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RESUMO 
 

O seguinte artigo visa apresentar os dados da pesquisa “A convergência de conteúdo 
nas revistas brasileiras: um mapeamento das estratégias - digitais utilizadas pelas empresas 
jornalísticas” cuja primeira fase foi concluída em fevereiro de 2016. Nela foram observadas 
cem revistas nacionais oriundas da mídia impressa em relação a sua presença nos ambientes 
digitais – sites e aplicativos, sua forma de comercialização e presença em plataformas 
sociais. Esse rastreamento aponta indícios de como o mercado editorial brasileiro se 
relaciona com os meios digitais, se há um uso instrumental deste ambiente para a ampliação 
das estratégias de disseminação do seu conteúdo ou se esse meio trouxe mudanças tanto nas 
formas de comercialização da produção quanto da sua elaboração. As questões incluíram 
dados relativos ao meio impresso como: Título da publicação, Editora, Ano de publicação, 
Tiragem, Periodicidade e Segmento. Assim como dados sobre as estratégias vinculadas ao 
ambiente digital em questões como: forma de comercialização do conteúdo digital, 
plataformas digitais, tipo de conteúdo do site, presença em redes sociais e uso de sistemas 
de publicação online.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Revistas Digitais. Jornalismo de Revista. Convergência. 
Dispositivos Móveis. Ecologia de Mídias. 
 
 
Introdução 
 
 

Este artigo visa discutir os dados coletados na pesquisa de iniciação científica, sobre 

revistas jornalísticas e a sua presença no ambiente digital e nos dispositivos móveis. Esse 

rastreamento aponta indícios de como o mercado editorial brasileiro se relaciona com os 

meios digitais, se há um uso instrumental deste ambiente para a ampliação das estratégias 

de disseminação do seu conteúdo ou se esse meio trouxe mudanças tanto nas formas de 

comercialização da produção quanto da sua elaboração. O esforço para observar esse 
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momento do segmento de revistas identifica traços do posicionamento das empresas 

jornalísticas em relação ao mercado, em relação ao público e aos próprios jornalistas.  

Optamos por uma abordagem quantitativa na proposição da metodologia deste 

estudo para ampliarmos a escopo da pesquisa ao observar títulos de revistas jornalísticas 

auditadas pelo IVC - Instituto Verificador de Circulação, que monitora a mídia impressa em 

sua abrangência - principalmente para o mercado publicitário, e assim ter um amplo quadro 

da participação das revistas impressas nas mídias digitais, seus formatos, estratégias 

comerciais, uso de ferramentas de publicação e veiculação do conteúdo. 

Com a crise vivida nos últimos anos pela mídia impressa com a redução de leitores 

e de investimentos do mercado publicitário, acreditamos ser importante identificar as 

estratégias do segmento de revistas no uso dos recursos digitais como forma de minimizar a 

crise e ampliar a abrangência dos seus produtos. O consumo de conteúdo em sites e redes 

sociais tem sido o principal vetor de redução de leitores do impresso. Desta forma, 

entendemos que a presença nestes ambientes é vital para o aumento da circulação destas 

produções assim como a assimilação das lógicas de participação dos usuários, 

principalmente, com as dinâmicas criadas pela web 2.0 (ROMANI e KUKLINSKI, 2007) 

que potencializam o engajamento e a participação do público. Assim, compreender em que 

estágio de apropriação destas ferramentas está o mercado editorial pode ser relevante para 

indicar possíveis elementos causadores deste quadro. 

 

 
Quais são os limites de uma revista em ambiente digital 
 

Para dar sentido aos dados apurados é preciso entender o que compõe esse universo 

das revistas em ambiente digital para entender quanto as editoras se afastam do mundo do 

impresso para se aproximar de um produto autônimo no mundo do online e qual são os 

atravessamentos nestes dois mundos. Contudo é preciso delimitar as bordar deste objeto. 

