 

é, então, a que trabalha, se diverte, é independente, preocupada com a beleza e também tem 

relacionamento amoroso. 
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Figura 32 - Capa da edição nº 518 de Cosmopolitan 

 
Fonte: reprodução. 
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A chamada “VERÃO PARA TODAS: 47 biquínis e maiôs que provam: sim, você tem 

um corpo de praia” provoca a ideia de que o coenunciador vai usar biquínis ou maiôs para 

aproveitar o verão. Esse coenunciador pode não se sentir tão confortável com seu corpo, por 

isso a publicação vem trazer dicas para que o verão seja aproveitado por todas, a partir dos 47 

modelos de roupas de banho.  A revista encoraja o coenunciador com “sim, você tem um corpo 

de praia”, estimulando a usar as peças, independente do formato de corpo que o coenunciador 

tiver. A sentença é direta para quem a lê, mais uma vez dialogando.  

No entanto, a afirmação “você tem um corpo de praia”, que é direcionada para mulheres 

que vestem os mais diversos tamanhos de manequim, contrasta com a imagem de Sabrina Sato. 

O discurso da revista estimula a aceitação dos mais diversos modelos de corpo, mas seu ethos 

é representado por uma mulher magra e que se enquadra em “padrões” de beleza mais aceitos 

pela sociedade, Dessa maneira, supõe-se que o valor evidenciado não é o da saúde ou do 

cuidado com o corpo, mas o de consumo para disfarçar que se está por fora dos “padrões”. 

Assim, a revista tenta vender produtos, através de seu discurso, num processo de comodificação 

discursiva, que é usado não só por indústrias, mas por muitas revistas, como as de moda 

(TRINDADE, 2016). 

Na chamada: “O MELHOR SEXO DA SUA VIDA Leitoras dividem experiências 

inesquecíveis”, mais uma vez a revista dialoga com o coenunciador ao utilizar o pronome “sua”, 

referindo-se diretamente a ele. Os termos “o melhor sexo da sua vida”, inferem que a chamada 

é para quem já faz sexo ou pretende fazer, e querem viver a experiência da melhor maneira 

possível. Seguindo com “Leitoras dividem experiências inesquecíveis”, o enunciador gera 

identificação, ao mencionar que leitoras da revista vão contar para outras leitoras as 

experiências inesquecíveis que viveram, agregando também veracidade ao discurso de que será 

o “melhor sexo”. Aqui também, mais uma vez, as leitoras são valorizadas, ao ganharem espaço 

de fala na publicação. 

No enunciado “GOZAR JUNTO A fantasia sexual que está diminuindo nossos 

orgasmos”, a revista se inclui no grupo que está sendo afetado pela fantasia sexual, assim, o 

coenunciador pode se identificar como igual ao do ethos criado pela publicação. A mensagem 

“está diminuindo nossos orgasmos” é negativa, pois indica que se está abrindo mão do prazer 

sexual, que foi incentivado pela chamada anterior com “O MELHOR SEXO DA SUA VIDA”. 

Nesse sentido, a mulher leitora da revista se identificará com o ethos projetado, a medida em 

que reconhece que sexo e prazer sexual lhe interessam e que ela não está disposta a abrir mão 

de seu prazer. 
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Seguindo, a chamada “CARREIRA Lições de uma das maiores CEOs do Brasil” o 

enunciador promete contar as lições aprendidas por uma das mulheres mais bem sucedidas 

profissionalmente. Ao usar o termo “lições”, a ideia é de gerar aprendizado, assim, o 

coenunciador que deseja ter um bom desempenho profissional vai se interessar em aprender o 

que essa mulher pode ensinar. 

O enunciado “A IMPORTÂNCIA DE FICAR SOZINHA (NÃO SOLITÁRIA)”, parece 

naturalizar o ato de ficar sozinha. Ele fala para o coenunciador que sente a necessidade de ficar 

só, mas acha que isso pode ser uma coisa ruim, ou sinônimo de ser solitário; ou ainda para 

aqueles que costumam fazer isso, mas são julgados por ser solitários. Nesse último caso, a 

chamada promete justificar a normalidade dessa situação. 

“Será que a gente sabe mesmo QUANDO É ESTUPRO?”, nessa chamada a publicação 

parece iniciar uma discussão, da qual a mesma participará quando usa “a gente”. Assim, se 

dedica a enunciadores que desejam discutir o tema, que se interessam por essa problemática 

social. Nesse ponto, delineia-se a ideia de uma leitora que se interessa em debater temas 

importantes para a sociedade, principalmente quando envolvem os direitos das mulheres, 

momento em que nenhuma delas, nem a mulher personificada na revista, ficará de fora. 

“TODA GATA! OS 125 MELHORES PRODUTOS DO ANO” vem ao lado da marca 

Prêmio Nova Cosmopolitan de Beleza, indicando que os 125 melhores produtos venceram esse 

prêmio. Aqui a publicação se apropria de uma fala mais informal ao usar a gíria “Toda gata!”, 

para as leitoras que querem se sentir dessa forma. O assunto é para a mulher que se importa 

com beleza e busca saber mais sobre bons produtos para ficar bonita e cuidar de si. O consumo 

aqui é mais uma vez valorizado, na medida em que a noção de estar bonita vem atrelada ao uso 

de produtos cosméticos. 

Nessa edição o ethos da publicação personifica uma mulher que faz sexo, fala 

abertamente sobre o tema com outras mulheres, inclusive sendo intermediadas pela revista, tem 

DRs, quer ser bem sucedida profissionalmente, precisa de momentos para si, e que discute os 

temas mais polêmicos dentro da sociedade, lutando pelo direito das mulheres. Além disso essa 

mulher se preocupa com a beleza e quer aproveitar o verão, independentemente de seu corpo, 

pois ela vai encontrar o modelo ideal de roupa e os produtos de beleza com que se sentirá mais 

bela com a ajuda da revista. 

O texto sobre sexualidade, com o tema gozar junto, da edição nº 518, se intitula “Sexo 

não sincronizado” (FIGURA 33, 34). A matéria está na seção Amor (ou quase isso) e só possui 

uma ilustração:  uma imagem pixelizada e borrada, mas que remete a um casal abraçado. O abre 

da matéria diz “A ideia de uma transa é melhor quando um casal alcança o clímax junto está 
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atrapalhando a vida sexual de muita gente. Se já é difícil gozar sozinha, ao mesmo tempo que 

o gato é quase impossível! Não entre nessa pira também”. Esse abre já começa dando o tom 

que o texto todo vai ter, informativo, mas com trechos em que o enunciador dialoga com o 

coneunciador de maneira informal, como quando utiliza termos como “gato” e “Não entre nessa 

pira sozinha”, esse último ainda com o tom de conselho. 

O texto inicia com um trecho do livro Cinquenta Tons Mais Escuros, de E. L. James, e 

traz dados e informações sobre o tema “gozar junto”, com falas de especialistas. Em geral é um 

texto informativo, construindo um ethos de quem se interessa pelo assunto sexo, não só em 

dicas de como fazer, mas em dados e informações que possam ser relevantes para conhecer 

melhor o tema. O caráter informativo e objetivo, no entanto, é quebrado por palavras e 

expressões que dão dicas de que o enunciador continua o mesmo das matérias anteriores. O uso 

de termos como “boy”, “gato”, “amiga” dão uma certa informalidade ao texto e pontuam o tom 

de diálogo. 

Ao utilizar a frase “E geralmente somos nós que ficamos na mão”, o enunciador indica 

que é do sexo feminino, pois anteriormente havia falado o exemplo de uma mulher, e se inclui 

dentre o grupo que não vai alcançar o objetivo. Mais na frente, na frase “A gente não inventou 

essa história”, o enunciador refere-se a si como um grupo, no plural, que deve ser do sexo 

feminino, já que está incluído na problemática, como dito na frase anterior. 

O segundo intertítulo da matéria diz “Nunca adie uma felicidade”, na forma imperativa 

e se referindo diretamente ao coenunciador. Em seguida a utilização da frase “ainda pode 

atrapalhar sua vida sexual”, o tom de diálogo volta, devido a utilização do pronome “sua”; e 

mais à frente “seus orgasmos ficarão prejudicados – o que pode até diminuir sua vontade de 

transar.”, em que mais uma vez o pronome “seu” é utilizado. 

Mas para o final do texto, o caráter formal vai dando lugar ao tom de conversa. Podemos 

perceber isso com a frase “É claro que sempre é melhor ver estrelas, mas, se a gente não está 

com cabeça no jogo uma vez...”, em que o enunciador se inclui na situação e utiliza frases mais 

figuradas como “ver estrelas”, “cabeça no jogo”. Ele continua usando termos como “você” e 

adjetivos no feminino, como “relaxada”, “focada”, dando sinais que dialoga com uma mulher. 

Mais ao fim, a frase “A fórmula do prazer é bem simples: relaxe e sinta, amiga”, nos diz duas 

coisas: que o enunciador é alguém que entende as dificuldades do coeunciador, que é uma 

mulher, e compartilha de seus anseios e por isso dialoga sobre esse tema com ela; e que o 

enunciador está preparado para dar dicas e ajudar o coenunciador, pois sabe mais informações 

sobre o tema e pode levar isso até ela, ele é portanto um manual de dicas e um espaço de 

informação. 
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Figura 33 - Matéria sobre o tema gozar junto, página 120, edição nº 518 

 
Fonte: reprodução. 
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Figura 34 - Matéria sobre o tema gozar junto, página 121, edição nº 518 

 
Fonte: reprodução. 

 

O ethos construído pelos textos e pelas capas da revista encarna uma mulher, que se 

interessa por beleza, moda e busca aceitação de seu corpo. Essa mulher deve pertencer a classe 
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média - B e C, como também é dito no Publiabril - e personifica identidades construídas pelo 

consumo, que se importa com marcas. Uma mulher que gosta de sexo e de falar sobre o assunto, 

não só para dar dicas, mas para levar informação a outras mulheres. Uma mulher que está 

sempre dialogando como igual as outras com quem fala, que entende seus anseios e dificuldades 

e que por isso quer ajudá-la. Uma mulher que é jovem, mais que a leitora da revista Nova, 

entende a linguagem da internet, usa redes sociais, é bem sucedida profissionalmente, é 

independente e se envolve em relacionamentos. Essa mulher fala sem preconceitos, com clareza 

e sem vergonha de usar as palavras, mas não utilizando palavras de baixo calão. Muitas dessas 

características estão refletidas no mídia da revista e nos dados disponíveis na internet.  

 

5.3 Modelo de negócio da revista Cosmopolitan, no jornalismo pós-industrial 

 

 Nesse tópico, será feita a análise dos dados já apresentados, utilizando o método da 

triangulação de evidências, a partir de pontos comuns, como já citado. Esse princípio, segundo 

Yin (2001) reforça a credibilidade do estudo de caso, pois permite desenvolver uma mesma 

conclusão por meio do maior número possível de fontes. Essa triangulação será disposta em 

unidades de dados, representadas pelas quatro dimensões de convergência de Salaverría e 

Negredo (2008), pois entende-se que elas abrangem toda a complexidade do caso e facilitam a 

compreensão de significados que envolvem o modelo de negócio analisado. São elas dimensão 

tecnológica, dimensão empresarial, dimensão profissional e dimensão de conteúdo, já 

explicadas no capítulo 3 deste trabalho. 

Nos interessa perceber como a convergência atinge as quatro esferas de uma empresa 

jornalística com modelo de negócio que segue o tradicional, como Cosmopolitan. Como já 

apresentado, a interpretação dos dados será feita fundamentada com a teoria revisada, como 

citam Yin (2001) e Gil (2009). As proposições formuladas dialogarão com as premissas teóricas 

para a obtenção de resultados mais significativos. As categorias analíticas que expressam os 

padrões que emergem dos dados (GIL, 2009), como já citado, são convergência midiática, 

modelo de negócio e jornalismo de revista. A seguir serão apresentadas as quatro unidades de 

análise. 

 

5.3.1 Dimensão tecnológica 

 

A convergência tecnológica diz respeito tanto às ferramentas, quanto aos sistemas de 

produção e difusão de conteúdo. Segundo Salaverría e Negredo (2008), a única fase em que as 
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tecnologias jornalísticas seguem divergentes é em sua transmissão, já que no momento de 

produção e no de recepção pelos consumidores, elas convergem para aparelhos capazes de ler 

e fazer muitos formatos, como computadores e celulares. A convergência tecnológica refere-se 

então ao intercâmbio e combinação dos conteúdos de um meio no outro. 

Ao analisarmos o caso, essa dimensão da convergência na fase de produção acontece 

quando os conteúdos para as inúmeras mídias são produzidos com auxílio de programas 

informáticos, como foi comprovado na visita a redação. Já com relação a recepção, a revista 

pode ser consumida impressa ou digital, sendo então um produto multiplataforma, segundo a 

definição de Salaverría e Negredo (2008, p.53): “Quando a informação é feita por um único 

produtor, mas pode ser consumida através de diferentes suportes, fala-se, por fim, de 

multiplataforma”. 

 No primeiro caso, a mídia só utiliza textos e imagens, no entanto, constantemente são 

feitas referências aos meios digitais, através das gírias e termos utilizados, como taguear 

palavras com jogo da velha (#), as hashtags. O conteúdo da revista impressa, pode ser acessado 

também na versão digital, em tablets ou celulares, por tanto convergente na recepção, para 

quem tem acesso as duas versões. A convergência na recepção também acontece na 

transposição de conteúdo que é feita da revista para o site. Foi constatado nos dados 

apresentados que o mesmo conteúdo que sai na revista impressa é levado ao site da publicação 

e divulgado nas redes sociais da marca, passando por todos os canais de Cosmopolitan. Nota-

se então que o digital ainda não é muito explorado, já que o conteúdo não é adaptado, ratificando 

aquilo que Mielniczuk (2003) chama de modelo adaptado ou fac simile.  

