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RESUMO 

 

VANNUCHI, C. M. A New York do Jaguaré: Investigação em torno da Época São 

Paulo (2008-2013), os paradoxos da circulação e os desafios das revistas de cidade na 

instância do conteúdo em rede. 2015. 119 f. Dissertação (mestrado). Escola de 

Comunicações e Artes, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015.  

 

 Este trabalho é um estudo de caso da revista Época São Paulo, publicação 

mensal da Editora Globo que circulou entre maio de 2008 e dezembro de 2013, junto 

à revista Época, semanal. O objetivo é investigar os acertos e erros do título, tanto 

editoriais quanto comerciais, a fim de explorar os formatos adotados pelas revistas de 

cidade e formular recomendações práticas para esse gênero de publicação na era dos 

tablets e smartphones. Neste trabalho, a observação direta, não estruturada, feita por 

este pesquisador num momento anterior ao início oficial da pesquisa (o autor desta 

dissertação foi repórter da Época São Paulo entre 2008 e 2010 e seu editor de 2010 a 

2012, afastando-se um ano antes do encerramento do título), combina-se com a 

observação indireta sobre os bastidores da revista (por meio de longas entrevistas com 

os três diretores que conduziram a redação em períodos sucessivos) e com o estudo 

das edições publicadas da Época São Paulo e da bibliografia consultada. Entre os 

temas pesquisados estão jornalismo de revista, jornalismo utilitário, informação local 

no âmbito da sociedade global, desafios da metrópole como espaço de consumo e 

também de direitos, autoria e objetividade no exercício do jornalismo, influência da 

circulação e da periodicidade na construção da relevância e desafios da comunicação 

no ciberespaço público. Espera-se contribuir para o estudo do jornalismo de revistas 

no Brasil, em especial para o campo das revistas de cidade. 

 

Palavras-chave 

 Jornalismo de revista. Revista de cidade. Projeto editorial. Época São Paulo. 

Editora Globo.  
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ABSTRACT 

 

VANNUCHI, C. M. The New York from Jaguaré: Research about Época São Paulo 

(2008-2013), the paradoxes of the circulation and the challenges of city magazines in 

the instance of online content. 2015. 119 f. Thesis (master’s degree). Escola de 

Comunicações e Artes, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. 

  

            This monograph is a case study of Época São Paulo magazine, Editora 

Globo’s monthly publication which circulated from May 2008 to December 2013, as 

a supplement of weekly Época magazine. The purpose is to investigate the mistakes 

and successes of the title, both editorial and commercial, in order to explore the 

formats adopted by city magazines and formulate practical recommendations for this 

genre of publications in the age of the tablets and smartphones. In this work, this 

researcher’s unstructured direct observation, in a period before the official beginning 

of the research (the author of this thesis worked as a reporter for Época São Paulo 

from 2008 to 2010 and as its editor from 2010 to 2012, resigning one year before the 

end of the title) is combined with the indirect observation about the backstage 

magazine (through long interviews with the three editors in chief in charge of the 

newsroom in successive periods) and also the study of the published issues of Época 

São Paulo and the selected bibliography. Among the researched topics were magazine 

journalism, utilitarian journalism, local information in the scope of the global society, 

the challenges of the metropolis as a space of consumption as well as of rights, 

authorship and objectivity in the practice of journalism, influence of the circulation 

and periodicity in the construction of relevance, and the challenges of communication 

in the public cyberspace. It is expected to contribute to the study of magazine 

journalism in Brazil, especially in the area of the city magazines. 

  

Key words 

Magazine journalism. City magazine. Editorial project. Época São Paulo. Editora 

Globo. 
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APRESENTAÇÃO 

A REVISTA QUE VIROU PESQUISA 

 

 

 

 No dia 26 de abril de 2008, um sábado, uma novidade surgiu nas bancas de 

revista da região metropolitana de São Paulo. Com tiragem de 140 mil exemplares, 

lombada quadrada e 248 páginas, sendo 130 de publicidade (12 delas de um único 

anunciante, num encarte em papel especial), a edição de lançamento da Época São 

Paulo contrastava com o corpo esguio e a lombada canoa da edição número 519 da 

revista Época nacional, na qual vinha encartada1, e também com a matéria de capa da 

revista-mãe: "A arte de envelhecer". No mês seguinte, Época completaria 10 anos. 

Carro-chefe da Editora Globo e uma das revistas semanais mais lidas do país, Época 

"envelhecia" investindo no futuro, trazendo um suplemento mensal ousado e 

inovador, produzido em papel de alta gramatura e impresso em qualidade fotográfica.  

 O mercado ficou agitado. Um mês antes, a Editora Globo havia alugado o 

subsolo e o grande auditório do Museu de Arte de São Paulo (MASP) para o evento 

de apresentação do projeto às agências de propaganda e a grandes empresas com 

potencial para adquirir cotas anuais de patrocínio. Zeca Camargo, então apresentador 

do Fantástico, foi escalado como mestre de cerimônia. O resultado superou as 

expectativas e, antes mesmo de a primeira edição chegar às bancas, a revista havia 

fechado contratos suficientes para pagar toda a operação dos primeiros 12 meses. 

Nada mal para uma publicação regional que seria oferecida gratuitamente aos leitores, 

encartada na Época, e que, por isso mesmo, sem serviço de assinatura nem venda em 

bancas, dependeria essencialmente do mercado anunciante para se manter.   

 Dentro e fora da redação, a humildade cedeu lugar à prepotência. Tínhamos, 

enfim, uma revista de cidade à altura de São Paulo, uma revista de cidade plural e 

inteligente, jovem e irreverente, como a "New York", a "Los Angeles" e a "Chicago", 

uma revista de cidade com um roteiro cultural e gastronômico extenso e bem cuidado, 

em nada inferiores aos guias editados pela "Time Out". Tínhamos, enfim, uma revista 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Rigorosamente, a expressão "encartada" não é adequada. Revistas como a Época São Paulo são 
vendidas como suplementos de outras revistas, mas encadernadas de forma independente, não como 
encartes. No jargão jornalístico, entretanto, disseminou-se o uso do verbo encartar com o sentido de 
parte integrante, que não se vende separadamente. É com esse significado que usaremos o termo. 
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de cidade do século XXI, enquanto a Veja São Paulo, concorrente publicada desde 

1985 pela Editora Abril, parecia estacionada nos anos 1990. Era nisso que muitos 

acreditavam. A ponto de Época São Paulo imprimir em seu material de divulgação 

para o mercado anunciante os títulos publicitários concebidos por Eugênio Mohallem, 

da Mohallem Meirelles. "A concorrente vai mudar de nome: Invejinha" era um deles. 

"É melhor dar uma bem feita do que quatro mais ou menos" era outro, que brincava 

com as periodicidades mensal, de uma, e semanal, da outra. E havia mais.   

 A comparação era de fato inevitável. Parte importante dos esforços da equipe 

que desenvolveu e lançou Época São Paulo, em 2008, era tornar evidentes as 

diferenças. De certa maneira, grassava a tentativa de classificar Veja São Paulo como 

"tudo o que não somos". E, nesse sentido, mesmo os trunfos da revista da Editora 

Abril, como o fato de sair toda semana, eram distorcidos até se tornarem defeitos. A 

periodicidade mensal, segundo essa visão, ajudaria Época São Paulo a se manter 

maior e melhor. "A primeira constatação da equipe incumbida do projeto: não havia 

modelos locais para o que queríamos fazer", lembrou o diretor editorial da Editora 

Globo e principal responsável pelo projeto, Paulo Nogueira, na carta ao leitor 

publicada no primeiro número. "As revistas americanas de cidade estão numa liga à 

parte em todos os fundamentos: capa, textos, pautas, design, fotos de pessoas e de 

comida. A inspiração estava lá."  

 Esse orgulho de fazer uma revista de cidade supostamente sem equivalente no 

país permeava também a maneira com que a cidade era apresentada: uma cidade 

arrebatadora, inigualável, misteriosa, espetacular. Editorialmente, o que se pensava 

fazer não era apenas a melhor revista sobre São Paulo, mas a melhor revista sobre a 

melhor cidade, possivelmente do planeta. Já na edição de lançamento, referente ao 

mês de maio2, o perfil publicado foi de Gilberto Kassab, "o prefeito da maior cidade 

do país". Com o título de "50 razões para amar São Paulo", a primeira reportagem de 

capa surgia com o plano de se tornar um especial de aniversário anual, claramente 

inspirado na revista "New York", que todos os anos lança o especial "Reasons to love 

New York now". Ao longo de 24 páginas editoriais, liam-se na versão paulistana 

frases como "não existem padarias como as nossas", "nossos táxis são os melhores do 

país" e "é a melhor gastronomia do mundo (sentadinha, Paris)", com direito a 

alfinetada na capital francesa. O mesmo espírito poderia ser conferido na segunda 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  As revistas chegavam às bancas e às casas dos assinantes no último sábado do mês, com data de capa 
referente ao mês seguinte. A edição era pensada de modo a ter utilidade já a partir do dia 1º. 
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edição, expresso no rol de adjetivos e no primeiro editorial assinado por Alexandre 

Maron: "Uma metrópole que assusta e hipnotiza", resumiu o diretor de redação.  

 Tive a oportunidade de integrar o primeiro time de repórteres da Época São 

Paulo. Pisei pela primeira vez no prédio da Editora Globo em dezembro de 2007, para 

uma conversa inicial, e fui contratado em fevereiro, três meses antes do lançamento. 

Uma das editoras executivas na nova equipe, Carla Gullo havia sido minha editora na 

revista IstoÉ, entre 2000 e 2004, e fez o convite às vésperas do Natal. Quando me 

explicaram o projeto, percebi que era exatamente naquela revista que eu queria 

trabalhar pelos anos seguintes. Mais do que isso, a possibilidade de fazer uma revista 

do zero, mesmo que fosse como simples repórter, com limitada influência nas 

decisões editoriais e estratégicas, me instigava de maneira especial. Ao estudar a 

história do jornalismo e conferir depoimentos de grandes jornalistas, sempre fiquei 

fascinado ao ler que fulano "fez parte da primeira equipe de Realidade" ou que 

cicrano "foi um dos criadores da revista Cruzeiro". Assumi imediatamente a condução 

de uma primeira reportagem, ainda como colaborador free lancer, sobre tatuagens, 

enquanto buscávamos um acordo sobre remuneração.  

 O texto sobre tatuagens só foi publicado na segunda edição, após 

modificações radicais que me fizeram jogar no lixo toda a apuração anterior e retomá-

la do início, seguindo ordens de Paulo Nogueira. A experiência funcionou como uma 

espécie de rito de passagem e me revelou, na prática, o que eu intuía desde o início: 

aquela seria uma revista diferente das outras, não apenas pela envergadura das 

reportagens principais, muitas vezes com 10 ou 12 páginas, mas principalmente pela 

vocação para oferecer abordagens inesperadas sobre os temas de São Paulo, com 

rigor, precisão e cuidado editorial. Foi assim que as coisas me pareceram.  