Peterson (1956) define as revistas tendo como base a sua relação com o mercado 

publicitário. Esta influência se amplia desde os últimos anos do século XIX e tem 

participação na melhoria na aparência e legibilidade das publicações deste tipo. Ele ressalta 

quatro aspectos que foram alterados no mercado editorial neste período: 1) gerou uma 

padronização do tamanho das páginas das revistas; 2) causou o compartilhamento de 
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conteúdos editoriais e publicitários em páginas conseguintes; 3) estimulou a apresentação 

mais cuidada dos conteúdos editoriais; e 4) aumentou o uso da impressão em cores. Para o 

autor (1956), em essência, o "magazine publishing" consiste na opção do publisher em 

escolher um grupo de consumidores que os anunciantes desejem alcançar, criar uma 

fórmula editorial para atraí-los e depois vender esse público para o mercado publicitário. 

Com uma proposta distinta, a pesquisadora sueca Kanza Mukhtar vê as revistas como um 

produto editorial próprio, que ocupa lacunas deixadas por outros formatos como jornais, 

livros e enciclopédias. 

Revista é um daqueles produtos amplamente diferenciados da era da informação 
que preenche a lacuna entre os jornais e os livros. Para pessoas que pertencem aos 
setores de negócios e industrial, já Revistas de negócios que atendem melhor às 
demandas do que os jornais diários. Por outro lado, para o público geral, a 
informação sobre vários assuntos é composto de pequenos espaços, como em 
enciclopédias, tornando mais fácil reunir a informação. [...] Cada Revista fica em 
um certo público-alvo e oferece a eles informação selecionada e atualizada que 
interessa a ele em uma imensa diversidade de informações. Há sempre uma 
Revista específica disponível para qualquer idiossincrasia do indivíduo e suas 
necessidades. (Mukhtar, 2009, pp.7).  

 

Essa ideia de que a revista é diferente levou o pesquisador americano David 

Abrahmson (2007) criar o conceito de "magazine exceptionalism". Essa excepcionalidade 

das revistas está baseada na premissa de que este tipo de publicação é diferente dos jornais 

diários por não ser tão direcionada à cobertura factual. Os acontecimentos abordados pelos 

jornais também seriam delimitados geograficamente tanto pela escolha da abordagem 

quanto de público em si. Já a mídia eletrônica, para Abrahmson (2007), apesar da grande 

abrangência, acaba respondendo ou aumentando as tendências na sociedade ao invés de 

criá-las. Ele defende que as revistas não são apenas reflexo ou produto da realidade social 

de um período, mas que elas têm uma função mais pró-ativa, são catalisadoras que formam 

a realidade social de um movimento sociocultural (Abrahmson, 2007). 

Trata-se de um veículo singular, que acompanha o público em seus momentos de 

lazer, não só mantendo-o informado, mas propiciando a ele uma releitura dos eventos. 

Desta forma, o impacto de uma publicação com este perfil sobre seu público também se 

diferencia. A relação é mais próxima e a credibilidade da revista consolida-se como uma de 

suas características essenciais. Scalzo (2006) defende que as revistas devam ser vistas como 

“supermercados culturais”. Nelas, é possível ter acesso a uma variedade de perspectivas, 
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abordagens, pautas e representações, já que a produção não se restringe a um resumo de 

informações já divulgadas, mas sim uma reflexão sobre esse conteúdo. Característica que 

não deprecia o meio ou minimiza seu papel na sociedade. Para chegar a isso, estas 

publicações seguem a compreensão de Sérgio Vilas Boas (1996), explorando sua liberdade 

para as “extrapolações analíticas” do fato, o desenvolvimento de textos criativos, 

experimentais e que jogam com estratégias linguísticas variadas.  