A convergência tecnológica também permite que os diferentes meios partilhem 

conteúdo. Um exemplo desse aspecto acontece quando a revista disponibiliza o símbolo do 

Mobile View, e o leitor que faz uso de smartphone e tem o aplicativo Blippar consegue escanear 

a página através da câmera do seu celular e terá acesso a um conteúdo digital relativo a uma 

matéria da revista. Ele se caracteriza por ser um recurso acessório, já que a revista impressa 

ainda é a principal mídia da marca. Nesse caso o impresso leva ao digital, utilizando o conteúdo 

multimídia. Essa estratégia, como já dito ainda está em fase de teste e não gera retornos 

financeiros, mas é utilizada por grandes empresas de comunicação, e talvez por isso está sendo 

testada pela Editora Abril, para que ela se compare em nível de inovações tecnológicas.  

Percebemos que não se aposta muito no recurso, talvez por ele ter esse o caráter de 

acessório: das três edições analisadas, ele foi utilizado duas vezes. Isso pode ter levado ao 

desinteresse das leitoras, como mostrou o questionário.   



134 
 

A aposta na mídia impressa fica evidente na medida em que as redes sociais e o site da 

marca sempre criam espaços para que os leitores façam assinatura e também na própria fala da 

publicação, ao valorizar as leitoras que compram a revista. Apesar de apostar na mídia impressa, 

a marca está presente em diversas redes sociais, buscando se legitimar entre o público presente 

nesses lugares. O número de seguidores de Cosmopolitan no Facebook é maior que o número 

de leitores da revista impressa. Já no Instagram, o número de seguidores representa quase a 

metade do número de leitores da revista impressa. Esses valores aumentam, enquanto o de 

leitores cai, ao longo do tempo, apontando que investir nessas mídias é uma estratégia 

importante para captar público. Sabendo ainda que a maior parte de leitores consome revista 

emprestada, dado referente a razão de revistas em circulação por leitor e ao questionário, 

aponta-se que talvez apostar na mídia impressa não é a melhor estratégia para essa marca. 

Quando sabe-se que o público que se pretende atingir é o jovem, entre 20 a 25 anos, 

como foi dito na visita à redação; que esse público está entre os 21,7% do público leitor, 

segundo o Publiabril; que ocupa o segundo lugar entre os leitores de revista, e são os que mais 

acessam a internet, com 79%, segundo a Pesquisa Brasileira de Mídia 2015, percebe-se como 

é importante a presença da marca na internet, já que seu objetivo é conquistar leitores para o 

impresso. O questionário também apontou que os leitores utilizam smartphones e são jovens, 

reforçando a importância de que a marca esteja acessível a esse aparelho para chegar a este 

público. Dessa forma, seria importante que fossem pensadas formas de produção de conteúdo 

mais convergentes, que fizessem da revista um caminho essencial e que explorassem mais as 

redes sociais e o próprio Mobile View. 

Como já citado, Caio Túlio Costa (2014) considera a internet um componente 

disruptivo, que mudou as formas de consumo de informação da sociedade e com isso a forma 

de produção das mídias. Ele ainda comenta que as empresas de jornalismo tradicional 

demoraram um pouco para perceber que precisavam transformar sua forma de produção. No 

caso da Cosmopolitan, da Editora Abril, isso vem sendo feito, mas de forma lenta, já que a 

revista é o principal veículo da marca. 

Por exemplo, se como apontado pelo Institute Reuters (2016), o Facebook bate o 

número de acessos dos sites de notícias mais populares no Brasil e o número de seguidores da 

página de Cosmopolitan no Facebook é maior que o de leitores, porque não investir mais em 

conteúdos em diferentes formatos para essa rede social? O ponto em que essa publicação ainda 

não investe completamente é nas formas de produção multimídia e convergentes que estejam 

ligadas ao conteúdo do impresso e o torne essencial. Se esse conteúdo vai estar integralmente, 

depois de dois meses, no site da revista, ele não precisa ser comprado. E se o número de leitores 
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do impresso cai, é porque esse meio ainda não conseguiu se fazer essencial entre o público que 

busca atingir. 

 

5.3.2 Dimensão empresarial 

 

Essa dimensão, diz respeito às mudanças na estrutura das empresas. Se antes elas 

produziam apenas para uma mídia, com a convergência elas apostam na diversificação e na 

coordenação editorial e comercial dos meios (SALAVERRÍA e NEGREDO, 2008). Como já 

citado, Anderson, Bell e Shirky (2013) comentam que o bom jornalismo sempre foi subsidiado, 

pois só a audiência não era e não é suficiente para manter uma publicação. Seja por publicidade, 

facilidades do governo ou doações, os valores ajudam a manter o bom jornalismo. Podemos 

considerar aqui Cosmopolitan, que continua circulando, mesmo com o decrescimento de 

exemplares, mas buscando estratégias para se manter. 

Segundo Salaverría e Negredo (2008), graças à credibilidade informativa, conquistada 

pelas empresas tradicionais, sua sobrevivência na internet tem algumas garantias. Se baseando 

nessa garantia e fazendo uso da credibilidade e da imagem conquistada pela marca 

Cosmopolitan, é que a Editora Abril busca fortalecer sua publicação. A valorização da marca 

internacional teve início, quando a publicação assumiu o nome de origem em 2015 e foi sendo 

reforçada nas redes sociais e na revista. Como já citado, em seu discurso nas redes sociais e na 

revista, o constante uso do termo COSMO e de novas palavras formadas com ele, como 

MulherdeCOSMO, COSMOViagem, COSMOCelebs, entre outras, parece querer naturalizar a 

marca no cotidiano das leitoras da revista e seguidoras da marca nas redes sociais. 

O uso abreviativo de Cosmopolitan, lembra muito o ato de apelidar pessoas ou seres 

que fazem parte do cotidiano, personificando a revista como alguém próximo. Esse 

fortalecimento ainda se intensifica, quando a direção de redação dá lugar à direção de arte, 

alguém mais voltado para a construção de uma imagem do que dos conteúdos em si. A mudança 

no site também aponta para essa estratégia, que não foi só de Cosmopolitan, mas de todas as 

revistas femininas da Abril. Um contraponto que observamos, no entanto, é que apesar de querer 

reforçar a marca, os diferentes canais da publicação não assumem uma uniformidade com 

relação ao nome adotado, se é: Nova Cosmopolitan, Cosmopolitan Brasil ou só Cosmopolitan. 

Essa falta de uniformidade, aliada ao fato de que em alguns espaços, como no Facebook, ainda 

aparecem enunciados com o nome Nova, como “Assine Nova!”, contradizem a estratégia 

anterior. 
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Ainda com relação ao fortalecimento da marca, no questionário, as respostas foram 

positivas com relação à mudança de nome, e a maioria dos respondentes acredita que 

Cosmopolitan é uma marca forte. No entanto, o ethos da publicação não vem conseguindo gerar 

identificação com a maior parte dos leitores, nem a revista está gerando interesse para que eles 

a assinem, o que aponta que a marca ainda não é tão forte para despertar a vontade de ser 

comprada ou assinada, como também aponta o questionário. 

Esse fortalecimento da marca é importante não só para fidelizar os leitores, mas também 

para outro significativo fator no negócio do jornalismo tradicional: o subsídio publicitário. Os 

anunciantes buscam se fidelizar a uma marca forte e que atinja seu público, e como os anúncios 

de Cosmopolitan tem um alto custo, como nos valores apresentados, é essencial que essa 

publicação seja bem visada pelos leitores. O Prêmio Cosmopolitan de Beleza é uma ação que 

chama a atenção das empresas de cosméticos, que também querem ser premiadas e por isso vão 

buscar se aproximar daquele público. 

De acordo com o site Publiabril, como já citado, “COSMOPOLITAN BRASIL é voltada 

para a mulher jovem, independente, vaidosa e com muita atitude. Estimula a ousadia e coragem 

para enfrentar desafios, a busca pelo prazer sem culpa e a autoconfiança para chegar aonde 

quiser.” (PUBLIABRIL, s/d). Essa característica, apresentada para atrair anunciantes para a 

publicação, é percebida também no discurso da revista e na construção de suas capas, como 

analisado, que criam o ethos de uma mulher com essas mesmas características. Assim, a revista 

continua apostando no modelo tradicional de conseguir receitas com publicidade e leitores, 

transmitindo a mesma mensagem para os dois lados, ao oferecer ao anunciante espaço para 

encontrar aquela leitora e à leitora um espaço para se identificar. 

É interessante perceber que como a revista atende praças de diferentes regiões do país, 

eles também disponibilizam diferentes formatos de assinatura, no Publiabril. Os anunciantes 

podem escolher não só a página em que estarão presentes, mas também a região que vão atingir. 

Assim, a revista permite que eles anunciem diretamente ao público que os interessa 

geograficamente. Mais uma vez ressaltando a prática do modelo tradicional de valorizar 

anunciantes, fontes de renda. 

Ainda segundo Salaverría e Negredo (2008), as empresas continuam atrás de um 

segundo objetivo, que é rejuvenescer sua audiência. Essa ação foi citada na conversa com a 

jornalista Fabíola Pedroso durante a visita à redação. Fidelizar o público mais jovem, que para 

Cosmopolitan seria a faixa etária de 20 a 25 anos, e inspirar a geração millenial, que é 

naturalmente conectada, são algumas das possíveis estratégias, já citadas, previstas pela revista. 

Para alcançar tal feito a nível empresarial, a empresa aposta em fazer a marca circular pelas 
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mídias onde estão esses jovens, como citado anteriormente, na internet e redes sociais. Como 

apresentado anteriormente, em 2014 a faixa etária das leitoras era de 30 a 39 anos. A revista 

mudou de marca em 2015, o que aponta que a própria mudança de nome previa rejuvenescer o 

público, portanto uma intenção mais geral da Editora Abril. 

Para isso, além de investir na publicação impressa, como já tradicional, ela vai precisar 

investir na produção dos outros conteúdos. Durante a visita, a jornalista contou que demorou 

um pouco para que fossem feitos investimentos para a internet, apontando a demora de perceber 

o momento de fazer mudanças, como comentado por Caio Túlio Costa (2014). Atualmente na 

redação de Cosmopolitan existe uma editora de conteúdo e repórteres para a internet, mas no 

geral, todos acabam fazendo conteúdo para o impresso e para o online. Isso reflete, como 

veremos mais na frente, não só na dinâmica profissional, mas na própria organização da 

empresa, que aproxima redações das diferentes mídias e as faz trabalhar em conjunto. Isso no 

entanto, não é sinônimo de sucesso, pois como citam Salaverría e Negredo (2008), só a 

integração não soluciona os problemas trazidos pela convergência. 

Além disso, segundo os autores, só marcar presença na internet não vai gerar renda 

suficiente para as empresas, pois o modelo de negócio tradicional não foi modelado para os 

meios de comunicação digitais. Assim, a empresa busca através da revista, fidelizar o leitor em 

seu discurso de valorização do leitor/comprador da publicação e nos eventos do Clube de 

COSMO - grupo destinado para assinantes ou compradoras da publicação -, que aproxima as 

leitoras e as faz sentir parte da revista. Mesmo as leitoras que não podem participar dos 

encontros, podem saber como aconteceram através das transmissões em redes sociais como 

Instagram e Snapchat. Além disso, as mídias digitais estão sempre chamando os usuários a 

consumir a revista, com anúncios de assinatura, mesmo em alguns pontos sendo displicente, 

como no Facebook em que o anúncio ainda é “Assine Nova!”, mais uma vez caracterizando a 

revista como o principal produto da marca. 

 

5.3.3 Dimensão profissional 

 

 A dimensão profissional da convergência se caracteriza pela polivalência. “Hoje não é 

estranho que um jornalista de impresso execute, simultaneamente, tarefas de reportagem, 

redação, edição, documentação, layout, reportagem e edição de fotos” (SALAVERRÍA e 

NEGREDO, 2008, p.48, tradução nossa43). Ao unir conteúdo e suporte tecnológico, as ações 

                                                
43 “Hoy no es extraño que un periodista de prensa desempeñe simultáneamente labores de reporteo, redacción, 

edición, documentación, maquetación, reporteo y edición fotográfico. 
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dos planos editorial e empresarial se fundem e trazem mudanças no funcionamento interno das 

redações. Isso muda as dinâmicas de trabalho dos profissionais, e segundo a pesquisa de Roseli 

Fígaro (2013), cria nesses sujeitos a necessidade de discutir os valores e fundamentos da 

profissão, para reafirmar e construir identidade. 

Como observam Salaverría e Negredo (2008), essa polivalência pode acontecer de duas 

formas: a funcional, quando é exigido do jornalista diversas funções, como escrever, fotografar, 

desenhar, entre outras; e a midiática, quando é pedido ao profissional que elabore conteúdos 

para diferentes mídias, sendo valorizado aqui a especialização temática. Essa polivalência se 

apresenta em Cosmopolitan, na multifuncionalidade das jornalistas. A polivalência funcional 

se observa quando elas precisam escrever textos para a revista e para o site, fazer vídeos para 

as redes sociais e para o Mobile View, ser repórteres, ser editoras, atenderem o público e 

interagirem nas redes sociais. Já a polivalência midiática é observada quando são feitos vídeos 

ou imagens para as redes sociais, ou para o Mobile View, que se referem a um conteúdo também 

presente na revista impressa.  Esse excesso de atividades também foi percebido no discurso da 

publicação, quando a diretora de arte, que comanda a revista fala: “não preciso de dias de 

trabalho ainda mais estressantes”. 

Segundo Salaverría e Negredo (2008, p.129), por conta da especificidade de trabalho de 

cada meio, não é fácil que os jornalistas trabalhem simultaneamente para o impresso, a internet, 

o rádio e a televisão. Dessa forma a integração tem se desenvolvido em pares de meios com 

maior proximidade, como impresso e internet; rádio e televisão. O caso de Cosmopolitan nos 

mostra exatamente essa aproximação, a medida em que a principal mídia da Editora Abril é a 

impressa, e a integração caminha na via impresso-internet. Nota-se então, que na Editora, a 

estratégia para se adaptar ao mundo convergente é apostar na integração desses dois 

seguimentos. 