 Quando o Natal seguinte chegou, após oito edições lançadas, Paulo Nogueira 

já não dirigia o editorial da Globo, Alexandre Maron já não dirigia a Época São 

Paulo, e Carla Gullo já não era minha chefe. Eu continuava lá. Não como um 

escombro, um funcionário à espera de uma oportunidade melhor para zarpar, mas 

ainda mais firme, inquieto, convencido de que trabalhava numa das revistas mais 

incríveis que havia no mercado. A diferença era que, agora, eu percebia onde a água 

batia, onde estavam os calos. Meses depois, quando os patrocinadores anuais não 

renovaram contratos, o borderô foi reduzido pela primeira vez e a tiragem sofreu sua 

primeira queda, eu já tinha consciência de parte dos nossos problemas. E, 

intuitivamente, começava a me mexer para encontrar soluções.   
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 Fazer Época São Paulo nunca foi fácil. A periodicidade dilatada, o fato de a 

revista circular apenas uma vez por mês com uma revista semanal, em data nem 

sempre fixa e nem sempre conhecida do público, a ausência de qualquer outra fonte 

de receita que não fossem os anúncios, a frustração por fazer uma revista tão cara e 

com tanta qualidade para ficar apenas uma semana na banca (a edição era recolhida 

com a Época no fim de semana seguinte), e a percepção de que nosso site não supria a 

demanda por informações quentes e programação atualizada, tudo isso consumia 

muitas horas em reuniões que não levavam a lugar algum. Em pouco tempo, 

descobrimos que ninguém conhecia a revista direito. A Editora Globo não a promovia 

como poderia, os leitores não entendiam sua periodicidade, os profissionais das 

agências não se sentiam compelidos a recomendar a revista aos clientes. 

 Promovido a editor em 2010, fui me interessando cada vez mais em pensar 

nosso projeto editorial e repensar a estratégia. Nesse sentido, cheguei a participar, 

junto com um colega editor, da elaboração de uma apresentação em PowerPoint para 

ser exibida ao diretor geral da Editora Globo e à equipe comercial, com a intenção de 

reforçar nossa identidade e oferecer subsídios para facilitar a tarefa de "vender" a 

revista para o mercado. Batizado de "Somos mensal", esse material foi concluído no 

início de 2011, quando o diretor de redação foi trocado pela segunda vez, iniciando-se 

um novo esforço de melhorar o conteúdo, equilibrar as contas e pôr ordem na casa.  

 

 

De jornalista a pesquisador 

 

 Este projeto de pesquisa começou a nascer, intuitivamente, naquele ano, junto 

com aquela apresentação. As questões pipocavam. Onde havíamos errado? Havia 

espaço para uma segunda revista de cidade em São Paulo? Havia espaço para uma 

revista de cidade mensal, nos padrões da que a gente fazia? Os resultados seriam 

melhores se ela tivesse vida independente e fosse comercializada nas bancas com 

preço de capa, separada da revista-mãe, exatamente como a semanal "New York" ou 

as mensais "Chicago" e "Los Angeles"? Ou a Veja São Paulo havia acostumado mal o 

leitor, de modo que uma revista de cidade só faria sentido em São Paulo se seguisse o 

mesmo modelo: gratuita, semanal, e encartada numa revista semanal? A revista 

Sãopaulo, da Folha, também era gratuita e encartada, circulando apenas como um 

suplemento do jornal Folha de S.Paulo. Por que razão uma cidade tão vibrante como 



	   19	  

	  

São Paulo não tem uma revista à altura? O que a revista de cidade ideal deveria ter? 

Como uma revista de cidade se adapta às novas plataformas e ao modo de fazer 

jornalismo no mundo dos tablets e dos smartphones, quando a programação de 

cinema e as resenhas dos restaurantes passam a ser consultadas preferencialmente nos 

dispositivos móveis? 

 Transpondo esses questionamentos para a esfera acadêmica, formulei um 

primeiro esboço do que poderia ser um projeto de pesquisa e me submeti ao processo 

de seleção no segundo semestre de 2012. Minha intenção, naquele momento, era 

estudar as três maiores revistas de cidade que circulavam em São Paulo: Veja São 

Paulo, Época São Paulo e Sãopaulo (antiga Revista da Folha). Meus objetivos eram 

essencialmente dois: desenvolver um conceito de revista de cidade e formular uma 

sistematização com tudo o que uma revista de cidade precisaria oferecer para se 

viabilizar editorialmente a partir de 2015.  

 Enquanto me apresentava à banca de seleção, em dezembro de 2012, pedi 

demissão da Época São Paulo, fechando um ciclo de cinco anos de absoluta sinergia 

com o título e (ainda) alguma confiança em seu futuro. Eu era, naquele momento, o 

mais antigo funcionário de Época São Paulo. Nenhum outro membro da equipe 

fundadora continuava ali quando me despedi da Editora Globo, então localizada no 

bairro do Jaguaré, próximo à Marginal do Rio Pinheiro, na Zona Oeste de São Paulo. 

Minha equipe direta também já não incluía nenhum dos repórteres com quem estreara 

como editor, dois anos antes.  

 Deixar a casa me permitiria tomar algum distanciamento do cotidiano da 

redação, o que favoreceria minha observação e minhas análises. Ao mesmo tempo, 

demissões e cortes no orçamento tornavam cada vez mais difícil manter a qualidade e 

entregar a revista ousada, instigante, inovadora e criativa na qual eu havia entrado, 

cinco anos antes. Agora, corríamos contra o tempo, com equipe menor, e também 

com maior pressão orçamentária. Economizávamos nas fotos, no transporte, no 

pagamento de colaboradores, na decisão de não mais encomendar textos a autores 

consagrados ou a jornalistas que não fossem contratados. Preferi uma espécie de auto-

exílio, um afastamento, embora ainda me sentisse comprometido, talvez com o 

propósito de retornar àquela redação dali a algum tempo, depois de estudar o setor e 

as possibilidades, para tentar reinventar um projeto que parecia fadado ao fracasso.  

 O fracasso não esperou minha qualificação nem a conclusão desta dissertação. 

Época São Paulo chegou à última edição em dezembro de 2013, um ano após minha 
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saída, com metade da tiragem original, as contas no vermelho, não mais de 120 

páginas editoriais (em dezembro, por conta do Natal, esse número deveria ser bem 

maior) e descontos de até 80% sobre o preço de tabela na venda dos anúncios.   

 

 

Por que Época São Paulo acabou? 

 

 O encerramento da revista fez com que nosso projeto de pesquisa tomasse 

outro rumo. Se, no início, o problema que buscávamos resolver era como fazer uma 

revista de cidade apropriada para a São Paulo do século XXI, agora o problema que se 

impunha à pesquisa era outro: por que Época São Paulo acabou?  

 A ideia original de fazer uma monografia baseada no jornalismo comparado e 

na análise de conteúdo de três diferentes revistas paulistanas, enriquecida com um 

estudo das equivalentes estrangeiras, entrevistas com especialistas nesse mercado 

editorial e algum tempero possibilitado pela experiência pessoal deste pesquisador, 

cedeu lugar a um estudo de caso da Época São Paulo.  

 Enquanto a maioria dos pesquisadores dos meios e da produção mediática 

escolhem investigar e escrever sobre títulos bem sucedidos, sucessos de crítica e/ou 

público no momento da pesquisa, e fazem brotar nas prateleiras das bibliotecas das 

escolas de comunicação teses e dissertações sobre "Cruzeiro", "Realidade", "Veja", 

"Caros Amigos" ou "Piauí", optamos por estudar uma revista que deu errado. Trata-se 

de opção arriscada. Em primeiro lugar, pela clareza de que será raro o leitor 

interessado em consultar estas páginas para conferir a trajetória de um título defunto 

que jamais alcançou a consagração nem influenciou outras revistas. A história do 

jornalismo, grosso modo, também tem sido a história dos reis e dos heróis. E é na 

contramão dessa tendência que assumimos a tarefa de narrar a trajetória de um projeto 

que falhou, na esperança de que se retenha dele alguns ensinamentos sobre mercado 

editorial, sobre revistas de cidade e sobre a emergência do digital.  

 Opção arriscada, sobretudo, por entendermos que nenhum produto editorial é 

encerrado em razão de um único fator, nem dois, mas por uma conjunção de fatores, 

muitos deles externos à redação ou à direção. No mesmo ano em que Época São 

Paulo fechou as portas, diversos outros títulos foram descontinuados no Brasil. A 

Editora Abril anunciou o fim da Bravo!, da Lola, da Gloss e da Alfa. Esta última, à 

guisa de comparação, tinha sido lançada em setembro de 2010 e morreu ao completar 
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três anos. Gloss, por sua vez, fora lançada seis meses antes de Época São Paulo e 

encerrou os trabalhos três meses antes: sua vida útil foi de apenas três meses a mais 

do que a revista de cidade da Editora Globo.  

 Por que essas revistas acabaram? Em todos esses casos, a resposta imediata é a 

mesma: prejuízo. Operação deficitária, fuga de anunciantes, poucos leitores. Em 

nossa pesquisa, não nos debruçamos sobre a crise generalizada do mercado editorial 

em busca de explicações genéricas ou que pudessem justificar o extenso obituário de 

publicações jornalísticas. A intenção foi observar a experiência editorial de Época São 

Paulo, e em menor escala sua experiência comercial, a fim de analisar escolhas que, 

ao menos teoricamente, poderiam ser modificadas por iniciativa da empresa 

jornalística ou dos jornalistas envolvidos na operação, independentemente do cenário 

econômico, da recessão, do preço do dólar ou do custo do papel.  

 É possível, e até provável, que sanados todos os problemas estruturais 

apontados neste trabalho, por este observador ou pelos informantes aqui 

entrevistados, ainda assim a revista tivesse encerrado os trabalhos e baixado as portas. 

Mas talvez tivesse se recuperado, construído uma outra qualidade editorial, uma outra 

relação com o mercado anunciante e com os leitores. Impossível saber.  

 O imponderável é parte constitutiva de qualquer pesquisa qualitativa, e o que 

vamos apresentar nas páginas a seguir como explicação do fenômeno Época São 

Paulo, ora transformado em objeto de pesquisa, não será mais do que uma "explicação 

provisória", um "mapa marítimo", nas expressões de Deslauriers	   e	  Kérisit	   (2008).	  

"A pesquisa qualitativa geralmente evita tomar como ponto de partida uma teoria 

simplificadora, da qual a realidade se tornaria escrava: a teoria é vista como um mapa 

marítimo, e não como uma via férrea."  

 
Deve-se dizer que é raro que as proposições iniciais sejam formuladas tão 

claramente quanto na pesquisa quantitativa ou experimental. (...) Na pesquisa 

qualitativa, o postulado não provém apenas do conhecimento teórico do 

pesquisador, mas também, e sobretudo, de sua sensibilidade aos dados que colhe, 

e de seu conhecimento íntimo do meio que pesquisa. À medida que progride o 

trabalho simultâneo de coleta de informações e de análises, o objeto de pesquisa 

vai se especificando e as questões se tornam mais seletivas: o funil se restringe e 

possibilita-se ao pesquisador formular uma explicação provisória que será 

gradualmente consolidada. (DESLAURIERS; KÉRISIT, 2008, p. 137) 
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INTRODUÇÃO 

A PESQUISA 

 

 

 "A ação de se propor um projeto de conhecimento e empreender as atividades 

que conduzam a esse conhecimento é que recebe, comumente, o nome de pesquisa, 

termo que é empregado para designar, também, o resultado final do processo", 

escreveu Perseu Abramo no texto "Pesquisa em Ciências Sociais" (1979, p. 24).  

 Fazer uma pesquisa acadêmica, dentro de um programa de pós-graduação 

stritu sensu, é empreender as atividades que conduzam ao conhecimento, como bem 

sinalizou Abramo, mas é também um pouco mais do que isso. Fazer uma pesquisa no 

âmbito da academia é criar as condições necessárias para que esse projeto de 

conhecimento não apenas tenha êxito, mas seja conduzido com rigor, com objetivos 

claros e uma metodologia específica, de forma transparente, para que o próprio 

caminho percorrido pelo pesquisador possa ser verificado e conhecido por todos. 