A revista semanal preenche os vazios informativos deixados pelas coberturas dos 
jornais, rádio e televisão. Além de visualmente mais sofisticada, outro fator a 
diferencia sobremaneira do jornal: o texto. Com mais tempo para extrapolações 
analíticas do fato, as revistas podem produzir textos mais criativos, utilizando 
recursos estilísticos geralmente incompatíveis com a velocidade do diário. A 
reportagem interpretativa é o forte. [...] O estilo magazine, por sua vez, também 
guarda suas especificidades, na medida em que pratica um jornalismo de maior 
profundidade. Mais interpretativo e documental do que o jornal, o rádio e a TV; e 
não tão avançado e histórico quanto o livro-reportagem. (Vilas Boas, 1996, pp.9) 

 

Esta exploração detalhada da informação e do discurso jornalístico reflete o papel 

que cumpre uma revista. O autor lembra que cada veículo possui seu papel. O hard news, a 

atualização de conteúdo e o foco informativo marcam as publicações diárias e pautam o 

dia-a-dia da população, suas conversas, suas agendas (Wolf, 1999). Já as produções de 

periodicidade mais ampla, como as revistas, demandam uma dedicação maior ao texto, que 

precisa seduzir o leitor a buscar complementações para as informações que buscou 

anteriormente no rádio, na televisão, nos diários impressos e na internet. A ideia é 

complementar a produção do jornalismo diário, oferecendo o que ele, devido às suas 

rotinas, não consegue. E esta especificidade traz consigo algumas vantagens, como a 

possibilidade de construir um texto ou uma diagramação mais criativos, mas que ainda 

assim atendam à proposta que englobam os projetos gráfico e editorial da publicação. Para 

chegar a essas determinações, os jornalistas consideram o período em que se inserem, as 

necessidades de cada uma das pautas com as quais trabalham e o público para quem falam. 

O leitor tem necessidades próprias, é um sujeito com identidade, nome, características 

específicas (Scalzo, 2006) e é importante que o jornalista o identifique, reconheça-o, para 

que possa configurar a produção a partir das suas demandas. Frederico Brandão Tavares faz 

um levantamento de caracterizações das revistas, trazendo alguns conceitos já vistos neste 

tópico e alguns outros autores como Cabello (1999 como citado em Tavares, 2011), que 
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elenca quatro principais traços: 1) periodicidade; 2) tendência à especialização; 3) 

amplitude mercadológica (sem foco local como os jornais); e 4) foco no design (projeto 

gráfico). Charon (1998 como citado em Tavares, 2011) aponta seis características: 1) a 

importância do visual, 2) a periodicidade, 3) a segmentação do público, 4) o contrato de 

leitura, 5) a valorização de uma equipe de trabalho e 6) a internacionalização de conceitos. 

O próprio Tavares tem sua definição do que é revista. 

[...] a revista, "por ela mesma", indica um tipo de processo comunicativo que se 
liga a sua própria materialidade e na maneira como esta se relaciona com as 
inscrições (textuais e visuais) que lhe caberão, a uma periodicidade, a um 
contexto mercadológico, a uma prática jornalística (Tavares, 2011, pp. 53-54).   

 

Apesar dos autores não terem uma concepção consensual sobre as características 

das revistas impressas, podemos destacar alguns pontos de convergência. Entre eles, sua 

materialidade – principalmente formato, papel e tipo de impressão; periodicidade, que 

permite a informação de profundidade com contextualização e análise; o reforço do aspecto 

visual, seja por meio da ênfase na capa, na diagramação ou do uso de fotografias ou 

ilustrações; a proximidade com o leitor; e a heterogeneidade, a reunião de diversos gêneros 

na composição do conteúdo.   No processo de migração das revistas para ambiente online a 

forma mais direta seria o site mas ele não representa necessariamente esse conjunto de 

características que acabamos de apresentar. Para fazer essa diferenciação é a ideia de 

companion site e destination site. Ulrich Kaiser e Hans Christian Kongsted (2005) definem 

o primeiro como um site que tem na sua maioria conteúdos sobrepostos de uma versão da 

mídia impressa (mas poderíamos pensar em qualquer mídia massiva). O segundo tipo 

seriam páginas com conteúdo exclusivo, que oferecem ao usuário uma experiência 

diferenciada e completa. Para Barshet al. (1999), estas seriam as duas possibilidades de 

uma revista para se inserir na grande rede. 