Como observa Silva (2011, p. 162): 

 

A nosso ver, o fato de os repórteres terem que produzir notícias para plataformas 

diferentes (impresso e on-line) e ainda valerem-se de dois tipos de linguagens (escrita 

e audiovisual), de duas ferramentas (gravador ou papel e caneta e celular 

multifuncional), tudo isso, de forma simultânea, caracteriza um processo de 

convergência. Trata-se de uma convergência de funções jornalísticas, pois esses 

repórteres acrescentam ao exercício do impresso conhecimentos e práticas do 

jornalismo audiovisual, seja de modo intuitivo ou consciente. 

 

Esse processo, no entanto, nem sempre é percebido positivamente pelos jornalistas. 

Uma vez que sua demanda aumenta, eles têm que começar a pensar além do que costumavam 

fazer, gerando rotinas mais estressantes e que acabam não promovendo o pensamento 



139 
 

multimídia, como o esperado, mas priorizando uma mídia de cada vez, e deixando a outra de 

lado. Em Cosmopolitan, a equipe é reduzida, como já mencionado com apenas nove jornalistas 

redatores para internet e revista, talvez por isso outras áreas sejam atingidas, como a de 

conteúdo, já que são poucas pessoas para criar, utilizando diferentes tecnologias e plataformas. 

Nesse caso, os profissionais são cobrados a pensarem multimídia, mas como a principal mídia 

da Editora Abril é a revista impressa, eles acabam se focando nela e deixando as outras de lado.  

 Outro fator que intensifica essas rotinas de trabalho é que, como observa Fígaro (2013), 

o que se torna mais importante na produção do conteúdo é torná-lo adequado ao público-

alvo/cliente do que levar a informação ao leitor. Então, o jornalista agrega mais uma função, a 

de agenciador de clientes, através do enunciado de seus textos. Essa função, pode ser percebida 

em Cosmopolitan na medida em que fazer parte do Clube de COSMO é uma ação valorizada, 

tanto nos enunciados da revista impressa quanto nos canais na internet de que a marca se utiliza, 

em que por vezes as próprias editoras participam dos eventos do Clube e transmitem o “querer-

ser” daquele grupo. 

 No entanto, esse processo de mudanças que requer profissionais polivalentes não deve 

ser visto apenas como algo negativo. Castells (2003, p.50), ao refletir sobre a formação das 

companhias da internet, no Vale do Silício, percebe que a inovação empresarial é que 

impulsionou a economia desse setor, e esses empresários foram bem sucedidos, pois 

transformaram sua capacidade de pensar novos processos e novos produtos adaptados ao mundo 

da internet - um mundo que não tinham imaginado nem criado. 

 Como menciona Silva (2011, p.169): 

 

Reconhecer que há qualidades universais ao jornalismo é uma forma de legitimar a 
profissão, porém, apegar-se a elas única e exclusivamente e fazer delas padrões 

referenciais incontestáveis é uma maneira também de produzir exclusão e 

discriminação, na medida em que os sujeitos que apresentarem características 

desviantes forem tidos como diferentes, mas não num bom sentido do termo. 

 

Assim, ainda segundo Silva (2011), o diálogo da tradição profissional com a 

contemporaneidade perpassa não só pelas práticas profissionais, mas também pela gestão 

empresarial. No caso de Cosmopolitan, os profissionais parecem dominar os diferentes códigos 

e lidam com as diferentes ferramentas de trabalho, portanto buscam se atualizar no mercado, 

mas ainda não aplicam isso de forma efetiva, na medida em que não tem uma rotina de trabalho 

que permita isso, algo que deve emanar também da cultura organizacional. Então mesmo 

dominando os diferentes códigos linguísticos e ferramentas, as profissionais ainda não 

exploram suficientemente nem o conteúdo multimídia – integração harmônica de códigos 
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textuais e audiovisuais em uma mensagem unitária (SALAVERRÍA, 2001) –, nem a integração 

multimídia - conteúdo em múltiplas plataformas que se complementam, de forma que as 

produções explorem o melhor de cada mídia e assim ampliem a informação, não apenas 

repetindo o mesmo conteúdo em todos os canais da marca (SALAVERRÍA, 2001) -, pois ainda 

priorizam a revista impressa, ao invés da comunicação da marca como um todo. 

Outro ponto observado é o contraste entre a rotina de fechamento da revista e o clima 

de instantaneidade que ela passa com os códigos linguísticos típicos da internet. Como ficamos 

sabendo, em visita à redação, a revista é preparada com dois meses de antecedência, então é 

mais difícil que retrate assuntos que estão em voga no momento, de todas as editorias. Então, 

mesmo buscando ser cosmopolita - a frente de seu tempo - ela chega às bancas com um pouco 

de atraso, contrastando com a imagem da jovem conectada à internet que tem pressa em 

consumir informação. 

 

5.3.4 Dimensão de conteúdo 

 

Na esfera dos conteúdos, a convergência se manifesta mais enfaticamente na 

multimidialidade, quando os produtos informativos utilizam diferentes códigos (texto, imagens, 

audiovisual) em uma mesma plataforma. A partir dessa definição, percebemos a produção 

multimídia no site da revista, e nas redes sociais da marca, quando são utilizadas imagens, textos 

e vídeos, combinados, para compor um mesmo enunciado. Outra iniciativa que reflete a 

convergência nos conteúdos é a produção jornalística multiplataforma. Segundo Salaverría e 

Negredo (2008), essa estratégia aumenta os canais de distribuição dos conteúdos, facilita o 

processo de coordenação editorial entre os meios de uma marca e diversifica a audiência, ao 

aproximar o negócio tradicional do jornalismo ao das telecomunicações.  

Para os autores, esse último objetivo é uma oportunidade para as empresas jornalísticas, 

pois permite que elas possam distribuir conteúdo profissional a audiências mais fragmentadas. 

Se a indústria jornalística distribui seus produtos num esquema de “um para muitos”, o modelo 

de telecomunicações funciona no molde de “um para um”. Assim, seriam aproveitadas uma 

característica de cada indústria para uma forma de comunicação midiática, na era da internet, 

mais direcionada e quem sabe até personalizada. 

Em Cosmopolitan, o modelo seguido ainda é o do negócio tradicional do jornalismo, de 

“um para muitos”, já que não há como produzir revistas impressas diferentes sem gerar um alto 

custo. No entanto, o enunciado criado pela revista transmite a ideia de que aquele conteúdo 

funciona como uma espécie de conversa de “um para um”, como se fosse um diálogo num bate-
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papo online, onde se usam emoticons e gírias próprias desse meio. Essa estratégia é notada 

quando a publicação está sempre se referindo diretamente ao leitor, buscando passar que ela 

fala diretamente como ele. 

A utilização de hashtags, como #MULHERDECOSMO, #PRECISAMOSFALAR, 

#FAVORITOSdaVÂNIA, entre outras é feita tanto na revista impressa, quanto nas redes 

sociais. Assim, observa-se tanto a expansão da linguagem da internet para o impresso, quanto 

a utilização de tags para facilitar as buscas nas mídias em diferentes plataformas utilizadas pela 

publicação. 

Como já mencionado, Bolter e Grusin (2000) comentam que a nova mídia remedia as 

anteriores e assim a internet remediaria as mídias impressas. No entanto, é perceptível também 

o caminho inverso. Não só a internet está fazendo uso das mídias tradicionais, mas a revista 

impressa Cosmopolitan também está fazendo uso da internet, utilizando seus códigos 

linguísticos próprios. 

A multiplataforma também está presente quando as mesmas matérias que saem na 

revista são publicadas no site e distribuídas nas redes sociais, depois de pelo menos um mês do 

lançamento da edição. Isso aponta para uma fraca ação estratégica de conteúdo, já que não são 

feitas mudanças no formato dos textos de uma plataforma para outra. Não há então 

planejamento para produzir conteúdo próprio para cada meio, falando de um mesmo assunto. 

No entanto, o conteúdo é distribuído em diversos meios e assim pode atingir um maior número 

de leitores do que apenas o que lê a revista impressa. Durante a análise do discurso, notou-se 

que a revista usa termos e gírias típicos da internet, com isso, nota-se também que o texto da 

revista é produzido para se adequar não só a mídia impressa, mas também a digital, quando esse 

conteúdo for transposto. 

Outra situação em que observa-se o uso de multiplataformas é a difusão de conteúdos 

através de inúmeras tecnologias, que em Cosmopolitan são a revista impressa, o aplicativo para 

a revista digital e até o site. A tecnologia Mobile View, poderia ser uma importante ferramenta 

para a elaboração de conteúdos multimídia. O que se observou no entanto é que ainda não são 

elaboradas muitas pautas que possam utilizar a ferramenta para conteúdos exclusivos e bem 

elaborados. Por exemplo, o conteúdo disponível para a edição nº 518 é um vídeo com Sabrina 

Sato, capa da edição, indo para o Líbano onde fez o ensaio. Esse mesmo vídeo está disponível 

no canal de Cosmopolitan no Youtube. Já o vídeo da edição nº 516, do ensaio de Anitta, é 

exclusivo do aplicativo, e mostra cenas do making off. 

Os personagens que aparecem na revista, também figuram nos canais online da marca. 

A coluna das editoras, Desejos da Thais, Favoritos da Vânia e Rapidinhas da Bárbara, aparecem 
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sempre no Instagram de Cosmopolitan na forma de hashtags, mais uma vez remetendo as duas 

mídias. As mulheres que saem nas capas impressas, também ficam na capa da página da revista 

no Facebook, e tem vídeos publicados no Youtube, com algum conteúdo diferenciado de cada 

uma. Essa convergência na esfera de conteúdo começa ainda na revista impressa, quando na 

página Esquenta WWW e Caixa de Entrada são anunciadas todas as redes sociais na internet 

de Cosmopolitan, além de outras referências textuais espalhadas pela publicação. 

Durante a visita à redação, a jornalista Fabíola Pedroso, que nos recebeu, comentou que 

as pautas costumam vir da relação com as leitoras por e-mail, encontros ou interação nas redes 

sociais, assim, mais uma forma de comprovar a convergência dos meios acontecendo, além de 

mostrar que a revista continua com o foco no que o leitor quer consumir, estratégia valorizada 

pela Editora Abril, como citado por Ali (2009) e Scalzo (2009). Essa estratégia, no entanto, 

pode não funcionar bem, uma vez que quando as pautas sugeridas saírem na revista elas podem 

já não ser mais relevantes. 

Esse foco no leitor, também é percebido no discurso da revista, que está sempre 

dialogando com ele. Além disso, a convergência das mídias é também comprovada quando na 

análise do discurso percebeu-se que as pautas são justificadas por estarem presente nas redes 

sociais, como a Anitta ter um bilhão de likes, ou a Fernanda Souza ter muitos seguidores no 

Snapchat e no Instagram. 

Segundo o questionário, os temas que mais interessam os leitores são moda, beleza, 

sexo e relacionamentos e comportamento. Os dois primeiros temas são frequentes nas redes 

sociais da marca, e segundo nos respondeu a jornalista entrevistada, são os principais que elas 

utilizam para fazer vídeos, além de terem sido reformulados com a mudança de marca, como 

foi dito no mídia kit. Já os outros dois já eram bem valorizados em Cosmopolitan e continuam 

sendo em todas as mídias da marca. 

A fuga dos leitores do impresso para o digital, já comentada por Anderson, Bell e Shirky 

(2013), que não são mais meros leitores, mas também editores e usuários segue refletida na 

versão impressa, quando os assuntos que as leitoras sugerem nas redes sociais acabam nas 

páginas da publicação. Já que hoje a notícia tem caráter de tempo real (FÍGARO, 2013) cabe 

aos veículos criarem conteúdos de aprofundamento e que despertem o interesse das leitoras. 

Essa busca por despertar o interesse dos leitores, pode ser o motivo da escolha de pautas nas 

redes sociais, já que a quantidade de usuários lá é bem maior que a atual quantidade de leitores.  

Segundo Salaverría e Negredo (2008), apostar no futuro todas as empresas querem, mas 

como fazer isso sem matar o presente, ou não sobreviver a um mercado ainda desconhecido? 

Por conta dessas dúvidas, as empresas continuam ancoradas no mercado tradicional ao mesmo 
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tempo em que experimentam o digital. É o que vemos a Editora Abril fazer, através do caso de 

Cosmopolitan. 

Como citam Anderson, Bell e Shirky (2013, p.35), 

 

A internet acaba com a integração horizontal. Antes dela, reunir uma dezena de 

textos bons – ainda que não excelentes – num pacote só costumava ser o suficiente 

para impedir que alguém saísse à cata dos dez melhores textos, em uma dezena de 

publicações distintas. Num mundo de links e feeds, no entanto, em geral é mais fácil 

achar a próxima coisa a ser lida, vista ou ouvida por indicação de amigos do que pela 

fidelidade inabalável a uma determinada publicação. 
 

  Nesse ponto, percebemos que Cosmopolitan não só oferece conteúdo para as leitoras 

fidelizadas, mas também para as que procuram textos a serem lidos na internet. Assim, os 

conteúdos são produzidos para o impresso, mas sua forma ainda se encaixa no meio online e 

deve ser tão atraente para a leitora do site quanto para a do impresso. 

 O conteúdo de Cosmopolitan cria, através de seu ethos, a imagem da mulher jovem, 

conectada nas redes sociais e que é independente, gosta de sexo e que não tem problema de 

falar dele, desde que não seja de maneira chula. Essa maneira de lidar com o tema sexo é 

mencionada no mídia kit de lançamento marca (ver Anexo A) como uma “nova forma de 

apresentar as páginas dedicadas ao assunto, trazendo uma edição de imagens mais leves, com 

alto astral, com uma sensualidade mais chic”. Isso reforça que a mulher que consome 

Cosmopolitan fala de sexo diferente da que costumava ler Nova. 

Essa mulher, com quem a revista dialoga desde os textos mais formais aos informais, e 

que é representada na capa pelas artistas famosas, gera identificação por parte das leitoras. 

Identificação essa, que passa pela forte característica da Editora Abril de ter o foco no que o 

leitor quer consumir. Esse ethos então, é atualizado, a medida em que as leitoras também 

mudam, para que não se torne ultrapassado.  

No próximo tópico faremos um breve resumo da análise dos dados até aqui 

apresentados. 