Trata-se, sobretudo, de contribuir para o desenvolvimento de repertório teórico, um 

conhecimento por definição compartilhável e disponível, diferentemente das 

pesquisas conduzidas, por exemplo, por um investigador da Polícia Civil ou pelo 

departamento de pesquisa e desenvolvimento de uma fábrica de produtos de higiene.  

 Fazer pesquisa acadêmica em comunicação, como em sociologia ou outras 

ciências humanas, implica ainda uma segunda especificidade. Trata-se de empreender 

as atividades que conduzam ao conhecimento a partir de um estudo realizado com 

rigor acadêmico, com objetivos claros e uma metodologia específica, de forma 

transparente para criar repertório científico, sem as garantias de objetividade e 

reprodutibilidade percebidas em algumas pesquisas das chamadas ciências duras, 

como a matemática e a física. "Nas ciências humanas, em geral, e na Sociologia, em 

particular, a característica metodológica fundamental é dada pelo fato de que sujeito e 

objeto do conhecimento se confundem, o que traz vantagens e desvantagens para o 

pesquisador", diz Abramo. (1979, p. 25).  

 Foi partindo desses mesmos pressupostos éticos que demos início à nossa 

jornada, buscando num primeiro momento os instrumentos e as referências teóricas 

que nos permitiriam administrar a inevitável confusão entre sujeito e objeto, bem 

como dialogar com autores e autoras com as quais fosse possível confrontar ideias e 

estabelecer um campo de estudo afeto a nosso olhar e permeável à nossa contribuição. 
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Num segundo momento, definiremos as técnicas e os instrumentos de observação e 

escolheremos a forma mais adequada de embalar os resultados. Antes de abordar a 

metodologia, no entanto, vamos retroceder um pouco para apresentar de forma mais 

sistemática nosso objeto de estudo e explicitar os objetivos, a justificativa, as 

hipóteses e o quadro teórico de referência. 

     

 

Objeto da pesquisa 

 

 Lançada para ser uma alternativa à Veja São Paulo, revista semanal de cidade 

encartada desde 1985 na Revista Veja, da Editora Abril, e disputar um filão 

subaproveitado de anunciantes locais, Época São Paulo circulou como um suplemento 

da Revista Época, da Editora Globo, entre maio de 2008 e dezembro de 2013.  

 Desde o início, Época São Paulo reproduziu em certos aspectos o projeto 

editorial da concorrente (ambas gratuitas, vinculadas a um título nacional, com 

metade de suas páginas dedicada a um roteiro cultural e gastronômico), ao mesmo 

tempo em que apostou numa periodicidade diferente (mensal) e num formato mais 

exuberante, fruto do processo que se convencionou chamar, no jargão jornalístico, de 

"vanitização" das revistas: lombada quadrada, papel com gramatura mais encorpada, 

fotos sangradas, design vigoroso, pautas mais ousadas e reportagens de fôlego, que 

muitas vezes flertavam com o jornalismo literário, seguindo o padrão instituído pela 

norte-americana "Vanity Fair". Tudo isso contribuiu para que o título fosse tachado de 

pretensioso e apelidado, nos corredores da editora, de "'New York' do Jaguaré", 

referência ao bairro paulistano onde ficava a redação e à revista nova-iorquina que 

inspirou boa parte de suas seções e algumas de suas capas. 

 Bem sucedido financeiramente no primeiro ano, quando bateu todas as metas 

de receita e de lucro, o título não conseguiu manter os anunciantes cotistas e teve sua 

receita drasticamente reduzida já a partir do segundo ano. Considerada uma revista 

cara demais para uma publicação sem recursos provenientes de assinaturas ou da 

venda em banca, Época São Paulo não cumpriu algumas das promessas feitas ou 

subentendidas desde o primeiro número, como a de que seu conteúdo superaria em 

qualidade e pertinência o conteúdo das quatro edições de Veja São Paulo publicadas 

ao longo do mês e a de que o site supriria as lacunas da versão impressa (grade de 

cinema, por exemplo, ausente do roteiro em razão da necessidade de fechar a edição 
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com significativa antecedência). Tampouco seus textos eram necessariamente mais 

densos e atraentes.  

 Após quatro anos no mercado, sua tiragem baixou para a metade dos 140 mil 

exemplares iniciais, as matérias ficaram menores, a equipe ficou mais enxuta, o 

borderô caiu, e a revista deixou de chegar a cidades como Campinas e São José dos 

Campos. Sua presença no ambiente virtual, tanto no site quanto nas mídias sociais, 

também malogrou a expectativa de que a periodicidade dilatada seria "compensada" 

com as atualizações na internet. Aos poucos, um sentimento de frustração passou a 

pesar sobre os remanescentes da primeira turma: uma sensação de não ter tido êxito 

em tornar o título mais conhecido e mais relevante, ao mesmo tempo em que a revista 

não virou semanal nem encontrou uma solução que permitisse a venda em banca.  

 A revista sucumbiu no final de 2013, cinco anos e meio após a primeira edição 

e seis anos após a redação ser criada. Fracassava assim a iniciativa da Editora Globo 

de emplacar uma revista de cidade com um formato inédito no Brasil: sofisticada, 

mensal, encartada numa revista semanal.  

  

 

Justificativa 

 

 Estudar o projeto da Época São Paulo e as mudanças implementadas ao longo 

de sua trajetória é uma maneira de melhor compreender não apenas o mercado 

editorial no Brasil, mas também os desafios contemporâneos das revistas de cidade. 

Não é coincidência que, no mesmo ano em que a Editora Globo encerrou a operação 

mensal da Época São Paulo, a britânica "Time Out" tenha decidido transformar o 

mais importante guia de Londres numa revista de distribuição gratuita, deixando de 

cobrar por ele, e a norte-americana "New York" tenha trocado a periodicidade 

semanal pela quinzenal, reforçando em contrapartida a estrutura da versão digital. Se 

a estratégia da "Time Out" foi confiar integralmente na receita dos anúncios, 

provavelmente porque o preço de capa já não fazia tanta diferença na conta final 

quanto o investimento de anunciantes atraídos pela alta tiragem, a opção da "New 

York" foi por estimular a migração dos anunciantes para o site, apostando na 

plataforma digital ao mesmo tempo em que evita ter sua operação inviabilizada pelo 

alto custo da impressão e da distribuição da revista em papel. 
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 No entanto, é importante perceber que o interesse por notícias locais, 

especialmente as que cumprem o papel de guia de serviços, é crescente no mundo. 

Em São Paulo, esse crescimento é potencializado pelo aumento do poder aquisitivo de 

um volume significativo da população, que vem acendendo na pirâmide social desde 

o início do século XXI, não apenas para a classe C, mas também para as classes A e 

B, o que implica o ingresso contínuo no universo do consumo. Para usar mais uma 

vez a Veja São Paulo como referência, não é à toa que ela, em maio de 2013, 

continuava sendo a quarta revista com maior tiragem da Editora Abril, cujo portfólio 

listava na ocasião 50 títulos aferidos pelo Instituto Verificador de Comunicação 

(IVC), antigo Instituto Verificador de Circulação. Com circulação de 301 mil 

exemplares, ela só ficava atrás da Veja (nacional), com 1,02 milhão de exemplares, 

Nova Escola (favorecida por compras governamentais), com 411 mil, e a Cláudia, 

com 332 mil3.  

 Tais números nos leva a crer que o que está em crise, e essa é uma de nossas 

hipóteses, não é exatamente o interesse do público pelo jornalismo produzido pelas 

revistas de cidade, mas, (1) o suporte em que esse jornalismo é apresentado, uma vez 

que o número de assinantes de revista em papel tem sido substituído gradualmente por 

assinantes das versões digitais, embora num ritmo muito mais lento; (2) a 

periodicidade em que essa comunicação se estabelece, uma vez que a consulta a 

informações diárias vem superando largamente o consumo semanal ou mensal dessas 

mesmas informações; e (3) a disposição de pagar por um conteúdo tão facilmente 

encontrado na web, uma vez que grande parte das revistas e dos roteiros de cidade 

disponíveis na rede publicam seu conteúdo de forma aberta, para acesso gratuito, o 

que desestimula os leitores a recorrer aos veículos que ainda cobram para serem lidos.  

 

 

Objetivos 

 

 Nosso principal objetivo com esta pesquisa, portanto, foi investigar os acertos 

e os erros de Época São Paulo para, a partir deles, descobrir a melhor forma de, agora 

e doravante, construir a comunicação entre uma revista de cidade e seu público, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  O	  mapa de circulação das revistas da Editora Abril, com dados do IVC datados de maio de 2013, foi 
obtido em 21 de julho de 2015 no site mantido pela equipe de publicidade da Editora Abril. Disponível 
em:  http://www.publiabril.com.br/tabelas-gerais/revistas/circulacao-geral/imprimir.	  
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concebendo revista de cidade não apenas como um exemplar impresso em papel 

couché, mas como um título, uma instituição, uma marca editorial a ser explorada nas 

diferentes plataformas, sem abdicar de nenhuma, do aplicativo para smartphones à 

página de vídeos do YouTube (uma revista pode e deve produzir vídeos), passando 

por eventos culturais promovidos pela marca e por boletins de rádio (Época São Paulo 

manteve por cinco anos uma estreita parceria com a Rádio CBN, do mesmo Grupo 

Globo, produzindo dois boletins diários de segunda a sexta-feira, um de manhã e 

outra à tarde, e promoveu anualmente o Prêmio O Melhor de São Paulo, em abril).  

 Essa urgência em transpor os limites das páginas impressas e investir tanto no 

leitorado online quanto em eventos está expressa nas entrevistas feitas pelos três 

diretores de redação que comandaram a revista ao longo dos anos e aqui apresentadas 

na íntegra, como apêndices. Também será abordada com atenção e embasamento 

teórico no capítulo 3, no qual buscamos inserir a extinta Época São Paulo em papel, 

conforme concebida em 2008, numa outra realidade, essencialmente contemporânea, 

mais adequada ao ciberespaço público e regida pela instância do conteúdo em rede, 

conceito por nós formulado em diálogo com a instância da imagem ao vivo proposta 

por Eugênio Bucci (2008), da qual é parte constitutiva. E também no capítulo 4, no 

qual apresentamos um modesto panorama das transformações em andamento na 

maneira de produzir conteúdo jornalístico e disseminá-lo sob a hegemonia das mídias 

sociais como espaços comunicacionais de relevância crescente.   

 Houve também, neste trabalho, a intenção de verificar a pertinência de alguns 

postulados das empresas de  jornalismo, como a relevância de enunciar os princípios 

editoriais de um título, reconhecidos por meio do tripé missão-visão-valores e 

considerados indispensáveis para a coerência editorial da publicação por alguns 

profissionais. Tendo em vista que esses conceitos não foram formulados na gênese de 

Época São Paulo, e que apenas no quarto ano de existência eles começaram a ser 

criados, por iniciativa de seu terceiro diretor, sem jamais ganharem consistência e 

visibilidade, dentro ou fora da redação, nossa reação natural foi endossar a tese, 

embora não conclusiva, de que princípios editoriais são de fato relevantes.      

 Na medida em que as diferentes versões para o fracasso comercial da revista 

foram suscitando justificativas redundantes, as mesmas explicações dadas pelos 

diferentes diretores, passamos a olhar com maior atenção para as causas mencionadas. 