Um site destino para negócios, que intenciona tornar-se o principal site em sua 
categoria, maximiza seu valor para os usuários e extrai dinheiro deles propiciando 
uma experiência completa e atrativa. Como um site, tem conteúdo e aplicativos 
únicos que são continuamente atualizados e podem servir como um guia para a 
categoria como um todo. Um site destino também desenvolve uma forte noção de 
comunidade, tanto entre usuários quanto entre eles e o site. Isso define seu perfil, 
personaliza o site para eles e oferece muitas oportunidades de negócios com eles. 
[...] Por outro lado, um forte site de apoio suporta e reforça a revista impressa 
ajudando a construir sua marca e atingir uma nova audiência ao adicionar uma 
dimensão extra à já existente. O design de um site de apoio estende o olhar da 
revista para um novo meio; o conteúdo do site oferece uma prova da revista para 
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encorajar as pessoas a assinarem. Tal site ainda oferece conteúdo extra, 
frequentemente produzido pelos usuários, assim como serviços de atendimento ao 
cliente que tornam mais fácil aos visitantes assinar, renovar, mudar seu endereço 
e checar sua conta. O email propicia um conveniente canal para os visitantes 
entrarem em contato com a equipe editorial e para as revistas obterem 
informações (através de enquetes, por exemplo) sobre as pessoas que visitam seu 
site. Além disso, um site de apoio possibilita um uso interativo único – um 
arquivo da revista que permite busca com foco em notícias, por exemplo, ou um 
jogo esportivo fictício para uma revista esportiva – que cria um atrativo a mais 
para o público alvo da revista. (Barshet al., 1999, pp.84-85). 

 

 Para as autoras, o companion site ou "site de apoio", como chamaremos em 

português, amplia a abrangência do impresso e reforça a marca da publicação. Kaiser e 

Kongsted (2005) sugerem três usos principais para o companion site: 1) divulgação - que 

pode aumentar a base de leitores; 2) comercialização de assinaturas online e 3) a veiculação 

de serviços ou conteúdos adicionais. Entendemos que o site de apoio empresta às revistas 

as características do meio digital, como a hipertextualidade, a multimidialidade, e a 

interatividade, criando um vínculo com um novo ambiente e com um público que espera de 

um meio de comunicação este tipo de conteúdo e relação com os produtos. 

 Propomos por fim uma redefinição das publicações em ambiente digital, 

considerando o uso dos softwares e não os dispositivos de consumo, isto é, sem delimitar os 

tipos a partir da fruição (seja em desktops/notebooks ou em dispositivos móveis como 

tablets e smartphones). Então, comecemos pelo que é revista digital, aquelas que rompem 

com as limitações do papel e se aproximam de uma estrutura própria, equilibrando 

características da mídia tradicional e potencialidades do ciberespaço.  Aquelas que não são 

RD aparecem como: sites de apoios, sites "no estilo magazine" e réplicas de revistas 

impressas.  A pesquisa aqui desenvolvida não tem a pretensão de delimitar nas 100 edições 

observadas quais seria de cada categoria mas consegue rastrear os ambientes em que essas 

relações podem se desenvolver. 

 
Metodologia 
 

A pesquisa teve como base a lista de revistas auditadas pelo IVC organizada por 

editora e segmento3. O Instituto Verificador de Circulação foi fundado no Brasil em 1961 e 

                                                             
3 A lista completa dos títulos auditados pelo IVC pode ser encontrada em http://ivcbrasil.org.br/auditorias/ 
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atende a ABI - Associação Brasileira de Imprensa e ABAP - Associação Brasileira de 

Agência de Publicidade ao comprovar a tiragem e abrangência de uma parcela 

representativa do mercado editorial nacional. Excetuaremos desta relação as publicações 

exclusivamente de entretenimento como revistas em quadrinhos e de atividades infantis por 

saírem do escopo jornalístico. Escolhemos de forma aleatória 100 títulos dentro desta lista 

aplicamos uma ficha de observação com questões fechadas relativas aos sites e aplicativos 

das referidas revistas. A questões incluíram dados relativos a meio impresso como: Título 

da publicação, Editora, Ano de publicação, Tiragem, Periodicidade e Segmento. Assim 

como dados sobre o as estratégias vinculadas ao ambiente digital em questões como: forma 

de comercialização do conteúdo digital, plataformas digitais, tipo de conteúdo do site, 

presença em redes sociais e uso de sistemas de publicação online. Consideramos que uma 

combinação de Análise de Conteúdo e Pesquisa documental ambas com um olhar 

quantitativo podem ser utilizadas para termos uma visão do todo do mercado de revistas 

nacional no que diz respeito a utilização dos recursos digitais. 