 

5.4 Breve síntese da análise 

 

Após coletarmos e codificarmos os dados que envolvem esse estudo de caso, analisamos 

as evidências utilizando o método de triangulação. Essa análise foi disposta em quatro unidades 

de dados, representadas pelas quatro dimensões de convergência de Salaverría e Negredo 

(2008), como explicado anteriormente. Nesse tópico então faremos um breve resumo do que já 

foi discutido até aqui, para darmos continuidade ao trabalho com as considerações finais. 
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Na esfera tecnológica, a convergência acontece tanto na produção dos conteúdos, 

quando os jornalistas utilizam programas informáticos comuns para fazer os conteúdos do 

impresso e dos canais online; quanto na recepção, já que os consumidores têm acesso a revista 

na versão impressa ou digital, e as redes sociais e site podem ser acessados a partir de diferentes 

dispositivos. As matérias do impresso são transpostas para o site e para as redes sociais da 

revista sem sofrer nenhuma alteração, e recursos como o Mobile View são pouco utilizados, 

apontando uma certa desvalorização dos espaços online, mesmo que a marca sempre chame os 

consumidores para segui-la nesses meios, e que o número de seguidores no Facebook bata o 

número de leitores da revista impressa. 

Na dimensão empresarial, percebe-se a busca pelo fortalecimento da publicação a partir 

de sua marca. Considera-se que essa estratégia já começou quando a revista assumiu uma marca 

internacional, e continua aplicada em seu linguajar e em suas capas e matérias. Mesmo 

buscando deixar a marca forte entre os consumidores, em alguns momentos não há 

uniformidade com relação ao nome assumido. Rejuvenescer e fidelizar a audiência, através do 

discurso e de eventos, também faz parte dessa estratégia de se recolocar no mercado, que ainda 

não é tão bem sucedida entre os leitores, no geral, como apontaram os dados. Esse 

fortalecimento atinge os dois pontos de apoio financeiro do negócio tradicional: assinantes e 

anunciantes. 

Com relação à esfera profissional, percebeu-se que a polivalência funcional é bem 

comum. O excesso de atividades interfere então na criação de pautas multimídia para os 

diferentes meios da marca Cosmopolitan, que são feitos, mas não tão bem elaborados a ponto 

de envolver o público. Além disso, percebe-se que a Editora Abril ainda prioriza a revista 

impressa, então mesmo que as jornalistas façam conteúdos diversos, num momento de 

planejamento, o impresso vai ser prioridade. Outro ponto é que mesmo construindo um diálogo 

com a leitora, a revista impressa ainda é feita com muita antecedência, não acompanhando 

realmente o fluxo de informações da internet, meio com o qual ela busca se assemelhar. 

Na dimensão de conteúdo, a publicação impressa trabalha seu discurso com referências 

a internet e como se dialogasse com a leitora. Esse posicionamento busca construir uma 

identificação entre ela e o ethos da revista, para fidelizá-la à publicação. Além disso, as formas 

de falar são semelhantes tanto na revista, quanto no site e nas redes sociais, uma forma de 

construir uma personalidade da marca - que é jovem, conectada à internet e que se importa com 

beleza e moda. Essa personalidade vai ser importante, no tocante aos dois pontos em que o 

modelo de negócio tradicional se apoia: leitores e publicidade. 
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Dessa forma, em todas as dimensões da convergência, a revista busca fortalecer sua 

marca junto a uma mulher, mais jovem que a leitora de Nova, que é conectada à internet, que 

se interessa por temáticas mais voltadas ao consumo, como moda e beleza, além das tradicionais 

editorias de comportamento e sexo e relacionamentos e que se afirma como mulher 

independente, bem sucedida por seu próprio esforço e livre. As indicações de estratégias que 

encontramos são então para alcançar essa mulher nos mais diversos espaços em que ela possa 

estar, e chamá-la para a publicação impressa, e não só para que ela leia, mas para que ela compre 

a revista. Assim, a Editora conseguirá servir também aos anunciantes que ainda apostam nesses 

veículos. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Uma vez que desenvolvemos um estudo de caso do tipo descritivo, que busca responder 

questões do tipo “como”, nossa pergunta de partida, como mencionado na metodologia, é: 

“Como a revista Cosmopolitan está se adequando à convergência jornalística, dentro do 

contexto do jornalismo pós-industrial, para continuar sendo consumida?”.  

A partir das teorias discutidas e dos dados coletados e analisados, chegamos a algumas 

conclusões. A primeira delas é que a Editora Abril, para fortalecer uma de suas publicações, 

apostou em se fidelizar a uma marca internacional e em fortalecer essa marca dentro do País, 

esperando que ela seja objeto de consumo de alguns leitores. Esses leitores são mulheres, 

jovens, que utilizam a internet e valorizam marcas. Então, uma segunda estratégia da Editora é 

buscar rejuvenescer a audiência dessa revista, ao oferecer uma marca que seja mais “a cara” 

dessas consumidoras em potencial. Para isso, ela mudou não só sua posição editorial, na forma 

como aborda os conteúdos, mas também fortaleceu a presença da marca nas mídias digitais. 

Com relação ao reposicionamento editorial, como foi previsto no mídia kit de 

lançamento de Cosmopolitan no Brasil, em 2015, a revista passou a valorizar as temáticas moda 

e beleza, e vimos isso refletido no discurso da publicação impressa e também nas redes sociais 

nas quais a marca está presente, construindo uma unidade. Já outras temáticas, como 

comportamento, sexo e relacionamentos continuam fortes na publicação, como sempre 

estiveram desde o lançamento da primeira Cosmopolitan, reafirmando uma identidade que se 

atualiza, mas não muda totalmente. 

O tipo de linguagem utilizada também aponta para essa busca de fortalecimento da 

marca. A medida que a revista simula um diálogo com as leitoras através de seus textos e que 

se coloca como igual a elas, está estimulando uma laço de amizade entre a instituição revista e 

o leitor. Depois do diálogo estabelecido, ela estimula o uso do termo “Cosmo”, um espécie de 

diminutivo, junto com outras palavras, como COSMOFashion e Clube de Cosmo. E assim, ela 

continua com objetivo que tinha desde seu lançamento: se personificar uma amiga da leitora. 

Um ponto em que a revista ainda não se aperfeiçoou foi em coordenar seus fechamentos 

com o fluxo de informação a que essa leitora tem acesso. Na medida em que ela estimula a 

proximidade com o público, que ela gera identificação e que ela está sempre atualizando canais 

na internet para entregar novas informações, ela entrega uma revista pensada com dois meses 

de antecedência. Para contornar isso, ela aposta então em pautas que sejam mais “frias” e que 

sirvam mais como manual. No entanto, hoje, até esse tipo de informação é facilmente 

encontrada na internet. Sob essa perspectiva, então, a revista é um item obsoleto, e só as redes 
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sociais e o site já seriam suficientes para munir as leitoras de informação. Porém, como já 

discutido nas teorias, estar só na internet ainda não é tão lucrativo para as empresas tradicionais, 

e por isso a Editora Abril continua investindo numa revista impressa. 

Essas tentativas de rejuvenescer o público e de levá-lo para a mídia impressa, através 

da marca, também interferem na receita publicitária. Apesar das mudanças pelas quais a revista 

passa, e da diversidade de tecnologias disponíveis para se fazer jornalismo atualmente, a Editora 

Abril demonstra apostar muito na receita publicitária do impresso, quando transforma toda uma 

revista, com mais de 40 anos no mercado, para que o público se interesse por ela e consuma 

tudo que ela oferece: das publicidades às dicas de produtos. Além disso, a Editora oferece aos 

anunciantes mais que o espaço do impresso, mas o de todos os canais que usam a marca. E 

nesse ponto, a valorização de moda e beleza ganha reforço das marcas que querem se associar 

à imagem divulgada pela revista. 

 Respondendo essa questão, consideramos que atingimos o objetivo geral desta pesquisa, 

ao identificar as possíveis estratégias que estão sendo aplicadas dentro do modelo de negócio 

da revista Cosmopolitan, que são: fortalecer sua marca, rejuvenescer a audiência e com isso 

garantir verba publicitária. Percebemos isso através da observação de todos os lados que 

compunham o caso, desde os produtos da marca, até documentos institucionais, visita a redação 

e consulta a leitores. Reunimos o maior número de informações possíveis para que esse objetivo 

fosse alcançado.  

 Com relação a visita a redação e a consulta a leitores, reconhecemos que os resultados 

poderiam ter tido mais qualidade. Conhecer melhor as rotinas de trabalho na redação da Editora 

Abril pode trazer dados significativos para uma pesquisa que estuda a convergência nas 

instituições jornalísticas tradicionais, pois a esfera profissional está conectada com todas as 

outras. Já ouvir a audiência, de forma mais aprofundada ou mais numerosa traria retornos de 

grande valia para uma pesquisa que busca perceber como as estratégias adotadas funcionam ou 

não para esses públicos e como isso reflete nas ações da Editora. Essa falhas podem então ser 

transformadas em novas pesquisas, que aprofundam ainda mais o estudo sobre modelo de 

negócio jornalístico, em tempos de convergência, a partir do caso de Cosmopolitan. 

 Entre os objetivos específicos, essa pesquisa buscava traçar as características de uma 

revista feminina no século XXI, identificar quem é o público-alvo da revista e apontar os pontos 

de influência da internet nas publicações impressas. Percebemos que uma revista feminina no 

século XXI é a que considera a mulher independente e poderosa. A partir de Cosmopolitan 

visualiza-se que as revistas femininas tratam as leitoras como mulheres inteligentes e donas de 

si. Essa mulher saiu de casa para trabalhar e não se preocupa apenas com maridos e filhos, mas 
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com sua carreira, com o que veste e com sua beleza. Não atingimos uma visão muito 

aprofundada dessa questão, pois seria necessária uma pesquisa mais geral sobre revistas 

femininas, para chegarmos a um resultado mais completo. 

 Com relação ao público-alvo, percebemos que a revista está sempre interpelando a 

leitora, como se estivesse dialogando com ela, diálogo esse que acontece em algum espaço na 

internet, portanto simulando um conteúdo online. Percebemos também que a revista cria um 

ethos que gera identificação em suas leitoras. Esse ethos representa uma mulher jovem, 

conectada à internet, que se preocupa com o que veste e com sua beleza, é de classe média alta, 

que se importa com marcas, que tem uma vida social, não tem dificuldades de entrar em 

relacionamentos, é heterossexual, discute os direitos da mulher e os defende; é bem sucedida 

profissionalmente por seus esforços e capacidade; e é livre para fazer o que quiser da vida. Isso 

fica evidente não só na revista impressa, mas também nas publicações das redes sociais da 

marca. 

 Já os pontos de influência da internet na revista impressa são inúmeros. Estão tanto na 

escrita, com o uso de termos próprios do meio online, quanto na escolha das pautas e no 

funcionamento prático da redação que produz conteúdo para diversas mídias. 

 Percebemos então, que, mesmo buscando se atualizar e reforçar a presença de 

Cosmopolitan na internet, a Editora Abril continua considerando o impresso sua principal 

mídia. Isso ficou evidenciado em grande parte dos dados coletados. Por exemplo, mesmo 

apostando em tecnologias iguais a de outras grandes editoras, como o Mobile View, ainda são 

poucas as investidas em conteúdo jornalístico convergente - multimídia e multiplataforma. As 

duas formas acontecem, mas não de uma maneira que todas as mídias sejam valorizadas, cada 

uma utilizando linguagem própria e com conteúdos complementares. A falta de pautas desse 

tipo e a baixa frequência de utilização dos recursos que permitem essa ação são resultado de 

um comportamento gestor e empresarial que valoriza mais uma das mídias - a impressa -  e não 

oferece condições para que o trabalho convergente seja executado. 

 Assim, os profissionais acabam pensando numa mídia de cada vez e raramente integram 

elas numa pauta multiplataforma. Nesse caso, a mudança precisa acontecer não só a na esfera 

profissional e de criação de conteúdo, mas também na dimensão empresarial, de forma que os 

gestores enxerguem o jornalismo impresso de uma outra forma e coordenem sua redação a 

funcionar como tal. Como já citado, Castells (2003), diz que a internet está transformando a 

prática das empresas em sua relação com fornecedores e compradores, e assim como Salaverría 

e Negredo (2008) comentam, só estar na internet não é suficiente. É preciso pensar em novas 
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formas de produção de conteúdo que façam de todas as mídias de uma marca essencial, e que 

possa gerar valor para o produto impresso que está deixando de ser consumido. 

 Utilizando redes sociais, como o Youtube, o Facebook, o Instagram e o Snapchat; 

Mobile View; site e revista impressa, é possível criar conteúdos que conectam pelo menos três 

desses espaços. E não é apenas pensando em alimentar cada um separadamente, mas os 

conectando, de forma que todos sejam importantes e interessantes para o consumo de 

informações. Essa ação apenas engatinha em Cosmopolitan e é preciso ser mais reforçada. Em 

outros espaços, como no portal M de Mulher, o uso de diferentes plataformas acontece com 

maior frequência e são feitas apostas em novos produtos criativos, como o quadro “A gorda e 

o gay” no canal do Youtube. No entanto, a marca M de Mulher já surgiu na internet, não 

descende de nenhuma revista, então já é pensada para esse meio. 

 A comunicação na era da internet é uma atividade complexa, principalmente para os 

que nunca precisaram preocupar-se com tais coisas. O que falta na Editora Abril é a percepção 

de que é preciso se desligar um pouco do negócio tradicional e apostar também em outros meios. 

E não só em fazer com que eles existam, mas que funcionem integralmente. Isso reflete não só 

em mudar uma marca, ou a forma de enunciar na revista impressa, mas também na rotina de 

fechamento, na dinâmica de trabalho dos jornalistas e no contato com a leitora. Assim, é preciso 

tomar atitudes que envolvam mais do que uma ação no digital e uma ação no impresso.  

Essa grande mudança aconteceu em Capricho, também da Editora Abril, que resolveu 

apostar no digital e estar exatamente onde suas leitoras estão, nos smartphones. A marca ainda 

consegue integrar uma série de canais no Youtube e faz na internet seu negócio. Outro caso, 

dentro da Editora é o da revista Claudia, que tem sua própria redação online, portanto com mais 

jornalistas para o impresso e para o digital.  