Entre elas, ocupou lugar privilegiado a investigação sobre o que estamos chamando 

de paradoxo da circulação: como a revista pôde ou poderia absorver as implicações de 
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ter periodicidade mensal, quando o ciclo da vida cultural e gastronômica numa 

metrópole é essencialmente semanal (a programação de cinema e de teatro é 

atualizada semanalmente, as pessoas escolhem semanalmente o que vão fazer e onde 

vão almoçar no domingo...). E mais: qual o impacto editorial e comercial de uma 

revista mensal encartada numa revista semanal? Em outras palavras, demorava-se 30 

dias para se produzir uma revista que ficaria apenas sete nas bancas, e ainda encartada 

em outra revista, às vezes escondida.  

 Ao mesmo tempo em que investigamos as possíveis causas para a revista não 

ter "decolado" como se esperava, nos dedicamos também a reconhecer os acertos e 

fazer justiça àquilo que Época São Paulo trouxe de inédito e de positivo ao mercado 

editorial brasileiro, em especial em sua cruzada para elevar a um patamar superior o 

texto jornalístico, o design, a qualidade gráfica e a autoria tanto nas reportagens mais 

longas quanto nas resenhas que compõem o roteiro cultural, apenas para mencionar 

quatro aspectos em que o título fugiu do lugar-comum e surpreendeu positivamente.  

 Pensando mais detidamente no campo das Ciências da Comunicação, 

entendemos que nos debruçar sobre a permanência dos veículos de alcance regional 

na segunda década do século XXI é valioso para se conceberem os rumos da 

comunicação "glocal" (ROBERTSON, 1992) e entender de que forma se constrói e se 

consome (em que ritmo, com qual apetite) a informação produzida em nossa cidade, 

em nosso bairro, em nossa rua, por sujeitos-comunicadores que coabitam os mesmos 

espaços que nós. Essa reflexão nos parece ainda mais instigante num momento da 

história do jornalismo em que os leitores estão a um clique de distância de revistas do 

mundo todo. A popularização do acesso à internet e do ensino do idioma inglês, ainda 

que rudimentar, contribui para reduzir as distâncias. 

 Nesse aspecto, investigamos a emergência do aparente paradoxo local/global 

inscrito na revalorização das raízes em tempos "mundializados", fenômeno que 

Boaventura de Sousa Santos (1994) aborda sob o conceito de "localismo":  

 
A intensificação da interdependência transnacional e das interações globais, já 

referidas, faz com que as relações sociais pareçam hoje cada vez mais 

desterritorializadas, ultrapassando as fronteiras até agora policiadas pelos 

costumes, o nacionalismo, a língua, a ideologia e, muitas vezes, por tudo isso ao 

mesmo tempo. Contudo, e aparentemente em contradição com esta tendência, 

assiste-se a um desabrochar de novas identidades regionais e locais alicerçadas 

numa revalorização do direito às raízes (em contraposição com o direito à 
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escolha). Este localismo, simultaneamente novo e antigo, outrora considerado pré-

moderno e hoje em dia reclassificado como pós-moderno, é com frequência 

adotado por grupos de indivíduos 'translocalizados', não podendo por isso ser 

explicado por um genius loci, isto é, por um sentido de lugar específico. 

(SANTOS, 1994, p. 23) 

 

 Stuart Hall (2011) observa o mesmo fenômeno e conclui algo parecido: 

 
Alguns teóricos argumentam que o efeito geral desses processos globais tem sido 

o de enfraquecer ou solapar formas nacionais de identidade cultural. Eles 

argumentam que existem evidências de um afrouxamento de fortes identificações 

com a cultura nacional, e um reforçamento de outros laços e lealdades culturais, 

"acima" e "abaixo" do nível do estado-nação. As identidades nacionais 

permanecem fortes, especialmente com respeito a coisas como direitos legais e 

cidadania, mas as identidades locais, regionais e comunitárias têm se tornado mais 

importantes. Colocadas acima do nível da cultura nacional, as identificações 

'globais' começam a deslocar e, algumas vezes, a apagar as identidades nacionais. 

(HALL, 2011, p. 73) 

 

 Deixando rapidamente a contribuição epistemológica de lado para abordar os 

objetivos práticos, não fechamos os olhos em nenhum momento para as motivações 

comerciais que levam uma editora a investir no formato, tampouco pretendemos 

eclipsar a necessária análise quanto à viabilidade econômica de qualquer revista. Ao 

contrário, abordamos extensamente a questão da viabilidade econômica com os 

entrevistados, e optamos por dedicar o último capítulo especificamente a uma 

exposição de estratégias que, até o momento atual, servem de farol para a 

permanência dessas publicações, ora com o manche inclinado essencialmente para o 

conteúdo digital e, dentro desse campo, para os dispositivos móveis.  

 Como as revistas de cidade vão sobreviver à crise do jornalismo impresso, à 

fuga de anunciantes e à compulsão cada vez maior pelo consumo rápido de notícias 

online, nos tablets e celulares, é possivelmente a pergunta mais objetiva que nos 

propomos. Para isso, não se pode voltar o olhar apenas para o editorial. O pensamento 

econômico deve estar sempre presente, principalmente quando reconhecemos, nesta 

pesquisa, uma velada intenção de ver o repertório aqui elaborado aplicados na prática. 

 Não que esta seja uma pesquisa operacional ou aplicada. Não o é. E nem 

poderia, após o esfarelamento do objeto, a despeito de qualquer desejo nesse sentido. 
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Como pesquisa pura, no entanto, jamais abdicou por completo da vocação para 

pesquisa aplicada. E novamente não poderia. Como bem colocou Perseu Abramo 

(1979), trata-se de discussão irrelevante, uma vez que as pesquisas puras também 

encontram utilidade prática. Uma ou outra, o essencial é haver rigor científico. 

 
Nesse sentido, é igualmente falsa a dicotomia entre pesquisa pura e pesquisa 

aplicada, pois ambas se correlacionam. Todavia, o uso que as sociedades sempre 

fizeram dos resultados da ciência não pode ser alcançado mediante o sacrifício do 

rigor e da objetividade do método científico; ao contrário, só a pesquisa científica 

rigorosamente objetiva pode conduzir a uma aplicação eficiente de seus resultados 

(ABRAMO, 1979, p. 28).   
    

 Assim, onde houver revistas de cidade ou planos de criar uma publicação do 

gênero, em São Paulo ou no Brasil, o aprendizado resultante da observação e da 

análise empreendidas nos últimos dois anos e meio, ora convertidas em dissertação de 

mestrado, poderá ser de alguma utilidade.  

 Voltando uma última vez nesta seção ao tema da viabilidade econômica, 

Santos (1994) chamava atenção para o aparente paradoxo entre a supremacia das 

questões econômicas como principais problemas pelos quais passavam os diferentes 

países na virada do século, e a rara presença dos temas econômicos nas pautas das 

pesquisas sociológicas nesse mesmo período. Ao descrever um fenômeno que parece 

hegemônico até hoje, ele entende que "a teoria e a análise sociológica dos últimos dez 

anos têm vindo a desvalorizar o econômico, em detrimento do político, do cultural e 

do simbólico" (SANTOS, 1994, p. 21).  

 A nós, interessa abordar as revistas de cidade e seus desafios sob a ótica 

cultural e simbólica, mas também como produtos de mercado. Fechar os olhos para o 

aspecto econômico no estudo da comunicação e dos meios é, do nosso ponto de vista, 

pactuar com a falência desses veículos e assistir ao veloz encolhimento de um 

mercado já em crise. A nós, interessa investigar não apenas as possibilidades 

editoriais, mas também as comerciais, buscando formular e sugerir estratégias de 

adaptação da imprensa às novas tecnologias e à modernidade-tardia, segundo a 

expressão formulada por Hall (2011). De maneira similar, estudar a relação da revista 

com a cidade de São Paulo é entender a cidade também como espaço de "consumo", 

tanto cultural quanto de mercadorias e serviços. É esse espaço de consumo que 

justifica uma revista parcialmente dedicada a um roteiro cultural e gastronômico. É 
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esse espaço de consumo que nos permite franquear páginas para anunciantes que, no 

limite, são quem sustenta a publicação.  

 Algumas considerações sobre a vocação da metrópole como espaço de 

consumo e a implicação dessa vocação no tipo de jornalismo praticado por Época São 

Paulo e demais revistas de cidade foram reunidos num dos subcapítulos do capítulo 1.  

 Finalmente, pensar revistas de cidade não significa apenas estudar um meio, 

um veículo, uma empresa de comunicação, mas também investigar a forma e o 

conteúdo de uma importante tribuna cidadã, para a qual converge o debate acerca da 

vida cotidiana, dos problemas urbanos, intermediações culturais, sociais e políticas. 

Se fazemos, aqui, um estudo dos meios, estamos de acordo com Martín-Barbero 

(2003 e 2009) quando ele diz que estudar a comunicação é muito mais do que estudar 

os meios. E queremos, junto com ele, avançar para além do instrumental. 

 
Já não é tão fácil confundir a comunicação com os meios. (...) O primeiro avanço 

que existe é que a visão instrumental tem que, de alguma maneira, ser cotejada 

com esta outra visão, todavia ainda minoritária, que insere a comunicação nas 

práticas, nas transformações que afetam todas as dimensões da vida. (MARTÍN-

BARBERO, 2009, p. 159)  

 

 É o que propõe Maria Immacolata Vassalo de Lopes (2010b) quando destaca o 

valor das pesquisas que logram unir contribuição epistemológica e função social. 

"Todo desenvolvimento de uma ciência segue ao longo de embates travados pela 

validação interna (construção de capital epistemológico) e pela validação externa 

(função social do conhecimento) de seus resultados", afirma (p. 46).  

 
Trata-se de indagar sobre a justificativa da importância social que costuma ser 

imputada ao objeto da pesquisa, como se bastasse algo ser pesquisado para que sua 

importância se sucedesse. Ao contrário, a justificativa já deveria trazer a marca do 

compromisso do investigador com os problemas que necessitam ser pesquisados, 

com as perguntas importantes a serem feitas hoje, aqui e agora. São as opções sobre 

quais temas pesquisar que, a meu ver, devem ser as mais conscientes possíveis, 

declaradamente assumidas, e que, no entanto, não podem ser respondidas pela 

ciência, porque são opções valorativas, isto é, políticas, dependentes de uma 

weltanschauung, da concepção de mundo do pesquisador. (...) Não se trata, porém, 

de nenhum provincianismo intelectual, pelo contrário, as razões da globalização 

devem incitar-nos cada vez mais a fazer aquelas perguntas-problema que têm 
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relação vital com nossa existência social, que são também as que têm maior 

capacidade de apresentar relevância e pertinência teórico-epistemológica, ou seja, 

de fazer avançar o conhecimento no campo da Comunicação (LOPES, 2010b, p. 

46-47).  
 

 À luz de Lopes, consideramos que, aliando contribuições teórico-epistêmicas a 

propostas práticas de intervenção, nossa pesquisa ganharia relevância e pertinência. 

Foi o que buscamos apresentar.  

 

 

Hipóteses 

 

 Elaboramos este projeto de modo a contemplar quatro hipóteses:  

 1ª hipótese: Uma revista de cidade que dedica metade de suas páginas a um 

roteiro cultural-gastronômico só desempenha plenamente sua função quando adota 

periodicidade semanal.  

 2ª hipótese: Uma revista de cidade não deve ser referida de forma reducionista 

como se fosse (apenas) um guia. A relevância, o interesse público e a viabilidade 

econômica de uma revista de cidade se baseiam tanto no jornalismo dito "de serviço", 

praticado nos roteiros culturais, quanto na apuração precisa e sistemática de 

reportagens relativas à vida urbana, da política ao comportamento, e é principalmente 

por meio dessas reportagens, em especial das matérias de capa, que se constrói a 

identidade do produto, por melhor que seja o roteiro.  