 
Os dados da pesquisa foram coletados entre os meses de junho de 2015 e janeiro de 

2016 por meio do preenchimento de um formulário na ferramenta de compartilhamento 

Google Forms que gerou gráficos e planilhas através do Google Docs. Com referido no 

item anterior a amostra foi composta por 100 títulos aleatórios escolhidos na lista de 

revistas auditadas pelo IVC. Apresentaremos os dados por variável observada com 

indicação de valores absolutos ao longo do texto e percentuais nos gráficos. O primeiro 

item a ser observado foi a ano de publicação. As mais antigas da amostra foram a revistas 

Capricho e Cláudia respectivamente de 1952 e 1961. Contudo a maioria dos títulos foi 

publicado a partir das décadas de 1980 e 1990 como pode ser visto no gráfico a seguir. 
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A tiragem dos títulos observados tem na sua maioria uma variação entre dez e trinta 

mil exemplares. A exceção que fica visível no gráfico abaixo é causada pela inserção dos 

semanários Veja e Época que tem tiragens que ultrapassam os 1,2 milhões de exemplares.  

 

  
A variação de periodicidade foi outra variável observada no questionário. Tivemos a 
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incidência na seguintes ordem: mensal (51), semanal (17), anual (13), bimestral (10), 

irregular (6) e quinzenal (2).  Entendemos como irregular a publicação que não tem uma 

periodicidade definida. Explicamos o alto índice de anuais por conta da presença de guias 

temáticos como Veja BH ou Época São Paulo.  

 
Já a separação por segmento mostrou-se variada com ocorrência de 21 segmentos 

(indicados pela definição do IVC) com a maioria de revistas de atualidade (24), feminina 

(13), TV/Celebridades (7) e Finanças (7).  
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A segunda parte dos dados diz respeito a presença das revistas em meios digitais. 

Assim podemos tentar inferir se há elementos característicos do impresso que podem 

interferir no processo de migração ou, pelo menos, mostrar tendências de acordo algumas 

das variáveis vistas anteriormente.  Partimos da premissa que todas as publicações teriam 

sites. Essa ideia se confirmou e focamos a observação da natureza do conteúdo destes sites 

se seriam estáticos ou dinâmicos, ou seja, fixos ou com atualizações constantes. A maioria 

traz conteúdos relativos a edição do mês com uma pequena incidência de títulos que 

divulgam no ambiente digital informações sobre assinaturas e dados empresariais da 

editora. 
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Outro ponto importante para o rastreamento do processo de migração das revistas 

para o ambiente digital, tanto na web quanto nos dispositivos móveis é verificar em que 

plataformas esses títulos circulam. Consideramos aqui como presença em site os 88% dos 

títulos com atualização constante por entender que desta forma o site é utilizado para a 

veiculação do conteúdo da publicação e não apenas de forma institucional. Assim 

analisamos também a adaptação deste site a dispositivos móveis considerando como “site 

mobile” aqueles que contam com um design responsivo e se adapta a interface táctil e a 

telas menores como de um smartphone ou um tablet. A maioria das publicações que tinham 

site dinâmicos (88) tinham também site flexíveis (63). A presença dos títulos nos 

dispositivos móveis maioritária (57) em ambiente iOS e (56) em Android. O ecossistema da 