Como apontado na discussão teórica, vivemos um momento de transições no 

jornalismo, em que a disputa é por atenção. A atividade das empresas e publicações, incluindo 

Cosmopolitan, de se firmar nos diversos espaços em que possam haver leitores é válida para 

enfrentar a crise, mas não é a única saída, já que ela não traz nenhuma mudança real, apenas 

uma adequação. Como citam Anderson, Bell e Shirky (2013, p.32), antes era mais difícil que 

grupos fora das grandes instituições jornalísticas criassem produtos competitivos, hoje isso não 

se cumpre mais. Assim, concluímos que falta ao jornalismo brasileiro a ousadia de criar 

produtos competitivos, se desligando mais do modelo e dos produtos tradicionais e pensando 

em produtos que se tornem essenciais aos consumidores. 

 Isso no entanto, não é o que acontece com grande parte das empresas. Se o impresso é 

o principal meio e deve continuar existindo, porque não pensar em transformar a relação das 
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pessoas com esse veículo. Mais uma vez a ideia de aproximar o negócio do jornalismo ao das 

telecomunicações parece uma opção, mesmo não conseguindo visualizar como, de forma que 

cada produto se dedique ao seu leitor, cada vez mais específico. Essa especificidade perpassa 

também, por tornar o veículo forte em todo o País. De que adianta Cosmopolitan escrever para 

todo o Brasil, e promover eventos que acontecem apenas no sudeste? E o fortalecimento da 

relação com leitoras ou potenciais leitoras de outras regiões? Será que buscar essa 

diversificação de espaço não atrairia mais público? 

 Por enquanto, esta pesquisa aqui descrita permitiu-nos ter uma visão geral de como 

caminha o jornalismo tradicional em tempos de convergência. Que as mudanças acontecem a 

passos lentos, e que ainda não sabemos como será daqui há alguns anos. Começamos a pesquisa 

com uma dúvida, que em parte foi resolvida, mas ainda não encontramos a solução para fazer 

com que o jornalismo impresso seja tão consumido quanto são acessadas as redes sociais e sites 

na internet. Esperamos que esse estudo de caso estimule muitos outros, e que questionamentos, 

como os aqui citados, continuem sendo aprofundados, para nos aproximarmos cada vez mais 

de uma ideia de como será o futuro do jornalismo tradicional, em suas diferentes esferas. 
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APÊNDICE A – ROTEIRO DE PERGUNTAS DA ENTREVISTA GUIADA 

 

- Qual é a função que você acredita que a revista tem hoje, uma vez que a gente pode acessar o 

conteúdo na internet? Quando vocês a estão produzindo, que utilidade vocês acreditam que ela 

vai ter nas mãos da leitora? 

- O que você acha que funciona como atrativo para que as mulheres queiram ler a Cosmo? 

Como vocês procuram conquistar as leitoras? 

- Onde vocês costumam pegar referências para as pautas? Nas Cosmo internacionais, na 

internet...? 

-  Quantas pessoas trabalham na Cosmo? Existem colaboradores externos? 

- Existe uma divisão nos trabalhos? Por exemplo, quem faz conteúdo para internet faz só isso? 

Ou é tudo integrado? 

- Como vocês selecionam as pautas do que é produzido para as redes sociais, é feito um 

cronograma ou é de acordo com o dia a dia? 

- Você poderia me falar um pouco de como é a rotina de produção de conteúdo para as redes 

sociais? 

- Para você como profissional que trabalha em revista, estar presente nas redes sociais é 

essencial? 

- Vocês buscam interagir com as leitoras? Como? 

- Vocês fazem sempre referência as redes na revista impressa, isso é proposital, qual o sentido? 

- Como funciona para vocês o Mobile View? Como vocês decidem que conteúdos podem ter 

essa extensão? 

- Qual o principal motivo da mudança de Nova para Cosmopolitan? Foi o comportamento do 

consumidor, ou mais uma questão institucional e mercadológica? 

- Como funciona a interação com as integrantes do Clube de Cosmo? Qual o propósito dessa 

comunidade? 

- Você trabalha em redações de revista há muito tempo? Como você percebe a mudança na 

dinâmica da produção de conteúdo? 

- Vocês acabam tendo relações com jornalistas de outros países, a influência da convergência é 

percebida em todas as redações? Qual você citaria que é um exemplo que está dando certo? 
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APÊNDICE B – ROTEIRO DE PERGUNTAS DA ENTREVISTA ESTRUTURADA / 

QUESTIONÁRIO 

-Você é leitor(a) da revista Nova/Cosmopolitan?  

- Se sim, indique a forma de acesso a revista.  

- Você tem interesse em assinar a publicação? 

- Costuma ler revistas impressas ou digitais?  

- Se identifica com os conteúdos da revista?  

- Você se identifica com a mulher retratada em Cosmopolitan? 

- Quais são os temas que mais te interessam em Cosmopolitan? 

- Você acredita que a revista fala para você? 

- Qual sua opinião sobre a mudança de marca de Nova para Cosmopolitan? 

- Você considera Cosmopolitan uma marca forte? 

- Você se sente representado (a) pelas artistas de capa? 

- Com que frequência você costuma acessar as redes sociais de Cosmopolitan? 

- Identifique as que mais lhe interessam. 

- Você faz uso de smartphone? 

- Você conhece o aplicativo Blippar? 

- Você faz parte do Clube de COSMO? 

- Se não, justifique. 

- Já participou de algum evento do Clube de COSMO? 

- Se sim, o que achou? 

-Na sua opinião, a revista impressa traz muitos anúncios? 

-Você se recorda de algum anúncio que tenha visto na última edição que leu? 

- Sexo 

- Faixa etária 

- Classe social 

- Você acha o preço de Cosmopolitan acessível? 

- Em que região do País você vive? 
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APÊNDICE C – CONTROLE DE OBSERVAÇÃO DA REDE SOCIAL FACEBOOK 

EM SETEMBRO E NOVEMBRO 

Página com 713.018 curtidas 

Observado dia 08/11 

Observação: o que está entre aspas são as frases que continham nas imagens. 

 

01/09 

Post Curtidas 

(Somando 

todos as 

emoções) 

Compartilhamento Comentários 

“Construa uma vida da qual você não 

vá querer tirar férias” Vai ser uma 

delícia #simvcpode 

376 68 3 

“Lei da vida: quanto mais 

desarrumada você sair de casa, 

maiores as chances de encontrar um 

boy magya.” Lei da vida, né amiga! 

882 87 46 

 

02/09 

Boa noite! (Via Instagram Agatha Moreira) - Foto Chapolin “Aí você 

responde a pessoa mentalmente, esquece de digitar e deixa ela no vácuo 

sem querer” 

96 12 2 

03/09 

"Você nunca será feliz se ficar se preocupando com o que os outros 

pensam a seu respeito" Preocupe-se com você! #simvcpode 

1000 276 2 

"Tem gente que finge que perdoa, mas anota tudo no caderninho mental" 

#Dica 

 

883 101 2 

 

04/09 

“Acredite no que vê, e não no que escuta”; Não se deixe levar... 

#simvcpode 

1000 221 4 

“Nem todas as pessoas vão gostar de você. Algumas não gostam nem 

delas mesmas” Boa noite! (Via Debora Nascimento) 

3300 1578 15 

 

https://www.facebook.com/hashtag/simvcpode?source=feed_text&story_id=10154040294163246
https://www.facebook.com/hashtag/simvcpode?source=feed_text&story_id=10154046869698246
https://www.facebook.com/hashtag/simvcpode?source=feed_text&story_id=10154046887743246
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05/09 

"Quando alguém fizer algo errado não esqueça de tudo que essa pessoa já 

fez de certo" Dê valor! #simvcpode 

755 191 2 

Boa noite! (Via Instagram Giovanna Lancellotti); Frase de Marla Queiroz 

sobre sentimentos 

1500 833 14 

 

06/09 

"A beleza atrai os olhos, mas é a personalidade que chama a atenção da 

alma". Sem mais #simvcpode 

725 188 4 

Atualização de capa – Dia 6/9 é dia do sexo (entendeu por quê?) e 

preparamos todo um especial para você passar o mês todo comemorando!  

Divirta-se: http://mdemulher.abril.com.br/especial/30-dias-sexo 

25 1 1 

“Faço drama mesmo. Se reclamar ainda choro” E bato o pé! 517 67 18 

Boa noite! (Via Instagram Taís Araújo) - frase sobre beleza interior 2000 864 22 

 

07/09 

"Pare por trinta segundos e respire fundo três vezes. Tudo vai ficar melhor" 

Experimente esse exercício! #simvcpode 

421 79 0 

Boa noite! (Via Instagram Tainá Müller) - fala de respeito 210 50 0 

 

Em novembro, observamos no mesmo dia em que saíram os posts. 

 

01/11/2016 

Post Curtidas 

(Somando 

todos as 

emoções) 

Compartilhamento Comentários  

Vale a pena acrescentá-los a 

sua vida (10 conselhos de 

uma pessoa não ciumenta) 

link matéria no site. 

9 2 1 0h; saiu 

na revista 

de 

outubro 

Esse casal, ô, <3 (Madonna e 

Idris Elba estariam ficando, 

diz jornal inglês); link matéria 

no site. 

14 1 7 02h 

https://www.facebook.com/hashtag/simvcpode?source=feed_text&story_id=10154046967898246
https://www.facebook.com/hashtag/simvcpode?source=feed_text&story_id=10154054526508246
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fmdemulher.abril.com.br%2Fespecial%2F30-dias-sexo&h=yAQHPPw6_AQF84FGqpTMLiYrG8HQgTLl1Le2liEoaJYJYww&enc=AZNMIu9fQbvtds7XEWJSHi9v9u0LVPbrFlge-7yT1-ikpZVRcutSbUR9W77lR3ri5YLPnhTTwKb9UStNpEKMkcSo_A6o8-YsyufAjKbGXGTADjAaGq9CARoneLbPzxhEJmjfDfd-bxp_g5LnMxEMuzqlv36CdJCqnTTYA3HCcKmYGocVLG1bm8hDE3uTqmregkcyNBDwPDFeRrJm-8KFO3hX&s=1
https://www.facebook.com/hashtag/simvcpode?source=feed_text&story_id=10154057516823246
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Lindinho! (Cão se empolga 

ao ver dono fantasiado como 

seu brinquedo favorito); link 

matéria no site. 

70 1 1 04h 

A gente nunca sabe… 

#FiquenaCama; “Aquela 

dúvida cruel: ficar na cama ou 

levantar para beber café?”; 

imagem 

289 42 18 6h 

“Tô quase pronta!” (Os 

melhores penteados do 

Pinterest para fazer em 5 

minutos); link matéria no site. 

13 1 0 7h 

Cada vez mais magra, a 

youtuber está gerando debate 

e preocupação entre os 

seguidores “Usuários pedem 

que youtuber seja banida por 

incentivar anorexia”; link 

matéria no site 

52 0 3 8h 

Você sabia que… “5 

curiosidades sobre o lutador 

gato Erick Silva”; link 

matéria no site. 

12 1 0 10h; essa 

matéria 

saiu na 

revista de 

outubro 

Vem, Paola Bracho! “SBT irá 

reprisar A Usurpadora pela 

sétima vez”; link matéria no 

site. 

1,7mil 219 237 10h40 

Qual é a sua bebida preferida? 

“12 tatuagens para 

homenagear sua bebida 

preferida”; link matéria no 

site. 

44 1 11 12h 

Vem mais um bebê fofo por 

aí! “Bruno Gissoni será papai, 

diz colunista”; link matéria no 

site. 

26 0 0 13h30 

Família Carter arrasou! “A 

melhor fantasia de Hallowen 

foi de Beyoncé, Jay Z e Blue 

Ivy”; link matéria no site. 

658 1 11 13h53 
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Você teria coragem? “Esta 

blogueira corta a franja com 

lâmina”; link matéria no site. 

18 0 12 16h 

Mas estamos como? Felizes! 

“O ano está acabando e eu 

não comecei meu projeto fit”; 

imagem 

279 24 6 18h 

Delícia sim ou claro? 

“Scarlett Johanson realiza 

sonho ao abrir loja de pipocas 

em Paris”; link matéria no 

site.  

672 12 18 19h 

Dá até dó usar “Produtos de 

beleza que parecem de 

comer”; link matéria no site. 

13 1 0 19h30 

Nada é só por diversão… 

“Coisas que só uma amiga 

competitiva entende”; link 

matéria no site. 

10 0 0 19h30 

Atenção, boys! “Coisas que 

os caras precisam parar de 

fazer em uma noite de sexo 

casual”; link matéria no site. 

41 0 0 20h 

Você é? “10 características de 

quem inteligência 

emocional”; link matéria no 

site 

65 16 2 20h 

Você vai sentir um frio na 

barriga quando descobrir “Por 

que estão todos assustados na 

foto menso os noivos?”; link 

matéria no site. 

56 0 1 20h30 

Não deposite toda a sua 

alegria no relacionamento ou 

em uma pessoa só “10 

conselhos de uma pessoa não 

ciumenta” link matéria no 

site. 

3 0 0 20h30; 

esse post 

já saiu 

nesse dia 

A casa custava 5 milhões de 

dólares “Angelina Jolie e 

Brad Pitt vendem mansão em 

24 1 0 21h30 
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meio ao divórcio”; link 

matéria no site.  

#PosiçãoSexualdoDia Vá 

“Direto ao Ponto”; link 

matéria do site.  

4 0 0 22h 

Boa noite! (Via Instagram 

Marco Antonio de Biaggi); 

imagem 

473 58 4 22h30 

 

02/11 

Seu prazer em primerio lugar; link para matéria no site 

“7 jeitos de gozar quando você está por cima”; link 

matéria site 

348 31 12 0h 

Mão na cintura, abraço por trás, tapinha nas costas…; 

link para matéria no site “O que significa o jeito como 

ele te abraça”; link matéria site 

93 11 0 02h 

Difícil não se emocionar; “Este avô jogando flores 

roubou a cena no casamento da neta” link para matéria 

no site  

577 13 5 04h 

Arrisque, amiga!; “Razões pelas quais você não deveria 

ter medo de cortar o cabelo”; link para matéria no site. 