 3ª hipótese: Jornalismo de serviço não é sinônimo de commodity. Um veículo 

ganha relevância e empatia com o público ao apresentar resenhas autorais, redigidas 

com rigor, mas também com estilo, e embaladas num projeto visual saboroso.  

 4ª hipótese: As revistas de cidade devem se adaptar às exigências do 

jornalismo multiplataforma, em rede, "mobile" e georreferenciado. Disso depende sua 

sobrevivência no futuro.  

 Essas hipóteses não são excludentes. Ao contrário, elas foram todas 

confirmadas ao longo da pesquisa e, juntas, nos ajudam a formular um conceito de 

revista de cidade e estabelecer princípios editoriais valorosos para projetos futuros. A 

quarta hipótese talvez seja a central nesta pesquisa. É por meio de sua verificação que 

podemos absorver as novas formas de produzir e veicular informação, essenciais para 
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que um título possa se estabelecer no ambiente digital, mandatário num momento de 

fuga de anunciantes e de migração maciça de leitores do papel para o online, em 

especial para tablets e smartphones. A migração tende a ser ainda mais acentuada nos 

usuários de roteiros. É por meio dos dispositivos móveis que parte crescente dos 

usuários de cinema, shows ou restaurantes acessam a programação, conferem horários 

e endereços, lêem resenhas e, muitas vezes, adquirem ingressos ou reservam mesas, 

muitas vezes em busca de uma orientação imediata de consumo (a que filme assistir 

agora, onde almoçar hoje) de modo que o hábito convencional de consultar uma 

revista impressa com esse objetivo, tudo indica, está com os dias contados.  

 

 

Quadro teórico de referência 

 

 Esta pesquisa dialoga com diferentes agrupamentos de autores, cada qual 

adequado a uma das frentes de estudo em que se baseia nossa investigação, aqui 

dividida em quatro capítulos.  

 No primeiro capítulo, narramos a história da Época São Paulo e dialogamos 

principalmente com nossos entrevistados e com a observação direta, não estruturada 

(ou assimétrica, porque feita num momento anterior ao início da pesquisa e, por isso, 

não concebida com intenção de coleta de dados) empreendida por este pesquisador. 

Na epistemologia, fomos buscar referências em autores que escreveram sobre a 

história do jornalismo e sobre o ofício de editar revistas, como Marília Scalzo e 

Sérgio Villas Boas, além de uma obra de referência sobre a história da revista no 

Brasil publicada pela Editora Abril. Nesse sentido, a maior parte do conteúdo aqui 

utilizado é de publicações comerciais, não sistematizadas em produção acadêmica. 

Também consultamos livros que contam episódios envolvendo revistas que, de 

alguma maneira, por aproximações e distanciamentos, dialogam com o conceito de 

revista de cidade aqui consolidado, entre elas a New Yorker.  

 Ainda no primeiro capítulo, dedicamos uma seção a estabelecer conexões 

entre a cidade de São Paulo e a Época São Paulo, com o intuito de entender a urgência 

da informação local no mundo global e, ao mesmo tempo, as peculiaridades que 

fazem uma revista de São Paulo ser diferente de uma revista de Buenos Aires ou de 

Nova York. Esse diálogo entre território e produto jornalístico foi baseado na leitura 

de autores que debateram o ambiente urbano, seu papel político, econômico e social, e 
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as peculiaridades de São Paulo enquanto espaço metropolitano, a saber: Henri 

Lefebvre, David Harvey, Milton Santos, Sharon Zukin e Paul Singer. Também 

recorremos, de forma mais tangencial, a pensadores da pós-modernidade (ou 

hipermodernidade, ou modernidade tardia), a fim de dialogar com o paradoxo entre a 

consagração do espaço globalizado e o aparente "retorno" ao que é regional, local, 

íntimo. Stuart Hall se destaca nessa bibliografia, acompanhado de alguns textos de 

Boaventura de Sousa Santos, Jesús Martin-Barbero, Néstor García Canclini, Roland 

Robertson e Edgar Morin. 

 Concluímos o primeiro capítulo analisando a crise editorial e financeira que 

vitimou Época São Paulo. Investigamos as relações construídas entre equipe editorial 

e departamento comercial com o intuito de reconhecer erros e acertos, e recorremos a 

algumas análises feitas, noutro contexto, embora facilmente estendidas ao nosso 

objeto, por Pierre Bourdieu, Alberto Dines e Marília Scalzo, entre outros.  

 Um terceiro grupo de autores contribuiu para a discussão sobre objetividade e 

autoria nos roteiros culturais, comumente concebidos como "jornalismo de serviço", 

que fizemos no segundo capítulo. Ali, nos demoramos em investigar a influência da 

autoria na dinâmica do jornalismo de serviços, pretensamente regido por um rigor 

positivista quase sempre justificado por postulados pouco consistentes. Para colocar 

em perspectiva as noções de verdade e de razão, buscando decifrar os prós e os 

contras de incorporar estilo, emoção e afeto à reportagem, sem que isso signifique 

abrir mão do rigor jornalístico, nos apoiamos num arcabouço teórico inaugurado em 

René Descartes, estruturado em Augusto Comte, e que encontra questionamentos 

estimulantes em Ilya Prigogine, Edgar Morin e, mais recentemente, entre os 

brasileiros Sérgio Paulo Rouanet, Cremilda Medina, Ciro Marcondes Filho e Patrícia 

Patrício. José Marques de Melo, Manuel Carlos Chaparro, Tyciane Vaz e outros 

autores empenhados em estudar gêneros jornalísticos também foram consultados no 

escopo desta pesquisa com a intenção de melhor absorver, de forma crítica, o 

significado e a aplicabilidade do conceito de "jornalismo utilitário ou de serviço", 

bem como as confluências entre estilo autoral e informação objetiva.  

 O terceiro capítulo volta-se para o estudo da circulação e da influência do 

tempo e do espaço na formação do público leitor — ou, melhor dizendo, do público 

consumidor de conteúdo. Aqui nos deparamos com as transformações impostas pela 

internet, mais intensamente pelos dispositivos móveis, não apenas nos hábitos de 

leitura mas também na própria configuração dos meios e da produção midiática. A 
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compreensão da sociedade em rede e daquilo que decidimos chamar de "ciberespaço 

público" se dá por meio de diálogos que estabelecemos com referenciais propostos 

por Manuel Castells, Pierre Levy, Lúcia Santaella, Ken Doctor, Marc Augé, entre 

outros. Nessa etapa também dialogamos com os conceitos de espaço público de 

Habermas e de indústria cultural de Adorno e Horkheimer para, através deles, 

observar o caminho percorrido por Eugênio Bucci quando da formulação do que ele 

chama de "telespaço público", regido pela categoria discursiva batizada por ele de 

"instância da imagem ao vivo". É com a obra de Bucci que dialogamos quando 

sugerimos a adoção do conceito de "ciberespaço público", mais adequado ao 

momento atual do que o telespaço público, embora circunscrito nele, e também 

quando formulamos a categoria discursiva da "instância do conteúdo em rede", como 

sucessora da instância da imagem ao vivo de Bucci.  

 Esse percurso, em paralelo a uma investigação dos fenômenos provocados 

pelas tecnologias contemporâneas no jornalismo de revista, resultou num apanhado de 

projeções sobre o futuro das revistas de cidade e no rol de estratégias de emprego das 

mídias sociais, sobre o qual debruçamos no capítulo 4. 

 Finalmente, no que tange à metodologia adotada, sendo este um estudo de 

caso fundamentado numa pesquisa qualitativa baseada em entrevistas semi-

estruturadas e na observação direta não estruturada feita por este pesquisador num 

período anterior à sistematização da pesquisa, somos tributários de contribuições 

epistemológicas de Perseu Abramo, Robert Yin, Michel Thiollent e Maria 

Immacolata Vassalo de Lopes, entre outros. Um resumo dessa contribuição está 

sistematizado na próxima seção, ainda dentro da Introdução, na qual abordamos mais 

demoradamente a metodologia adotada.   

 Ao dialogar com autores de diferentes filiações, cientes da inevitabilidade dos 

entrecruzamentos entre "escolas" e "pensamentos", não encontramos elementos que 

justificassem a restrição de nosso estudo a um único paradigma epistemológico. Ao 

contrário, nos pareceu mais produtivo e coerente apoiar-nos em diferentes 

metodologias, em conformidade com a teoria da crise de paradigmas e com a 

emergência da plurimetodologia na produção de ciência, dois conceitos que nos foram 

apresentados nas aulas e na produção bibliográfica de Cremilda Medina.  
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Metodologia 

 

 Optamos por fazer um estudo de caso por entender, em coro com o 

especialista Robert K. Yin, que esse costuma ser o melhor modelo de pesquisa quando 

há o objetivo de se compreender fenômenos sociais e quando não são claros os limites 

entre o fenômeno e o contexto: ou seja, qual determina qual. Segundo o autor, o 

estudo de caso deve ser a estratégia preferida quando (1) questões do tipo "como" e 

"por que" se destacam em detrimento de questões do tipo "o que", "quantos" ou 

"onde"; (2) o pesquisador tem pouco controle sobre os eventos a serem pesquisados, 

não podendo circunscrevê-los ou levá-los a laboratório, por exemplo; e (3) o foco são 

fenômenos contemporâneos inseridos em certos contextos da vida real (YIN, 2001).  

 Yin apresenta três classes de estudo de caso, conforme os objetivos da 

pesquisa: estudo de caso descritivo (aquele que descreve o fenômeno), estudo de caso 

exploratório (aquele que expõe um fenômeno buscando definir hipóteses ou 

proposições para futuras investigações) e estudo de caso explanatório (aquele que tem 

o intuito de explicar o fenômeno ou partes dele, segundo formulações de causa e 

efeito, apoiado em teorias). Segundo a tipologia proposta, nossa pesquisa configura 

um estudo de caso a um só tempo exploratório e explanatório.  

 Yin faz distinção, ainda, entre estudo de caso único e estudo de caso múltiplo, 

aquele que se debruça sobre mais de um fenômeno ou instituição. Pensada num 

primeiro momento para confluir a investigação comparativa de três revistas 

paulistanas, nossa pesquisa acabou por ajustar a lente sobre uma única instituição, a 

Época São Paulo. Ainda segundo o autor, a opção por fazer um estudo de caso único é 

normalmente utiliza quando o objeto pesquisado configura um caso raro, extremo ou 

revelador. No nosso estudo, não seria adequado afirmar que Época São Paulo é um 

caso raro ou extremo, mas sem dúvida alguma configura um caso revelador. O 

pesquisador teve e tem a oportunidade de observar e analisar um fenômeno e um 

ambiente menos acessível aos demais pesquisadores, o que basta para assegurar a 

conveniência dessa escolha. Asseguramos, finalmente, flexibilidade total para mudar 

os rumos do projeto durante sua feitura, uma vez que: 
 

Pouquíssimos estudos de caso terminarão exatamente como foram planejados. 

Inevitavelmente, você terá que fazer pequenas, quando não grandes, alterações 

(...). O pesquisador habilidoso deve se lembrar do propósito inicial da 
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investigação, mas aí, se ocorrerem eventos imprevistos, ele provavelmente 

desejará alterar os procedimentos ou os planos (YIN, 2001, p. 83). 

 

 Segundo a procedência dos dados, a pesquisa combina dados primários, 

"colhidos diretamente pelo próprio investigador, em primeira mão", conforme a 

explicação de Perseu Abramo, e dados secundários, que são "dados já existentes, 

anteriormente colhidos por outro pesquisador ou por outra instituição" (1979, p. 37).  