Microsoft apareceu em poucos casos (9) e sem em títulos que ofereciam app em outros 

sistemas. O uso de Flip Page que foi insignificante apareceu apenas duas vezes 
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Outro ponto que diz respeito aos dois próximos itens é a presença em ambientes que 

facilitem o compartilhamento de conteúdo dentro dos princípios da web 2.0. O primeiro 

trata com a presença em sites de redes sociais por meio de um perfil ou página, dependendo 

da dinâmica da rede. Neste quesito o Facebook obteve maior incidência (71) e destacamos 

não houve caso de alguma publicação que participasse de alguma SRS e não estivesse no 

Facebook. Apareceram junto a FB, o Twitter (70), o Instagram (49), o Google+ (39), 

Pinterest (33), LinkedIn (9) e Rdio (1). 
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Neste item foram considerados sites de produção de conteúdo de usuários que chamamos 

aqui plataformas multimídia de publicação por se tratar da produção de uma revista 

comercial. Neste tipo de ambiente são publicados conteúdos que podem ser compartilhados 

e circulam foram do contexto da revista ou do seu site. Entre os títulos observados a 

maioria não participa de nenhuma (45) e a plataforma mais comum é o Youtube (44). As 

demais aparecem em poucos casos: Soundcloud (4), Vimeo (3), Tumblr (2) e Flickr (1). 



 

IX Encontro dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação de Minas Gerais 
https://ecomig2016.wordpress.com/ | ecomig2016@gmail.com 

 

 
Por último consideramos as formas de comercialização dos conteúdos digitais.  

 
Com os dados coletados nesta fase da pesquisa podemos inferir algumas tendências 

no que diz respeito a presença das revistas oriundas do meio impresso no ambiente digital. 

O perfil das publicações em sua versão de papel não interfere altera de forma significativa o 

participação no meio digital. Percebe-se que tanto revistas tradicionais quanto de 
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publicação recente tendem a ter a seguir padrões parecidos. A variável que interfere mais 

nesta relação é o perfil da editora e a sua visão de público. Por exemplo, uma revista como 

a TPM ou Trip ocupa mais espaços no ambiente digital do que a Veja ou a Época que tem 

tiragens mais do que trinta vezes maiores. 

A segunda parte dos dados traz mais elementos que podem apresentar dados mais 

ricos no que diz respeito ao delineamento do perfil das publicações. A maioria delas tem 

sites de conteúdo dinâmico de acesso gratuito, ou seja, custeado pela venda de espaço 

publicitário. Um modelo de negócio similar ao da mídia tradicional que tem perdido espaço 

para a prestação de serviço customizado ou mesmo formas espontâneas de financiamento 

como paywalls (forma de financiamento voluntário e colaborativo) ou mesmo seção de 

dados privados como acontece com empresas de tecnologia. Aparecem de forma tímida 

ainda a cobrança por conteúdo prêmio de forma direta ou associada a assinatura da versão 

impressa. Por outro lado o modelo para comercialização do conteúdo para dispositivo 

móvel é bem estabelecida. O formato mais comum é a venda dos exemplares digitais em 

sistema iOS ou Android, prioritariamente, veiculados em aplicativos gratuitos. Essa modelo 

remente a uma ancoragem da estratégia utilizada pelo meio impresso centrado na venda do 

exemplar e as remediações que isso apresenta no interior dos dispositivos como presença 

das “bancas” digitais, as bibliotecas etc.  

A presença em redes sociais aponta para uma discussão da própria natureza da 

revista. Ela tende a ser um produto fechado em seus fluxos de produção e as versões 

digitais tendem a ter atualizações maiores atreladas às publicações em papel. Essa 

estruturação não tem uma relação com a forma da rede social com a variação de 

importância ponto a ponto da rede mas com a representatividade de todos. Ou ainda, com a 

fragmentação do conteúdo que pode ser compartilhando ou inserido em outros meios com a 

liberdade de comentário e discussões. Essa abertura foge da coesão de uma edição temático 

ou da especialização do seu conteúdo. Assim percebe-se uma obrigatoriedade de ocupar 

esses espaços como Facebook, Twitter ou Youtube mas não o seu uso além do 

instrumental. Da mesma forma que redes específicas que poderiam potencializar a 

circulação com o Flickr ou Soundcloud aparecem apenas de forma esporádica. Percebe-se 

de forma geral uma lentidão da mercado editorial brasileiro em ocupar esses novos espaços 

e uma dificuldade ainda maior de fazer essas ferramentas mudarem o produto editorial em 
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suas diferentes aspectos. 