73 2 18 07h 

Nossa ginecologista e colunista tira as suas dúvidas 

“Aumento dos casos de sífilis: como prevenir a 

doença?”; link para matéria no site . 

60 8 0 08h 

Acredite! #simvcpod “Seja gentil consigo. Você está 

fazendo o melhor que pode” e; imagem 

744 98 0 08h 

Decote ombro a ombro é tendência; link para matéria do 

site “Novo decote: blusas lindas com recorte no ombro”; 

link para matéria no site .  

111 2 3 10h 

Família musical “Filhos de Chris Martin mostram que 

herdaram o talento para música”; link para matéria no 

site  

37 0 0 12h 

A duquesa está sempre chique; “Os 20 melhores casaco 

da Kate Middleton”; link para matéria no site  

130 2 0 14h 

Para matar a saudade antes da volta de Gilmore Girls; 

link pra matéria no site (“Gilmore Gilrs”: o antes e o 

depois do elenco do seriado) 

385 17 34 15h22 
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#GirlPower; link para matéria no site (Seleção Brasileira 

Feminina ganha primeira técnica mulher) 

25 3 1 15h45 

E agora? (Sinais de que você está curtindo um cara que 

não é seu namorado) 

26 0 1 16h 

Queremos no Brasil também! (Esta aula de yoga de 

Harry Potter é a prova de que mágica existe) 

79 3 36 16h30 

Anote na agenda! (Veja as estreias do cinema que você 

não pode perder essa semana) 

51 4 7 17h 

A peça que faltava para seu look fresquinho (T-shirts 

estampadas: por uma produção mais despojada no verão) 

59 3 0 17h30 

Frase “Se beber não: digite” 501 39 20 18h 

(Os acessórios que serão tendência no verão) 145 11 4 18h30 

Sofrendo com queda de cabelo? Nossa editora conta 

como foi sua experiência (O xampu e as cápsulas que me 

salvaram da queda de cabelo) 

159 48 35 19h 

Ser natural está na moda (Como desencanar da química e 

encarar a transição capilar sem medo) 

182 18 42 Essa matéria 

saiu na revista 

de outubro 

Preparados para o treino de hoje? (4 posições para 

transar e queimar muitas calorias) 

60 2 1 20h 

Deixe suas maquiagens bem organizadas (Os melhores 

vídeos do Youtube para fazer uma limpeza na gaveta de 

make) 

35 4 1 21h 

Feio? Ele é uma fofura! (Depois de ser chamado de 

“muito feio”, este gato que nasceu com uma deficiência 

encontrou um lar) 

126 3 3 21h30 

#PosiçãoSexualdoDia; link para matéria no site  2 2 0 22h 

Boa noite!; imagem via Instagram Carol Castro 203 34 2 22h30 

 

03/11 

(Turismo: como conhecer lugares incríveis sem entrar no 

vermelho); Faça direitinho seu planejamento de férias; link para 

matéria no site 

20 5 0 02h 

(20 vezes em que Jamie Dornam foi muito gato em ‘The Fall) Eita 

homem gato! 

157 5 20 04h 
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“Quando nada é certo, tudo é possível”; Então se jogue! 

#simvcpode 

294 54 0 06h 

Inspire-se e arrase no #LookdoDia; (Das passarelas para as ruas: 

saias plissadas prometem deixar seu look mais interessante)link 

para matéria no site; 

42 0 4 07h 

Ea lista de Natal, já está rolando? (Esta rolha que vira uma taça de 

vinho é o acessório que falta no seu bar); link para matéria no site; 

135 12 91 08h 

Evaristo <3 (Evaristo Costa realiza pedido de seguidor do 

Twitter); link para matéria no site; 

444 8 19 10h 

Qual a indicação de vocês para hoje? (Netflix Brasil tem o melhor 

catálogo de filmes do mundo, diz pesquisa); link para matéria no 

site; 

28 3 1 12h 

Bem que a gente queria encontrar um…(Emma Watson escondeu 

100 livros feministas no metrô de Londres);link para matéria no 

site; 

79 3 0 14h14 

Ah, quanta saudade! (16 filmes e séries da Netflix para matar a 

saudade dos anos 2000); link para matéria do site 

417 16 15 16h 

Nós somos lindas. E ponto! (Vlogger cria movimento para 

mulheres aceitarem suas celulites); link para matéria do site 

118 6 1 16h45 

#Prioridades; “Cerque-se de comidas gostosas, não de pessoas 

negativas” 

714 0 12 18h 

Nem cabe direito no coração a quantidade de amor e fofura dessa 

cena; (Amizade com a menina de 4 anos tira idoso da depressão); 

link para matéria no site 

2347 0 14 18h30 

#Girlpower; (Seleção Brasileira Feminina ganha primeira técnica 

mulher); link para matéria no site 

7 2 0 19h 

Atualize seu #LookdoDia; (T-shirts estampadas: por uma 

produção mais despojada no verão); link para matéria no site 

51 3 0 19h30 

Você vai querer ter todos; (Os comentários que serão tendência no 

verão); link para matéria no site 

29 1 0 20h 

Sem desculpas para dormir maquiada; (56 demaquilantes 

poderosos para tirar até o make à prova d’água); link para matéria 

no site 

71 11 6 20h30 

Orgasmos nunca são demais; (Guia definitivo para vocês gozarem 

no sexo oral); link para matéria no site 

94 8 0 21h 

Oi? (Usuários do Pornohub querem ver pornôs com pizza); link 

para matéria no site 

2 0 1 21h15 



166 
 

Uma palavra: MEDO; (Qual o filme de terror mais popular no ano 

em que você nasceu); link para matéria no site 

16 2 3 21h30 

#PosiçãoSexualdoDia Faça o “Você nas alturas”(Posição Sexual 

do Dia); link para matéria no site 

10 1 0 22h 

Boa noite! (Via Instagram Tata Werneck) imagem 321 54 24 22h30 

 

04/11 

Os participantes desistiram da pesquisa por causa dos efeitos 

colaterais; (Homens não aguentam e estudo sobre 

anticoncepcional masculino é suspenso); link para matéria no 

site; 

3022 0 405 0h 

Organize sua agenda do final de semana (Veja as estreias do 

cinema que você não pode perder essa semana); link para 

matéria no site; 

33 1 0 02h 

Pensando em deixar a química de lado? (Como desencanar da 

química e encarar a transição capilar sem medo)link para 

matéria no site; 

30 3 4 04h 

Eles merecem! #simvcpode; “Leve seus sonhos a sério” 355 73 0 06h 

Que triste! (Após morte da dona, gata passa a viver ao lado do 

túmulo dela)link para matéria no site; 

336 6 15 07h 

Por essa você não esperava (Inventaram uma camisinha de 

vinho e ela não é para fazer sexo) link para matéria no site; 

497 0 105 10h 

O Evaristo Costa é gente como a gente! (7 vezes que Evaristo 

Costa comemorou a sexta-feira no Instagram) link para matéria 

no site; 

268 4 2 10h45 

Você cortaria seu cabelo sozinha? (Esta blogueira corta a franja 

com lâmina); link para matéria no site; 

51 5 17 12h 

De onde sai tanto dinheiro, produção? (Noiva russa se casa com 

vestido de 2 milhões de reais);  link para matéria no site; 

93 2 10 14h 

Atualização da capa da página; Sabrina Sato é a nossa capa de 

novembro! E além de uma entrevista incrível com a 

apresentadora, você ainda encontra o 

#PrêmioCOSMOPOLITANdeBeleza 2016, com os melhores 

produtos de beleza no ano, na edição. Não percam ;) 

15 2 0 15h 

Arrasou! (Jogadora Marta é indicada a melhor do mundo pela 

13ª vez); link para matéria no site; 

315 12 4 15h48 
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Economize! (Via Revista Estilo); (Dez produtos de beleza até 

40 reais que valem o investimento); link para matéria no site;  

363 43 18 17h30 

Cadê o carro, produção?; imagem “Minha vontade é largar tudo, 

pegar o carro e sair sem rumo. Daí eu lembro que nem carro 

tenho…” 

1646 0 101 17h50 

#PrecisamosFalar; (Brasil registrou mais de 5 estupros por hora 

em 2015); link para matéria no site; 

22 2 1 19h30 

Quais são seus planos para o fim de semana?; (Veja as estréias 

do cinema que você não pode perder essa semana); link para 

matéria no site; 

7 1 0 20h 

Atualize seu #LookdoDia; (T-shirts estampadas: por uma 

produção mais despojada no verão); link para matéria no site; 

14 1 0 20h30 

Leitura importante para o final de semana; (Manual infalível do 

orgasmo); link para matéria no site; 

23 8 0 21h 

Uma leitura gostosa para curtir o final de semana; 

(#ClubedoLivroCOSMO: “O segredo de Emma Corrigan”); link 

para matéria no site; 

11 1 3 21h30 

#PosiçãoSexualdoDia Seja “Campeã Olímpica”; (Posição 

Sexual do Dia); link para matéria no site; 

2 1 0 22h 

Boa noite! (Via Instagram Jose Loreto); imagem 473 107 3 22h30 

 

05/11 

A mágica do exercício (Esta aula de yoga de Harry 

Potter é a prova de que mágica existe); link para 

matéria no site 

32 1 3 0h; Essa matéria 

da Yoga Harry 

Potter já saiu 

antes; 

 

Qual o seu tipo? (4A,3C...Desvende seu tipo de cacho 

e o produto certo para ele); link matéria site 

152 11 25 02h 

Essa história é tããão linda!/ (Amizade com menina de 

4 anos tira idoso de depressão); link matéria site 

873 49 3 04h 

Vale bem mais a pena! #simvcpode; frase “Não seja 

perfeita, seja autêntica. É muito melhor” 

825 268 4 08h 

Sofrendo com queda de cabelo? Nossa editora conta 

sua experiência; (O xampu e as cápsulas que me 

salvaram da queda de cabelo); link matéria site 

60 27 10 10h; Essa 

matéria já saiu 

antes 
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Esse é o decote do momento. Quem ama? ( Novo 

decote: blusas lindas com recorte no ombro); link 

matéria site 

48 2 0 12h; já saiu 

antes, dia 02 

E quem liga para as celulites, não é mesmo? (Vlogger 

cria movimento para mulheres aceitarem suas 

celulites); link matéria site 

168 6 24 14h; já saiu, dia 

03/11 

“Não me perturbe, realeza”; (O dia em que Kate 

Middleton foi ignorada por uma celebridade); link 

matéria site 

483 19 39 16h 

Vem ver este truque fácil para fazer um penteado 

incrível! (A técnica mais fácil para fazer uma trança 

elaborada); link matéria site 

149 39 29 16h30 

Para você brilhar muito - e arrasar! - onde quer que vá 

;); (Três jeitos diferentões de usar o seu iluminador 

favorito); link matéria site 

39 2 0 17h 

Já decidiu onde passar as férias deste verão? (4 hostels 

internacionais luxuosos e muuuito acessíveis); link 

matéria site 

216 24 64 17h30 

#QuemNunca; “Sou dessas que se lembram de 

momentos engraçados e ficam rindo sozinhas”; frase 

1178 0 23 18h 

O ator quer dividir com Angelina a guarda de Maddox, 

Pax, Zahara, Shiloh, Vivienne e Knox; (Brad Pitt pede 

guarda compartilhada dos filhos na justiça); link 

matéria site 

42 4 0 18h30 

Triste! (Após morte da dona, gata passa a viver ao lado 

do túmulo dela); link matéria site 

518 16 14 19h; Já saiu no 

dia 04 

Eles estarão de volta em 2017 - e com dois novos 

rostos para virar o mundo de cabeça para baixo! (Veja 

primeira foto do elenco de Stranger Things na 2ª 

temporada); link matéria site 

41 0 9 19h30;  

Ai <3; (16 filmes e séries da Netflix para matar a 

saudade dos anos 2000); link matéria site 

213 11 7 20h; já saiu 

antes; 

 

Essa estreia da #Netflix está chegando (Gilmore 

Girls”: o antes e o depois do elenco do seriado); link 

matéria site 

62 0 0 20h30; já saiu 

dia 02 

Abrace sua beleza natural (Como desencanar da 

química e encarar a transição capilar sem medo); link 

matéria site 

82 8 5 21h; saiu na 

revista de out.e 

já saiu antes 
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#GirlPower nível máximo (Seleção Brasileira 

Feminina ganha primeira técnica mulher); link matéria 

site 

32 2 0 21h30; já saiu 

antes 

#PosiçãoSexualdoDia Faça a “Dupla Dinâmica” 

(Posição Sexual do Dia); link matéria site 

6 1 0 22h 

Boa noite! (Via Instagram Rafa Brites); imagem 1995 0 15 22h30 

Clique aqui - a gente promete que você não vai se 

arrepender! ;) (Leia um trecho erótico do livro Paolo); 

link matéria site 

5 2 0 23h 

 

6/11 

Anota aí! (41 coisas para fazer pelada); link matéria 

site 

245 20 11 0h 

Eles vão bombar no seu armário (Os acessórios que 

serão tendência no verão); link matéria site 

69 4 1 02h; já saiu dia 02 

Nada de esquecer de tirar o make, hein! (56 

demaquilantes poderosos para tirar até o make à prova 

d’água); link matéria site 

146 13 1 04h; já saiu dia 03 

Sempre! #simvcpode; “Arrisque-se a fazer qualquer 

coisa que a faça feliz”; frase 

582 119 0 08h 

Precisando de uma leitura nova? 