 Do primeiro grupo fazem parte tanto as informações obtidas através da 

observação direta (não estruturada), privilegiada, conduzida por este pesquisador num 

período imediatamente anterior ao da pesquisa em si, quanto a observação indireta 

realizada por meio das entrevistas com os três diretores de redação da história da 

revista e por meio da análise do produto editorial pesquisado: todas as 67 edições de 

Época São Paulo publicadas ao longo de cinco anos e meio foram consultadas para a 

elaboração deste trabalho e forneceram dados primários valiosos para a exploração de 

aspectos como assuntos abordados, estilo de texto, formato, número de páginas nas 

diferentes etapas, seções criadas e encerradas nos diferentes momentos da trajetória 

do título, qualidade das fotos, mudanças no projeto gráfico e assim por diante.  

 Entre os dados secundários, ou de segunda mão, destacamos a importante 

bibliografia utilizada em momentos fundamentais da concepção deste trabalho, como 

na abordagem dos gêneros jornalísticos, fundamental para entendermos e analisarmos 

o tipo de jornalismo dito de serviço (ou utilitário) realizado pela equipe de Época São 

Paulo, ou na abordagem do lugar social ocupado pelas grandes cidades em sua 

evolução da era industrial para a era da informação e além. Entender São Paulo como 

terra de disputas, entender o direito à cidade, entender o espaço ocupado pela 

mercadoria na metrópole, entender a emergência dos serviços e do consumo como 

norteadores da identidade cultural do cidadão paulistano foram etapas essenciais para 

a construção do objeto de estudo e para a investigação do problema proposto.  

 Segundo as técnicas e os instrumentos de observação, lançamos mão de um 

mix de metodologias que não nos permite fixar um único modelo investigativo. 

Construímos fundamentalmente o que os estudiosos do método chamam de 

observação direta não participante. Nesse ponto, é relevante lembrar mais uma vez 

que o pesquisador não conviveu diretamente com o objeto de pesquisa (a revista) nem 

com a comunidade investigada (a redação, as instâncias decisórias, a editora) durante 
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a realização da pesquisa propriamente dita, o que o impediu de transformar o percurso 

científico em observação participante. 

 Para Abramo, observação direta não-participante é aquela em que "o 

pesquisador se coloca em situação de espaço e tempo que lhe permita assistir às 

manifestações do fenômeno a ser estudado, podendo utilizar várias formas de registro 

das suas observações" (p. 39-40), enquanto na observação direta participante "o 

observador passa a viver na situação em estudo (uma comunidade, uma associação, 

uma empresa), podendo utilizar não apenas as técnicas de registro (...), como a 

introspecção e a auto-análise como formas adicionais de observação" (p. 40).  

 De forma pouco ortodoxa, boa parte dos dados empregados neste estudo de 

caso remete à experiência pregressa do pesquisador, relevante na condução das 

entrevistas, na definição de hipóteses, no acesso a documentos de circulação interna, 

na capacidade de citar edições específicas, eventos vividos, discussões e reuniões 

realizadas com a equipe ao longo de cinco anos, e que hoje só podem ser retomados 

por meio da memória. Ainda assim, em nenhum momento pôde o pesquisador testar 

na comunidade pesquisada os instrumentos compilados durante a realização da 

pesquisa, voltar-se para o cotidiano da publicação de modo a aproveitar na prática o 

que vinha sendo amealhado no percurso da investigação, elementos condicionantes da 

pesquisa participante na concepção de muitos autores. Essa aplicação imediata do que 

vem sendo estudado, e mesmo o envolvimento do objeto de pesquisa na definição das 

etapas da pesquisa, dos próximos passos, de forma coletiva e participativa, seriam 

qualidades inatas à pesquisa participante, o que mais uma vez nos instiga a descartar 

essa categoria investigativa, embora em muitos aspectos tenhamos vivido "na situação 

em estudo", conforme a expressão de Abramo, e por mais de uma ocasião tenhamos 

nos valido de ferramentas como "a introspecção e a auto-análise como formas 

adicionais de observação", novamente segundo Abramo.  

 Arriscaríamos dizer que, embora implique retorcer o conceito de observação 

participante para além do senso comum, esta pesquisa ficou sempre no meio do 

caminho entre a observação direta não-participante e não estruturada, a observação 

indireta e, também, em alguma medida, a observação direta participante. É nesse 

sentido que evocamos Carlos Rodrigues Brandão, organizador dos livros "Pesquisa 

participante" e "Repensando a pesquisa participante", ambos publicados nos anos 

1980, e sua sensível habilidade para demonstrar aquilo que há de mais fundamental na 

conceituação do método crescentemente adotado nas pesquisas em ciências sociais: a 



	   39	  

	  

prerrogativa do envolvimento íntimo com a comunidade pesquisada e do 

comprometimento com seu desenvolvimento, seu futuro. "Somente uma apreensão 

pessoal e demorada de tudo possibilita a explicação científica daquela sociedade", 

escreveu em "Participar-pesquisar", capítulo introdutório do segundo livro 

(BRANDÃO, 1999, p. 12). "Quando o outro se transforma em uma convivência, a 

relação obriga a que o pesquisador participe de sua vida, de sua cultura. Quando o 

outro me transforma em um compromisso, a relação obriga a que o pesquisador 

participe de sua história." 

 Parceiros do educador Paulo Freire na fundação do Instituto de Ação Cultural, 

Rosiska Darcy de Oliveira e Miguel Darcy de Oliveira viviam no exílio em Genebra 

quando a primeira edição do livro "Pesquisa participante" foi lançada, em 1981. O 

casal assina um dos capítulos da obra, "Pesquisa social e ação educativa: conhecer a 

realidade para poder transformá-la", no qual discorrem sobre as possibilidades da 

pesquisa militante a partir de experiências do final dos anos 1970. Já em 1981, os 

autores alertavam para a necessidade de se conduzirem pesquisas nos campos das 

ciências sociais com padrões diversos dos adotados nas ciências da natureza. 

Sobretudo, a impossibilidade de desvincular pesquisador e objeto de pesquisa: 

  
Os fatos sociais não são coisas mas sim o produto de ações humanas. Os homens 

e as mulheres fazem a sociedade da mesma maneira que são feitos por ela. Somos 

atores e protagonistas de nossa história da mesma maneira que somos definidos e 

condicionados por ela. Dentro desta relação de interação, não há mais lugar para 

um pesquisador separado de seu objeto de pesquisa. (...) É totalmente impossível 

imaginar uma separação entre o sujeito da pesquisa (o cientista social) e o seu 

objeto (a sociedade) se o sujeito é ele mesmo um ser social, se são as ações 

humanas que modelam e transformam a sociedade da qual o pesquisador é parte 

integrante, podendo inclusive sofrer as consequências do projeto social que 

propõe ou das transformações que sua ação pode provocar. É igualmente ilusório 

querer tratar os fatos sociais como se fossem fenômenos naturais que podem ser 

previstos, provocados e controlados num laboratório. (OLIVEIRA; OLIVEIRA, 

1988, p. 24).  

 

 No âmbito da observação indireta, nosso trabalho jamais poderia prescindir da 

consulta bibliográfica e documental — "livros, revistas, jornais, documentos de toda 

espécie podem ser utilizados para a coleta de observações", diz Abramo (1979, p. 40) 

— e menos ainda das entrevistas.  
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 Na visão de Abramo, discorrendo sobre pesquisas em ciências sociais há 35 

anos, entrevistas seriam alternativas para se obter os dados desejados sempre que a 

observação direta do pesquisador não os alcança. "Quando o observador não consegue 

criar as condições que lhe permitam presenciar o processo em que está interessado ou 

participar dele, apela para os testemunhos escritos ou para os depoimentos de 

terceiros", diz (p. 79).  
 

Se o observador não tem condições de presenciar o fato que deseja observar, tem, 

então, dois caminhos a seguir:  

a) extrair de um ou de alguns informantes, em profundidade, todas as informações 

necessárias, para reconstituir o fenômeno que pretende estudar; para isso, o 

observador pode usar, como instrumento de coleta de informações, a entrevista, 

que lhe permite analisar um processo de forma limitada quantitativamente, mas 

intensa qualitativamente;  

b) extrair de numerosos informantes, cuja homogeneidade ou heterogeneidade 

sejam significativas para o processo a ser estudado, um conjunto de informações 

qualitativamente superficiais; para isso, usa como instrumento o questionário 

(preenchido pelo próprio informante) ou o formulário (preenchido pelo 

observador) (ABRAMO, 1979, p. 80).  

 

 No nosso caso, as entrevistas são mais do que isso. São também uma maneira 

de conferir onde há repetição, onde a análise feita por um entrevistado é corroborada 

por outro, o que contribui para dar densidade ao relato. Mesmo diante da observação 

direta mais bem sucedida, da observação participante mais intensa, a consulta a 

informantes tem a característica de comprovar ou refutar impressões do pesquisador e 

formar uma massa crítica, uma opinião que deixa de ser individual e se torna pública. 

Por este motivo, o primeiro capítulo desta dissertação será construído quase que 

integralmente baseado na história narrada pelos nossos informantes.   

 Optamos por trabalhar com poucos informantes, que forneceriam um 

panorama consistente, significativo, do projeto editorial da Época São Paulo, e nos 

permitiriam reconstruir o histórico da publicação, sobretudo reconstituindo episódios 

que o pesquisador não pôde testemunhar. Os entrevistados, desse modo, seriam os 

olhos do pesquisador onde o pesquisador não esteve, além de ser a memória que 

faltava ao pesquisador a cerca de diversos episódios.  

 Sem empreender um estudo de recepção sobre a revista, o que seria também 

sistematicamente complicado após o fechamento do título, nem entrevistar todos os 
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mais de 50 profissionais que atuaram em algum momento naquela redação, optamos 

por um recorte que nos pareceu coerente e suficiente como estratégia de resgatar um 

registro oral qualificado: entrevistar os diretores. Não apenas foram eles que tiveram 

envolvimento privilegiado com a direção geral da empresa e com as motivações para 

o lançamento e o fechamento da revista, como a eles, e apenas a eles, caberia revelar 

detalhes sobre os bastidores da condução do produto: evolução de faturamento, 

estratégias editoriais experimentadas, negociações, ameaças de cortes etc.  

 No limite, intuímos que muito daquilo que outros repórteres e editores seriam 

capazes de relatar em entrevistas estaria de certa forma contemplado na observação 

feita por este pesquisador, que por cinco anos desempenhara essas funções, obtendo 

acesso às informações que era possível observar nessas duas condições, enquanto que 

os profissionais que ocuparam cargos diretivos ao longo dos mesmos cinco anos 

tiveram, por definição, acesso ao que nos escapava.  

 Foram entrevistados os três diretores de redação que coordenaram Época São 

Paulo durante sua existência: Alexandre Maron (seis edições, de maio a outubro de 

2008), Ricardo Alexandre (28 edições, de novembro de 2008 a fevereiro de 2011) e 

Celso Masson (33 edições, de março de 2011 a dezembro de 2013).  

 Os três ex-diretores foram procurados após terem transcorrido seis meses 

desde o fechamento da revista. As entrevistas foram feitas num intervalo de tempo 

inferior a 30 dias, todos eles no mês de julho de 2014. As entrevistas foram transcritas 

por este pesquisador e estão compiladas como apêndices no final deste volume.  

 No primeiro semestre de 2015, optamos por procurar também o jornalista 

Paulo Nogueira, diretor editorial da editora Globo na época do lançamento de Época 

São Paulo. Referido por todos os três diretores de redação como "o pai" da revista, 

seu mentor intelectual e principal responsável por levar adiante o projeto de lançá-la, 

muito embora tenha sido desligado do cargo após a terceira edição, em julho de 2008, 

Paulo Nogueira teve seu nome citado dezenas de vezes nas entrevistas feitas com os 

diretores de redação. Todos insistiram na importância de conversar com o jornalista.  