 

Tendências por editoria e segmento 
 

 A partir destes dados vamos cruzar as variáveis por segmento e editora para 

buscamos padrões de posicionamento editorial e delimitarmos títulos de excelência. De 

forma contextual, abaixo apresentam-se os gráficos gerais dos títulos por editora e 

periodicidade. 

 

 
 

Contudo, nosso foco é na analíse segmentada deste dados para localização do objeto 

das demais etapas do projeto apresentamos os dados separados por editora e segmento. 
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Os maiores grupos editorais em nossa amostra são os grupos Abril e Globo e o segmento 

mais expressivo no que diz respeito as tiragens é o de atualidade. Os semários Veja e Época 

refletem esse polarização em relação às revistas especializadas. Assim entendemos que essa 

diferença se reflete nas estratégias comerciais em ambientes digitais e na presença em 

diferentes suportes. Iniciamente apresentamos dados gerais da forma de comercialização do 

conteúdo digital e depois apenas das Editoras Abril e Globo. 
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A partir da análise dos gráfico é possivel identificar um modelo de negócio mais claro no 

grupo Abril apoiado na venda do conteúdo do site associada a assinatura e também da 

comercialização dos exemplares digitais. A excessão são títulos que por seu direcionamento 

de público não estão presentes em app, apenas em site e site mobile. Da mesma forma 

operam edições regionais anuais da revistas Veja que tem apenas site de acesso gratuito. Na 

editora Globo são as revistas com maior tiragem que fogem do modelo gratuito e apenas 



 

IX Encontro dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação de Minas Gerais 
https://ecomig2016.wordpress.com/ | ecomig2016@gmail.com 

 

com presenaça em formato site. A baixo podemos visualizar essa  separação por segmento 

(especializadas X atualidade) no que diz respeito ao suporte digital. 
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Destacamos que a incidência massiva do suporte site se dá por conta dos especiais 

temáticos das revista Veja. O padrão que se repete é de presença no ciberespaço com sites 

tradicionais e mobile. Além disso, elas tem também apps nativos para dispositivos móveis, 

prioritáriamente iOS e Android. Já a presença em redes sociais que permeira os dois 

ambientes, computadores e dispositivos móveis, é o padrão. A similaridade entre as 

editoras Globo e Abril é da ocupação do maior número de redes com algumas variantes em 

relação as especifidades das redes como LinkedIn ou Pinterest.  A seguir seguem em dados 

da presença em redes sociais geral de toda a amostra e filtrado por editora, Abril e Globo, 

respectivamente. 
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Com os dados coletados nesta fase da pesquisa podemos inferir algumas tendências 

no que diz respeito a presença das revistas oriundas do meio impresso no ambiente digital. 

O perfil das publicações em sua versão de papel não interfere altera de forma significativa a 

participação no meio digital. Percebe-se que tanto revistas tradicionais quanto de 

publicação recente tendem a ter a seguir padrões parecidos. A variável que interfere mais 

nesta relação é o perfil da editora e a sua visão de público. Por exemplo, uma revista como 

a TPM ou Trip ocupa mais espaços no ambiente digital do que a Veja ou a Época que tem 

tiragens mais do que trinta vezes maiores. Em relação a uma perspectiva mais funcional da 

análise dos dados que é nos levar a escolha de um objeto de análise para um estudo de caso, 

a revista Trip se apresenta como um título referência por ter acesso aberto no conteúdo do 

site (cobrando apenas para o acesso a réplica da edição impresso na aplicativo). Conta com 

presença em redes sociais de forma abrangente. Além disso produz conteúdo 

multiplataforma em uma rádio hertziana e em vídeo no seu canal no Youtube.  
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