#ClubedoLivroCOSMO; (#ClubedoLivroCOSMO: “O 

segredo de Emma Corrigan”); link matéria site 

9 1 0 10h; já saiu dia 4 

QUE MEDO! (Qual o filme de terror mais popular no 

ano em que você nasceu);  link matéria site 

31 4 4 12h; já saiu dia 3 

Xiii, deu ruim para eles (Homens não aguentam e 

estudo sobre anticoncepcional é suspenso);  link 

matéria site 

109 15 10 14h; já saiu dia 04 

Há detalhes que é melhor mesmo manter entre vocês 

dois…(Coisas que você nunca deve revelar sobre seu 

relacionamento);  link matéria site 

181 24 6 15h34 

Já queremos experimentar (Scarlett Johanson realiza 

sonho ao abrir loja de pipocas em Paris);  link matéria 

site 

654 10 21 16h; já saiu dia 01 

Ele falou sobre os boatos de que a filha teria batido em 

Graciele - e esclareceu como aconteceu a briga. (Zezé 

432 12 73 16h30 
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di Camargo explica agressão de Wanessa a sua 

namorada);  link matéria site 

Estamos apaixonados por essa franjinha! (Para renovar 

o visual: a baby bang da atriz Alice Wegman);  link 

matéria site 

35 2 0 17h 

Parabéns, Kris Jenner! (Como as Kardashians 

celebraram o 61º aniversário de Kris Jenner);  link 

matéria site 

231 1 3 17h30 

É péssimo… “Detesto quando minha raiva passa e eu 

fico legal de novo”;frase 

1572 0 48 18h 

#PartiuFérias (Os lugares mais exóticos do Airbnb que 

você pode ficar);  link matéria site 

9 0 0 18h30 

Você é competitiva? (Coisas que só uma amiga 

competitiva entende) 

6 0 0 19h; saiu dia 01 

Parabéns, mamãe! (Gal Gadot, a Mulher Maravilha, 

está grávida do segundo filho);  link matéria site 

212 2 0 19h15 

É muita beleza…(20 vezes em que Jamie Dornam foi 

muito gato em “The Fall”);  link matéria site 

41 1 11 19h30; já saiu dia 3 

Você se encaixa nesse perfil? (10 características de 

quem tem Inteligência  Emocional);  link matéria site 

33 7 1 20h; já saiu dia 01 

Ensina para o gato (3 dicas para que o cara não goze 

muito antes de você);  link matéria site 

36 5 1 20h30; 

Foque no seu prazer, amiga! (7 jeitos de gozar quando 

vocês está por cima);  link matéria site 

252 20 2 21h; já saiu dia 02 

Enfrente as tesouras sem medo! (razões pelas quais 

você não deveria ter medo de cortar o cabelo);  link 

matéria site 

50 5 6 21h30; já saiu dia 

02 

#PosiçãoSexualdoDia Faça a “Borboleta Flutuante” 

(Posição Sexual do Dia);  link matéria site 

10 0 0 22h 

Boa noite! (Via Instagram Luan Santana); “Detesto 

quando minha raiva passa e eu fico legal de 

novo”;frase 

379 34 9 22h30; saiu essa 

imagem nesse 

mesmo dia mais 

cedo 

Para dar um upgrade no sexo com o boy! (Petting: um 

novo jeito de ter orgasmos sem penetração);  link 

matéria site 

332 49 7 23h; Fonte Cosmo 

Argentina 
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07/11 

A sua merece uma tatuagem? (12 tatuagens para 

homenagear sua bebida preferida); link matéria site 

28 3 17 0h; já saiu dia 01 

Lindo! <3 (Cão se empolga ao ver dono fantasiado 

como seu brinquedo favorito); link matéria site 

42 4 3 02h; já saiu dia 01 

Arrase no look do dia (Das passarelas para as ruas: 

saias plissadas prometem deixar o look mais 

interessantes); link matéria site 

54 4 2 04h; já saiu dia 03 

Tudo o que quiser na vida #simvcpode; “Contanto que 

você seja verdadeira com seus sentimentos, você já 

ganhou”; frase 

296 41 2 06h 

É bom prestar atenção (10 conselhos de uma pessoa 

não ciumenta); link matéria site 

27 3 3 07h;saiu dia 01 e 

tbem na edição de 

outubro;  

Quase pronta! (Os melhores cabelos do Pinterest para 

fazer em 5 minutos); link matéria site 

14 2 0 08h; já saiu dia 01 

A gente explica! (O que significa o jeito como ele te 

abraça); link matéria site 

58 4 8 10h; já saiu dia 02 

Difícil não se emocionar (Este avô jogando flores 

roubou a cena no casamento da neta); link matéria site 

16 3 0 12h; já saiu dia 02 

O que? (Este spa tem uma piscina de vinho e é 

incrível!); link matéria site 

338 0 154 14h19 

Desenho na pele sem passar dor (A meia calça que 

deixa uma tatuagem temporárias nas pernas); link 

matéria site 

253 21 24 16h 

Por favor? Obrigada! “Alguém informa para o meu 

bom gosto que eu não tenho dinheiro para bancá-lo?”; 

frase 

192 40 7 18h 

Um homem mais gato do que o outro (Este calendário 

com atletas sarados vai fazer você amar rugby); link 

matéria site 

41 5 4 19h 

Já olhou seu horóscopo da semana? (A previsão dos 

astros para seu signo de 7/11 a 13/11); link matéria site 

74 2 3 19h30 

Parabéns! (Gal Gadot, a Mulher Maravilha, está 

grávida do segundo filho); link matéria site 

27 0 0 20h; já saiu dia 06 
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É sempre bom aprender novas técnicas (Petting: um 

novo jeito de ter orgasmos sem penetração); link 

matéria site 

165 21 8 20h30; já saiu dia 

06 

Faça sua lista (10 desafios sexuais para cumprir até o 

fim do ano); link matéria site 

55 7 1 21h;  

Dá pra economizar e ficar bem hospedado, sim! (4 

hostels internacionais luxuosos e muuuito acessíveis); 

link matéria site 

109 12 20 21h30; já saiu dia 

05 

#PosiçãoSexualdoDia Faça a “Espiral do Prazer” 

(Posição Sexual do Dia); link matéria site 

13 4 0 22h01 

Boa noite! (Via Instagram Sabrina Sato); “Eu amo falar 

‘gente’ gente porque gente como assim gente, as vezes 

to falando com uma pessoa e falo gente??? Já é 

automático gente do céu”; frase 

1377 0 250 22h30 
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APÊNDICE D - CONTROLE DE OBSERVAÇÃO DA REDE SOCIAL INSTAGRAM 

EM SETEMBRO E NOVEMBRO 

Coletado dia 5 de novembro,  

A página tinha 337k curtidas. 

 

1/09/2016 

Post1 Bom dia, #simvcpode 755 curtidas 5 

Post 

2 

Vídeo show Drake, #COSMOCelebs, #regram 7082 

visualizações 

(605 likes) 

18 

Post 

3 

Namore alguém que olhe para você como … #regram, 

#COSMOCelebs 

813 13 

Post 

4 

#DESEJOSdaTHAIS, editora conhece nova coleção da 

Intimissimi, #COSMOFashion 

372 2 

Post 

5 

#FAVORITOSdaVÂNIA, lançamento leave-in Avon 219 0 

Post 

6 

Nova coleção C&A e Elle 178 2 

Post 

7 

Lei da vida: quanto mais desarrumada você sair de casa, 

maiores as chances de encontrar um boy magia. 

1148 38 

Post 

8 

Boomerang.Nathalia Dill fala da selfie perfeita, no 

lançamento da Mary Kay 

4242 (405) 7 

Post 

9 

Boomerang.Julia Faria fala da selfie perfeita, no 

lançamento da Mary Kay 

4508 (417) 2 

Post 

10 

#HoróscopoCOSMO, semana, signos da terra 364 11 

Post 

11 

#HoróscopoCOSMO, semana, signos do fogo 393 18 

Post 

12 

#HoróscopoCOSMO, semana, signos de ar 305 3 

Post 

13 

#HoróscopoCOSMO, semana, signos de água 283 14 

02/09/2016 
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Post 

1 

Bomd dia, #simvcpode; “Seu valor não diminui só porque 

alguém não acredita nele 

1300 6 

Post 

2 

Convite para participar do clube de Cosmo; 

#ClubedeCOSMO; 

193 2 

Post 

3 

A manicure do salão do Marco Antonio di Biaggi testa os 

esmaltes para o prêmio de beleza que sai em novembro; 

#PrêmioCOSMOdeBeleza; #COSMOBeleza  

388 3 

Post 

4 

Dica de livro, colina de Rafaela Polo; 

#ClubedoLivroCOSMO 

405 23 

Post 

5 

Capa de setembro. “Setembro é aniversário da COSMO, a 

revista da mulher livre” 

828 120 

Post 

6 

Nova coleção C&A e Elle 263 0 

Post 

7 

#FAVORITOSdaVÂNIA; chips de batata doce 329 8 

Post 

8 

“A vida era mais fácil quando sua maior preocupação era o 

dever de matemática da escola”; #saudade 

1196 9 

Post 

9 

Entrevista com modelo plus size; link para matéria no site; 

#COSMOFashion 

452 3 

Post 

10 

#rapidinhasdabárbara; #dicadaeditora; dica para ver a 

segunda temporada de Narcos 

361 12 

Post 

11 

Dica de look para balada; #DESEJOSdaTHAIS; 

#COSMOFashion 

298 0 

Post 

12 

Foto de Giovana Ewbank com a filha; #cosmocelebs 4581 31 

 

03/09/16  

Post 

1 

Sua opinião sobre você é mais importante; 

#simvcpode 

1017 4  

Post 

2 

Aniversário Luciano Huck, foto que a 

Angélica postou; #regram 

1468 5  

Post 

3 

#FAVORITOSdaVÂNIA; lançamento 

Neutrogena 

272 7 C: a editora respondeu a 

dúvida da usuária. 

Post 

4 

Capa especial para assinantes edição de 

setembro; Anitta; dica de como usar 

iluminador #strobbing 

588 42 C: nos comentários, a página 

se posiciona, dizendo que 
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apagou conteúdos 

impróprios e ofensivos. 

Post 

5 

Dica de esmalte; #regram; 1122 14  

Post 

6 

Barraca do beijo com Scott Eastwood; 

#regram; #cosmocelebs 

530 4  

Post 

7 

“Tem gente que finge que perdoa, mas 

anota tudo no caderninho mental”; Quem 

conhece alguém assim dá um like! 

1201 35  

Post 

8 

#dicadaeditora; exposição Beatles em São 

Páulo; #RapidinhasdaBárbara;  

422 1  

 

04/09/16 

Post 

1 

“Acredite no que vê e não no que escuta”; Bom dia!; 

#simvcpode 

1036 6  

Post 

2 

Parabéns Beyoncé; Vídeo com todas as capas de 

Cosmo em que ela saiu; #mulherdeCosmo 

4723 

(742) 

5  

Post 

3 

Incentivo para sair de casa no domingo: encontrar um 

boy magia tipo o Lucas Lucco; #regram 

752 4  

Post 

4 

Inspiração no look de Emma Stone; #regram; 

#cosmofashion 

577 0  

Post 

5 

Vídeo gato filhote alongando; #regram 6724 

(1072) 

38  

Post 

6 

Dica de tênis flatorm para relaxar no domingo; 

#DESEJOSdaTHAIS; #COSMOFashion; 

453 5  

Post 

7 

#regram Disney irônica; “Sair é bom, mas deitar na 

sua cama, com seu celular, sua cobertinha, com uma 

tomada do lado e o carregado, supera” 

3029 79  

Post 

8 

Dica exposição obras de arte em lego; 679 14  

Post 

9 

“Quando seu horóscopo do dia está ruim: não sei se 

acredito nessas coisas...Quando seu horóscopo do dia 

está bom: OMG! Maravilhoso! To Torcendo” Você 

leu seu horóscopo hoje? 

491 22  

Post 

10 

Post vídeo dos jogadores da seleção fazendo uma 

dancinha; #regram 

5996 

(727) 

39  
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Post 

11 

#FAVORITOSdaVÂNIA; nova versão do Chanel 

nº5 

554 4 C: Um 

colunista 

comenta e a 

editora 

responde; 

 

05/09/16 

Post 

1 

“Quando alguém fizer algo errado não 

esqueça de tudo que essa pessoa já fez 

de certo” Bom dia! Dê valor; 

#simvcpode 

926 10  

Post 

2 

#Promo; fala de um creme para olhos; 234 2  

Post 

3 

Pré abertura Bienal de SP 182 2  

Post 

4 

#DiadoIrmão, falando dos irmãos 

Hemsworth; #regram; #COSMOCelebs 

915 11  

Post 

5 

Foto de Rihanna vestido de 

coração;#regram; #COSMOCelebs 

486 8  

Post 

6 

Imagem com doces e chocolates; 

“Setembro é NOSSO aniversário. Dá 

para reclamar de ter gente tão querida 

por perto?” 

507 5  

Post 

7 

Boomerang da editora com um batom 

pink-neon da Armani; 

#FAVORITOSdaVÂNIA; 

4143 

(233) 

1  

Post 

8 

“Cai uma caneta no chão e você abaixa 

para pegar. Com isso cai celular, bolsa, 

carteira…” Coisas que acontecem na 

vida... 

950 22  

Post 

9 

#regram de um post da Tais Araujo 

criança ao lado da irmã; 

#COSMOCelebs; #DiadoIrmão 

1464 16 C; Duas usuárias comentário o 

uso da palavra constrangedora, 

negativamente; então a página 

se posicionou e mudou a 

legenda; 

Post 

10 

Atriz Letícia Colin pronta para a 

coletiva da nova minissérie da Globo; 

#COSMOCelebs 

720 3  
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Post 

11 

Ator Alejandro pronto para a coletiva da 

minissérie da Globo; #COSMOCelebs 

633 8  

 

06/09/2016 

Post 

1 

“A beleza atrai os olhos, mas é a personalidade 

que chama atenção da alma”; #simvcpode 

1135 4  

Post 

2 

Entre as gatas que estão nas páginas da nossa 

edição de setembro está a atriz @gilancellotti. Ela 

arrasou no editorial de beleza! ���� Corra para 

a banca e confira! � @andrenicolau 

#COSMOCelebs 

480 4 C: a atriz respondeu 

o post 

Post 

3 

Parabéns ao ator Idri Selba 

#regram; #COSMOCelebs, #BDay; #Aniversário 

673 16  

Post 

4 

Selena William ganhou mais torneios do Grand 

Slam; #GirlPower; #regram @cosmopolitan 

#COSMOCelebs 

330 1 C: regram da revista 

americana 

Post 

5 

Dica de curso com um expert em beleza, especial 

cabelos; #COSMOBeleza 

219 4 C: a escola que 

realizou o evento e o 

profissional 

comentaram a 

publicação. 