 A entrevista foi feita no dia 24 de março de 2015, no escritório-sede do site de 

notícias Diário do Centro do Mundo, dirigido por ele, no bairro do Butantã, em São 

Paulo. Conversamos por 70 minutos. Registrada em áudio, a gravação com Paulo 

Nogueira foi perdida semanas depois, no momento em que o pesquisador daria início 

à transcrição. Ao manusear o arquivo de áudio original, no smartphone, este 

pesquisador apagou o arquivo de maneira irrecuperável. Reiteradas vezes ao longo 
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dos meses de junho e julho tentamos repetir a entrevista, considerando todas as 

possibilidades disponíveis: encontro presencial, telefone, Skype. Em determinado 

momento, o roteiro de entrevista foi enviado por email ao entrevistado, diante do 

pedido dele para que nos respondesse por escrito. As respostas nunca chegaram. Na 

reta final para o depósito desta dissertação, conseguimos o envio de um email quase 

lacônico, com três respostas curtas a uma última tentativa de obter sua versão. Uma 

reprodução do email está entre os apêndices, no final deste volume.  

 Sobre o tipo de entrevista, todas elas foram baseadas num mesmo roteiro de 

onze questões que pode ser conferido no apêndice A. Aos entrevistados foi permitido 

discorrer livremente a partir de suas lembranças e impressões, à medida que as onze 

questões eram enunciadas. Em todos os casos, a proximidade com o pesquisador 

favoreceu a entrevista temática longa, cheia de detalhes, com muitas digressões e 

duração nunca inferior a uma hora. Na formulação de Perseu Abramo, chama-se 

entrevista temática aquela em que "o observador propõe um tema, implícita ou 

explicitamente, ao informante, e este discorre sobre o tema", enquanto na entrevista 

tópica "o observador apresenta, gradativamente, itens verbais relacionados com um 

tema geral, e o informante responde aos itens" (1979, p. 81).  

 Segundo a taxonomia proposta por Thiollent (1980), são entrevistas que, em 

razão da natureza das perguntas, assentam-se no limiar entre as entrevistas do tipo 

semi-estruturadas e as do tipo centradas, muito embora em determinados momentos a 

conversa franca tenha migrado para o formato não-diretivo, aberto a livre associações 

e aprofundamentos de toda sorte: 

 
Entre os vários tipos de entrevista distinguiremos: (a) A entrevista dirigida ou 

padronizada, que consiste em aplicação de um questionário predeterminado, com 

uma maioria de perguntas fechadas e sem nenhum papel ativo do entrevistador. 

(b) A entrevista semi-estruturada, aplicada a partir de um pequeno número de 

perguntas abertas. (c) A entrevista centrada, na qual, dentro de hipóteses e de 

certos temas, o entrevistador deixa o entrevistado descrever livremente sua 

experiência pessoal a respeito do assunto investigado. (d) A entrevista não-

diretiva, ou entrevista aprofundada, na qual a conversação é iniciada a partir de 

um tema geral sem estruturação do problema por parte do investigador. (e) A 

entrevista clínica, eventualmente conduzida de maneira não-diretiva, cuja 

especificidade está na orientação em função do objetivo de interpretação 

sociopsicológica... (THIOLLENT, 1980, p. 35). 
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 Por fim, o trabalho se completa com a consulta a edições impressas da revista, 

escolhidas de forma intencional a fim de representar momentos de ruptura ou marcos 

editoriais representativos, e também a eventuais recursos audiovisuais, como vídeos 

publicados no site da publicação, peças publicitárias usadas na propaganda da revista, 

e raras apresentações em PowerPoint concebidas ao longo dos anos para expor ou 

debater coletivamente o projeto editorial e possíveis inovações. Adotaremos, portanto, 

a seguinte  recomendação feita por Jean-Pierre Deslauriers e Michèle Kérisit no texto 

"O delineamento da pesquisa qualitativa" (2008): 

 
Geralmente, para a coleta das informações, a pesquisa qualitativa recorre à 

observação participante e à entrevista. Estas técnicas básicas se completam com o 

questionário, a fotografia, os documentos audiovisuais (filme, vídeo), a 

observação dos lugares públicos, a história de vida, a análise de conteúdo. 

Desejando vivamente recolher o máximo de informações pertinentes, os 

pesquisadores combinam, usualmente, várias dessas técnicas (DESLAURIERS; 

KÉRISIT, 2008, p. 140). 
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CAP. 1 — POR DENTRO DA ÉPOCA SÃO PAULO 

 

 

 Passados sete anos desde o lançamento da revista Época São Paulo, é como se 

ela jamais tivesse existido. Como o defunto-autor de Machado de Assis, a revista 

lançada em abril de 2008 pela Editora Globo não teve filhos nem transmitiu "a 

nenhuma criatura o legado de nossa miséria"4. Tampouco um emplastro Brás Cubas 

ficou para contar história. Da equipe editorial que fundou a revista, ninguém 

permanece na editora no momento em que esta dissertação está sendo finalizada. A 

redação foi desmontada, assim como o site, logo após o anúncio da interrupção do 

título, em dezembro de 2013.  

 Veja São Paulo, a equivalente produzida na Editora Abril, voltou a reinar 

soberana num mercado que continua sendo praticamente seu, quase sem ter sofrido 

abalo durante os cinco anos e meio de existência da Época São Paulo, nascida para 

lhe fazer frente. Não seria exagero afirmar que, ao longo daquele período, Época São 

Paulo pouco foi notada pela concorrente, salvo no primeiro ano, quando o lançamento 

conseguiu arrastar um bom contingente de anunciantes, entusiasmados com as 

promessas do novo título.   

 Uma rápida conferida na primeira seção de cartas, publicada na segunda 

edição da Época São Paulo, em junho de 2008, oferece um panorama da boa 

repercussão. "Li calmamente a primeira edição da Época São Paulo. Adorei", 

parabenizou Patrícia Blanco, diretora executiva do Etco, o Instituto Brasileiro de Ética 

Concorrencial. "Época São Paulo resgata nossa autoestima por vivermos na quarta 

maior cidade do mundo. Sem desconsiderar os problemas, a revista é uma declaração 

de amor e esperança que faltava à cidade", registrou a jornalista, professora 

universitária e escritora Monica Martinez.  

 Alguns comentários pareciam direcionados à Veja São Paulo e à Editora 

Abril, como críticas: "Época São Paulo vem preencher uma lacuna no mercado 

editorial paulista. A revista certamente será capaz de disseminar, de forma profunda e 

competente, as diferentes faces da metrópole". Outra mensagem, enviada por Tadeu 

Navarro, a quem não é atribuída profissão ou origem, contribuía para disseminar, 

dentro da própria revista, a hipótese de uma eventual transformação em semanal: 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  A	  frase	  citada	  encerra	  o	  livro	  "Memórias	  Póstumas	  de	  Brás	  Cubas",	  de	  Machado	  de	  Assis.	  	  
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"Sou assinante de Época há vários anos e realmente era a única coisa que ainda 

faltava para atingir a condição de melhor semanário de informação do país. Ainda 

falta tornar a revista semanal e incluir programação de cinemas e teatros, mas sei que 

isso é só questão de tempo".   

 Não seria a primeira vez que uma revista mensal se transformava em semanal, 

na esteira do sucesso editorial, da receita farta e de um aparente "clamor" dos leitores 

para que as edições saíssem com maior frequência. Daí, também, a expectativa do 

público. IstoÉ, por exemplo, surgiu como mensal, em 1976, sob a direção de Mino 

Carta, egresso da revista Veja, e no ano seguinte passou a ser semanal e a concorrer 

diretamente com a Veja. Dentro e fora da redação de Época São Paulo, havia quem 

imaginasse ser este o futuro da publicação.  

 Àquela altura, nada parecia acariciar tanto os ouvidos dos editores quanto os 

elogios da crítica. A recepção, calorosa, parecia consagrar os diferentes objetivos da 

direção da Editora Globo: ameaçar a concorrência, conquistar a admiração do 

mercado e surpreender positivamente o público leitor, já cansado do jornalismo 

aparentemente acomodado feito pela concorrência. Eram esses aspectos, afinal, que 

haviam motivado a editora a investir naquele novo projeto. E as coisas pareciam estar 

no caminho certo.    

 

 

1.1 — O mito da criação: oportunidade de mercado ou necessidade do leitor? 

 

 O título Época São Paulo não surgiu assim do nada, de repente. Ele já existia 

desde antes do lançamento da revista. Era empregado para designar edições especiais 

veiculadas junto com a Época em datas especiais, como o Natal e o Dia das Mães, 

sem periodicidade definida. Quando a diretoria editorial da Editora Globo optou por 

transformar essas edições eventuais num produto mensal, com redação própria, o 

caminho natural foi aproveitar o mesmo título utilizado nas edições anteriores.  

 Até o final de 2007, as poucas publicações eventuais com o título "Época São 

Paulo" tinham sido feitas por colaboradores free-lancers. Celso Masson, que em 2010 

assumiria o cargo de diretor de redação da Época São Paulo e, antes disso, fora editor 

de sociedade da Época, chegou a editar um desses especiais, em 2006, antes de ser 

contratado pela Editora Globo, conforme relatou em entrevista a esta pesquisa. 
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A Época São Paulo surgiu como uma revista que não tinha periodicidade definida, 

que saía quando dava. Até a primeira eu acho que fui eu que fiz, como editor 

convidado. Foi terceirizada. Acho que foi a primeira. Era uma capa com a 

Fernanda Young e as filhas, (às vésperas do) dia das mães. Isso em 2006. Depois 

saíram outras: dia dos pais, dia dos namorados, Natal. Foi um laboratório, para 

ver o que funcionaria. Não foi feita nem pela redação. Foi contratada uma 

empresa, a 4 Capas, que me chamou para ser o editor. O logo era diferente. Era 

outra coisa. (Celso Masson, depoimento ao autor, 2014, vide Apêndice D). 

  

 A principal motivação para esses produtos era comercial. Esperava-se buscar 

anunciantes no varejo, marcas, shoppings e lojas de São Paulo dispostas a adquirir 

espaços publicitário em momentos-chave de maior apelo para o comércio, como o 

Natal, o Dia das Mães, o Dia dos Pais ou o Dia dos Namorados, focando 

principalmente as empresas que integram o público alvo da Época nacional, 

essencialmente por serem muito localizadas.  

 
Era uma receita a ser prospectada. Não havia ainda nenhum produto regional na 

Editora, que pudesse ir atrás desse dinheiro. Então foi feito isso. Primeiro, 

justamente aproveitando as oportunidades em que o varejo está mais disposto a 

investir. Dia das mães é um segundo Natal. Então fizeram no dia das mães 

exatamente para testar. Foi uma revista pequena, com lombada canoa, menos de 

100 páginas, uma pauta bem previsível falando de mães sob vários aspectos, um 

guia de compras grandes e acabou. O segundo número seguiu mais ou menos o 

mesmo princípio. Até chegar o momento em que decidiram que dava para ser 

mensal. (Celso Masson, depoimento ao autor, 2014, vide Apêndice D). 

 

 Quando o encarte virou revista, a transformação atendia ao objetivo claro de 

tornar essa prospecção de anunciantes mais contumaz e sistemática. Os testes 

anteriores haviam mostrado ser possível angariar anúncios não apenas em três ou 

quatro edições por ano, vinculadas a datas comemorativas com maior apelo de 

consumo, mas também nas demais.  