Post 

6 

Post dia do sexo; #diadoSexo; link para uma 

matéria no site - especial para passar o mês todo 

comemorando; 

249 8  

Post 

7 

Boomerang Dani Calabresa e Clarice Falcão; 

#COSMOCelebs 

7151 

(475) 

1 C: A Dani Calabresa 

comentou o vídeo 

Post 

8 

“Faço drama mesmo. Se reclamar ainda choro” E 

bato o pé 

908 22  

Post 

9 

#DiadoSexo; o canal Sexy Hot está com 

programação especial; #SóParaMaiores; 

#SexyHot 

301 2  

Post 

10 

O floral Rescue virou bala, com gotas do floral, 

para momento de mal estar; 

#FAVORITOSdaVÂNIA 

465 39  

 

07/09 
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Post 

1 

Bom dia! Experimente esse exercício #simvcpode; “Pare 

por trinta segundo e respire fundo três vezes. Tudo vai 

ficar melhor” 

1233 6  

Post 

2 

Novo corte de cabelo blonde long bob; dica Marco 

Antonio de Biaggi; #COSMOBeleza 

817 9  

Post 

3 

Foto Fernando Fernandes; Homem gato, passando pela 

sua timeline para lembrar que hoje começam as 

Paralimpíadas! Vamos torcer muito para os atletas do 

Brasil! #COSMOCelebs 

1853 16 Saiu matéria 

dele na edição 

de agosto 

Post 

4 

Lançamento do Iphone 7 549 33  

Post 

5 

Abertura das Paralímpiadas com crianças vestidas pelo 

estilista Francisco Costa; #OlimpíadasCOSMO; 

655 5  

Post 

6 

Cerimônia de abertura dos jogos paralímpicos; #regram; 

#OlimpíadasCOSMO 

733 9  

Post 

7 

Acontece…”Ninguém é feliz por inteiro: ou falta comer 

ou falta dormir” 

1254 15  

Post 

8 

Vinícius vestido de Gisele na abertura dos jogos 

paralímpicos; #OlimpíadasCOSMO; 

1613 16  

Post 

9 

Foto do cantor Gilberto Gil com a filha; 1822 11  

 

Observado no dia em saiam os posts. 

 

01/11/2016  

Post Horário de 

postagem 

Curtidas Comentários Tema 

Post 

1 

6h 1088  11 BOM DIA 

Post 

2 

7h 339 13 CHRISTIAN GREY, JAMIE DORNAN 

#COSMOCelebs 

Post 

3 

08h30 301 0 #Halloween BEYONCE, 

#COSMOCelebs 

02/11/2016  

Post 

4 

-- 227 0 Maquiagem, regram #BonitezasCOSMO 
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Post 

5 

-- 687 8 Bruno Gissoni vai ser pai, link para o site; 

#COSMOCelebs 

Post 

6  

-- 811 69 SBT irá reprisar A Usurpadora, link para 

o site, #COSMOCelebs 

Post 

7  

-- 734 5 Não tenha medo de expor suas ideias, 

#simvcpode 

Post 

8  

-- 923 21 Não começamos o projeto fit, mas 

estamos felizes 

Post 

9 

~19h 295 (2747 

visualizações) 

1 Vídeo Fernanda Souza, chamando para 

seu programa com participação da Sandy; 

#VaiFernandinha; #COSMOCelebs 

02/11/2016  

Post 

1 

08h 1.427 7 Bom dia, #simvcpode 

Post 

2 

11h 346 3 Inspiração de looks, link para o site, 

#COSMOFashion, #ootd 

Post 

3 

14h 350 3 cabelo, cachos naturias 

#BonitezasCOSMO 

Post 

4 

16h 1.443 4 Foto Klebber Toledo, #regram, 

#COSMOCelebs 

Post 

5 

17h 471 1 Foto Isis Valverde, #regram, 

#COSMOCelebs 

Post 

6 

18h 299 5 Se beber não digite 

Post 

7 

20h 571 11 Estreia cinema, #cinemas 

#CinemaCOSMO 

Post 

8 

21h 1631 6 Dando tchau para o feriado no meio da 

semana,  #regram, #COSMOCelebs 

Post 

9 

21h 403 4 #DESEJOSdaTHAIS, #COSMOFashion, 

lingerie 

Post 

10 

21h 264 4 #FAVORITOSdaVÂNIA, delineador 

líquido azul da natura 

 

03/11/2016 Fortaleza 12h18 
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Post 

1 

6h 620 0 Bom dia, #simvcpode 

Post 

2 

10h34 495 1 Parabéns Kendal Jenner, #regram, 

#COSMOCelebs 

Post 

3 

 1044 2 Um pouquinho de <3 na sua 

timeline nessa quinta-feira; 

#regram; #COSMOCelebs 

Post 

4 

Cinco pessoas foram estupradas por 

hora em 2015; #NãoCulpeAVítima; 

#PrecisamosFalar 

292 4  

Post 

5 

#HoróscopoCOSMO Signos da Terra 321 27  

Post 

6 

#HoróscopoCOSMO Signos de Fogo 315 8  

Post 

7 

#HoróscopoCOSMO Signos de Água 307 10  

Post 

8 

#HoróscopoCOSMO Signos de Ar 327 10  

Post 

9 

“Cerque-se de comidas gostosas, não 

pessoas negativas” 

882 30 Anitta comenta nesse post 

Post 

10 

Coleção Ana Capri alto verão; 

#COSMOFashion 

538 12  

Post 

11 

Lançamento Schutz; 

#DESEJOSdaTHAIS; 

#COSMOFashion 

234 0  

Post 

12 

E-commerce de vestidos de noiva 

costumizáveis; link matéria site; 

#CasamentoCOSMO 

299 5  

Post 

13  

Fernanda Lima vai para o lançamento 

do app 4all;  

265 1 a editora Bárbara fez cobertura no 

stories) 

 

Post 

14 

Nova base cushion da Dior; 

#FAVORITOSdaVÂNIA 

385 3  

 

04/11 

Post 

1 

Bom dia! Eles merecem! #simvcpode; “Leve 

seus sonhos a sério” 

761 3  
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Post2 Link para o site, lista de vezes que Evaristo 

Costa comemorou a sexta-feira; #TGIF 

1354 1  

Post 

3 

Rumores novo casal Drake e Taylor Swift; 

#COSMOCelebs 

266 25  

Post 

4 

Boomerang editora testando batom ultramatte 

da Avon; #FAVORITOSdaVÂNIA 

2924 

(260) 

7  

Post 

5 

Parabéns Matthew McConaughey; 

#COSMOCelebs; #bday; #aniversario 

1222 5  

Post 

6 

Chamando mulheres plus size para participarem 

da coluna “Ame seu Corpo”; #ClubedeCOSMO 

484 27 a diretora de arte 

comenta a 

publicação 

Post 

7 

Campanha Pandora com Chay Suede; 

#COSMOFashion; #COSMOCelebs 

667 11  

Post 

8 

Cadê o carro, produção? “Minha vontade é 

largar tudo, pegar o carro e sair sem rumo. Daí 

eu lembro que nem carro tenho…” 

1427 54  

Post 

9 

Dica #ClubedoLivroCOSMO “O Segredo de 

Emma Corrigan”; link para o site 

339 9  

Post 

10 

Capa de novembro com Sabrina Sato; Especial 

#PrêmioCOSMOPOLITANdeBeleza; 

#SabrinaNaCOSMO 

847 46 O perfil responde 

algumas reclamações 

de leitoras que não 

recebem suas 

revistas no prazo; 

Post 

11 

Casal Bruino Gagliasso e Giovana Ewbank no 

Fight 2 Night 

3658 12  

 

05/11 

Post 

1 

Bom dia! Vale bem mais a pena! #simvcpode; “Não seja 

perfeita, seja autêntica. É muito melhor!” 

1216 2  

Post 

2 

Vídeo de cabeleireira fazendo trança para frente viraliza; 

#BonitezasCOSMO; link para site 

176 8  

Post 

3 

Foto Mariana Ximenes nas últimas gravações de 

Tancinha;  

2022 12  

Post 

4 

Fala da revista de novembro que traz as tendências de 

moda em fotos em Paris 

199 1  

Post 

5 

Macacão preto de Marina Rui Barbosa 961 8  
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Post 

6 

Batom e esmalte vinho, joias verdes de Ivete Sangalo 1323 10  

Post 

7 

4 Hostels internacionais luxuosos e acessíveis; 

#COSMOViaja; link para site; 

496 9  

Post 

8 

Look de Sophia Abrahao por Marco Antonio de Biaggi, 

inspiração; 

968 8  

Post 

9 

#QuemNunca; “Sou dessas que se lembra de momentos 

engraçados e ficam rindo sozinhas” 

1397 16  

Post 

10 

Foto Gigi Hadid comentando seu cabelo e o pó 

iluminador;  

653 1  

Post 

11  

Giovana Lancelotti e seu vestido preto básico; 984 10 Ela comentou 

o post 

Post 

12 

Dica hot livro “Paolo”; #ClubedoLivroCOSMO; link 

matéria no site 

202 5  

Post 

13 

Parabéns Alexa Chung 665 3  

 

06/11 

Post 

1 

Sempre! Bom dia! #simvcpode “Arrisque-

se a fazer qualquer coisa que a faça feliz” 

1119 1  

Post 

2 

Aniversário Emma Stone 1186 2  

Post 

3 

Look de Fernanda Vasconcelos na 

gravação da vinheta de fim de ano da 

Globo 

1156 3  

Post 

4 

Beyoncé e Katy Perry apoiam Hillary 

Clinton; 

804 1  

Post 

5 

Lugares mais exóticos do Airbnb; 

hospedagens diferentonas e divertidas; 

#COSMOViaja; link para matéria no site 

373 2  

Post 

6 

Look inspirador Déborah Seco para 

gravação vinheta de fim de ano Globo;  

1390 11 Fizeram uma marcação 

errada; a usuária comentou e 

eles responderam e 

corrigiram o erro; 

Post 

7 

Vencedor de melhor artista brasileiro; 

#MTVEMA; Anitta 

521 29  
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Post 

8 

Selfie Taina Muller; gravação vinheta de 

fim de ano Globo 

1959 2  

Post 

9 

Inspiração na Franja de Alice Weg; 

#BonitezasCOSMO; link para matéria no 

site 

413 4 A atriz comentou a foto 

Post 

10 

Nova coleção de Pharrell 317 0  

Post 

11 

Regram Gisele andando de cavalo com a 

família 

792 3  

Post 

12 

Nova linha de roupas plus size de Beth 

Ditto 

262 1  

Post 

13 

Foto Hugo Gloss e modelo Jourdan Dunn 

no #MTVEMA 

547 1  

Post 

14 

Gal Gadot anunciou que está grávida e seu 

instagram 

902 6  

Post 

15 

“Detesto quando minha raiva passa e eu 

fico legal de novo” É péssimo 

1825 35  

Post 

16 

bolsas de palha; #DESEJOSdaTHAIS; 

#COSMOFashion 

312 1  

Post 

17 

3 jeitos de usar iluminador; link matéria no 

site;#BonitezasCOSMO 

433 3  

Post 

18 

Casal coloridinho; Liam e Miley Cyrus 858 4  

Post 

19 

colheres de chocolate e flores 1083 9  

Post 

20 

Lilly collins; look inspiração 602 0  

 

07/11 

Post 

1 

Bom dia! Tudo o que quiser na vida 

#simvcpode; “Contanto que você seja 

verdadeira com seus sentimento, você já 

ganhou” 

871 4  

Post 

2 

Fotos Pique com o filho no jogo de basquete; 

#regram Hugo Gloss; #COSMOCelebs 

2078 13  
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Post 

3 

Três capa da revista Boa Forma; 

#AmoMinhaBoaForma #AtitudeBoaForma 

676 7  

Post 

4 

Boomerang editoras querendo pular na 

piscina após ensaio de capa em uma casa 

locada pelo Airbnb 

6031(313) 4 Outra editora e 

Camil Coutinho (a 

capa) comentaram 

Post 

5 

Por favor? Obrigada! “Alguém informa para 

o meu bom gosto que eu não tenho dinheiro 

para bancá-lo?” 

446 8  

Post 

6 

#tbt de Marina Ruy Barbosa com Fernanda 

Montenegro aos 11 anos 

1982 4  

Post 

7 

Valentino Donna para ser usado no cabelo; 

#FAVORITOSdaVÂNIA 

259 4  
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ANEXO A – MÍDIA KIT DE LANÇAMENTO DE COSMOPOLITAN, EM 2015 
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Fonte: reprodução. 
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ANEXO B – MÍDIA KIT DE COSMOPOLITAN EM 2016 
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Fonte: reprodução. 
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ANEXO C – FORMULÁRIO PARA INGRESSAR NO CLUBE DE COSMO (DO 

GOOGLE FORMULÁRIOS) 

 

- Qual seu nome? 

- Você é assinante ou compra na banca? 

- Qual sua idade? 

- Qual seu e-mail? 

- Qual seu telefone (o número) e a operadora? 

- Quais suas redes sociais (nome de usuário e quais você usa)? 

- Cidade 

- Status de relacionamento (casada, solteira, namorando, enrolada) 

- Qual sua orientação sexual? 

- Com quem você mora? (Pais, namorado, amigos, parentes) 

- Qual sua profissão? 

- Nos fale sobre seu cabelo (cor, tipo, estilo, alisado ou não, etc) 

- O que mais gosta da revista? 

- Diga algumas das suas celebs prediletas: 

- Como você gasta seu dinheiro? (Roupas, viagens, maquiagens, baladas, bares) 
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ANEXO D – MATÉRIA COM FERNANDA SOUZA, EDIÇÃO Nº 517 

 

 
Fonte: reprodução. 
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ANEXO E – COLUNA DA DIRETORA, EDIÇÃO Nº 518 

 

 
Fonte: reprodução. 