 Experiência semelhante havia sido feita anos antes, entre 2003 e 2004, na 

Editora Três. A tentativa de emplacar IstoÉ São Paulo envolveu a montagem de uma 

pequena equipe com quatro ou cinco jornalistas, inserida na redação da IstoÉ. Por 

quase dois anos, foram produzidas e lançadas edições sazonais, como Natal, Dia das 

Mães, Dia dos Pais e Férias, num esquema semelhante ao experimentado por Época. 
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A direção chegou a designar como editor-chefe de IstoÉ São Paulo o jornalista Celso 

Fonseca, egresso da editoria de Cultura da revista-mãe, e promoveu uma inusitada e 

aparentemente promissora parceria com a Trip Editora, dirigida por Paulo Lima, de 

modo a agregar o prestígio e a linguagem mais jovem da Trip, inclusive visual, à 

penetração e à tradição da IstoÉ, ainda a segunda semanal mais importante do país 

naquele momento, mas já em vias de perder o posto para a Época, lançada cinco anos 

antes. O projeto não vingou e, em 2005, a equipe foi desmontada, com Celso Fonseca 

assumindo o comando da editoria de Comportamento de IstoÉ5.  

 Na Editora Globo, o teste foi mais bem sucedido, de modo que a opção foi por 

insistir no título e incorporá-lo como novo produto editorial. Ricardo Alexandre, o 

segundo diretor de redação da revista, tendo assumido sua condução a partir do 

sétimo mês, ainda em 2008, é taxativo ao afirmar que não houve outro motivo para a 

Editora Globo criar a revista que não o princípio capitalista básico de ampliar a 

receita e transformá-la em lucro.  

 
Há muito tempo a revista Veja se tornou uma revista discutível do ponto de vista 

editorial, a sua pujança de reportagem há muito tempo é colocada sub judice, e, 

como negócio, os números de que a gente dispunha mostravam que a "Vejinha" 

faturava mais do que a "Vejona", proporcionalmente. Era muito assombro, 

desproporcional. E era imperdoável, como condução de negócios, que a Editora 

Globo não estivesse se aproveitando desse mercado regional. A revista foi criada 

para isso. Para ser um segundo player num mercado com apenas um competidor: 

a "Vejinha".  (Ricardo Alexandre, depoimento ao autor, 2014, vide Apêndice C). 

  

 À busca por esses anunciantes de São Paulo que, aparentemente, não 

encontravam outro veículo no qual publicar suas campanhas que não fosse a 

"Vejinha", somou-se outro aspecto igualmente relevante para justificar, ainda do 

ponto de vista estratégico e econômico, a conveniência de se investir no novo título. 

Época São Paulo preencheria não apenas um hiato comercial, como um produto para 

disputar com a Veja São Paulo os anúncios que, até então, só encontravam espaço na 

revista da Abril, mas também um hiato de mercado, solucionando parcialmente um 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 O pesquisador foi repórter da IstoÉ entre 2000 e 2007 e acompanhou de perto a movimentação para a 
criação da nova revista. A redação de IstoÉ São Paulo ocupava o núcleo de mesas ao lado, inserida na 
própria redação da IstoÉ, e teve entre seus editores e colaboradores os jornalistas Celso Fonseca, 
Marina Caruso, Dolores Orosco e Gustavo Fioratti.   
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problema recorrente para as equipes de circulação e assinatura da Época: a ausência 

de uma revista local como a oferecida pela Veja.  

 Até então, a ausência de uma revista da cidade encartada na Época implicava 

uma desvantagem significativa na hora de disputar assinantes com a Veja, ou mesmo 

compradores de exemplares avulsos. Os paulistanos que assinavam Veja recebiam 

oito revistas por mês, enquanto os assinantes da Época recebiam apenas quatro. Os 

paulistanos que assinavam Veja tinham acesso a um conteúdo informativo sobre São 

Paulo e, principalmente, recebiam um roteiro útil com toda a programação de cinema, 

teatro, shows e exposições, além de diversas resenhas capaz de orientar a escolha do 

leitor entre bares, restaurantes, noite e passeios. Agora, embora a Veja continuasse 

oferecendo duas revistas por semana pelo preço de uma, pelo menos o leitor da Época 

também teria em mãos seu guia de cultura e entretenimento. Apenas um por mês, mas 

com um porte, uma profundidade, uma beleza e um cuidado que os mesmos 

paulistanos não veriam na Veja São Paulo. Seria essa a abordagem a partir de agora.  

 Paulo Nogueira, diretor editorial da Editora Globo até meados de 2008, à 

frente das operações de todas as publicações com a marca Época, chama atenção para 

esta desvantagem ao responder sobre o surgimento da Época São Paulo. 
 

Surgiu da percepção de que era uma boa oportunidade de ganhar dinheiro e, ao 

mesmo tempo, enfrentar em melhores condições em São Paulo a Veja. Era muita 

desvantagem para a Época chegar às bancas sozinha contra a dupla Veja-Veja São 

Paulo. (Paulo Nogueira, depoimento ao autor, 2015, vide Apêndice E).   
 

 No final de 2007, quando se decidiu pelo lançamento da revista, diretores e 

acionistas da Editora Globo colhiam os suculentos frutos da Época Negócios, um 

projeto editorial bem sucedido que havia sido lançado naquele mesmo ano de 2007, 

também mensal (para concorrer com uma revista quinzenal da Abril), por iniciativa 

do mesmo Paulo Nogueira. A lógica tinha sido basicamente a mesma. Também 

faltava ao portfólio da Editora Globo uma revista de economia e negócios. E Exame, 

da Abril, navegava praticamente sozinha no segmento, engalfinhando a um só tempo 

a totalidade dos leitores e dos anunciantes interessados. Havia também IstoÉ Dinheiro 

e Dinheiro Rural, dois títulos da Editora Três voltados para o leitor de negócios, mas 

nenhuma dessas revistas parecia investir em análise nem se preocupar com qualidade 

visual e de texto como a revista da Editora Globo faria.  
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 Alexandre Maron, o primeiro diretor de redação de Época São Paulo, não 

participou das primeiras discussões na cúpula da Globo sobre a estratégia de criar a 

revista. Ele foi convidado para assumir o cargo apenas quando a intenção de criá-la já 

estava sedimentada. Ainda assim, tomou contato logo no primeiro momento sobre as 

justificativas e os objetivos da nova revista. Entrevistado para esta pesquisa, 

confirmou o paralelo com a Época Negócios. 

 
Eu não estava nessas reuniões, mas existiu, em algum ponto, um mapeamento de 

gap (lacuna) de mercado. Há alguns espaços em que nosso concorrente está 

sozinho. E há um dinheiro no mercado que pode ser captado para essas 

iniciativas. Um deles era o gap de negócios, e a Época Negócios foi criada porque 

havia um espaço bacana ali. Havia mercado anunciante e espaço para fazer algo 

que não estava sendo feito. A Época Negócios é uma revista bem feita pra 

caramba até hoje. Aconteceu a mesma coisa com a Época São Paulo, sempre com 

uma tentativa de não fazer a mesma coisa que a concorrência estava fazendo. O 

que a gente pode trazer de novo para o mercado? Essa era uma proposta legal. 

(Alexandre Maron, depoimento ao autor, 2014, vide Apêndice B) 

   

  Em poucos meses, Época Negócios se consolidou como a revista de maior 

prestígio em seu segmento. Também nisso ela parecia inspirar Época São Paulo. 

Concebidas sob o signo da "vanitização", regidas segundo os princípios editoriais de 

beleza e sofisticação pavimentados por Vanity Fair, as duas novas publicações da 

Editora Globo buscavam se firmar pelo prestígio, muito mais do que pela tiragem, 

pelo furo, pela agilidade ou pelo volume de informações. Nenhuma das duas tinha 

buscava ser a maior revista em seu ambiente, mas a melhor, de modo que o efeito 

colateral da periodicidade mensal seria inoculado pela certeza do melhor produto. 

Informações rasteiras, ingredientes frequentes nas semanais de informação, não 

seriam encontradas em suas páginas, ou pelo menos não seriam majoritárias. Por 

outro lado, nelas o leitor (bem como o anunciante) encontraria análises refinadas, a 

reportagem mais aprofundada, o melhor texto, as melhores fotos, o melhor layout. 

Tudo isso com uma elegância e um sabor que não se encontravam nas duas revistas da 

Abril, feitas para consumo rápido, com fotos protocolares, texto pragmático.  

 Faltou, naquele momento, fazer uma primeira diferenciação entre a vocação 

da Época Negócios e a vocação da Época São Paulo. Entre as diferenças mais 

relevantes está o fato de que metade das páginas da Época São Paulo seria dedicada a 
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um roteiro cultural e gastronômico, um guia de entretenimento na cidade, o que em si 

poderia jogar por terra a viabilidade de uma revista mensal. "Uma coisa que foi boa 

para a Negócios acabou criando um ponto fraco para a Época São Paulo", afirma 

Maron. "O fato de ela ser mensal sempre jogou contra a revista. Infelizmente". 

 
Sempre criou confusão na cabeça das pessoas. O anunciante não entendia, o leitor 

não sabia direito o que esperar, sempre houve esse ruído. É claro que a gente fez 

uma conta e viu que, para ser semanal, ficaria uma fortuna. (...) Mas, ao querer ser 

diferente, a gente criou um produto diferente demais. (Alexandre Maron, 

depoimento ao autor, 2014, vide Apêndice B). 

 

 Diretor de redação nas primeiras seis edições, e também nos quatro meses de 

gestação do projeto, período em que ideias foram debatidas e experimentações foram 

feitas, Maron foi o primeiro responsável por estabelecer critérios editoriais e definir, 

de forma intuitiva, o que entraria e o que não entraria numa edição de Época São 

Paulo. Em seu relato, é possível notar que a comparação com Veja São Paulo 

perpassou toda a etapa de elaboração. "O papel era melhor, o acabamento, a lombada 

quadrada", enumera. "A partir daí, tudo era pensado e feito para ser mais elaborado."   

  
A gente tinha pauta que começava a ser feita três ou quatro meses antes. A gente 

foi criando uma linha de produção para tentar tornar viável uma revista com 

matérias mais elaboradas, que você olharia e percebia: "isso não foi feito na 

semana passada". Não era uma questão só de tempo e dinheiro. Era também uma 

questão de concepção e direção de arte. Muita coisa que eu não gostava na 

"Vejinha" não acontecia por falta de dinheiro, mas por uma direção de arte 

equivocada, ou que não se preocupava com detalhes como a gente se preocupava. 

E isso gerava "refação" de vez em quando. Foto de comida tinha de ser muito 

bonita, tinha de ser "fodida", tinha de ser bem feita, com uma luz bacana. Foto de 

ambiente também. A gente se esmerava nos detalhes. (Alexandre Maron, 

depoimento ao autor, 2014, vide Apêndice B). 

  

 Nem sempre, segundo ele, o leitor seria capaz de perceber cada um desses 

elementos. Mas saberia avaliar o conjunto e notaria a diferença.  

 
Essa é uma coisa intuitiva para o leitor médio. Ele não entende tudo o que está 

acontecendo, mas ele entende parte. Ele consegue notar que a qualidade é maior, 

que (a revista) está mais bonita, mais gostosa. Provavelmente, se a gente fizer 
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uma pesquisa, a gente vai quebrar a cara, mas eu acreditava, e ainda acredito, que 

o leitor notaria a diferença entre uma pauta mais elaborada e uma pauta menos 

elaborada. A gente que é jornalista sabe quando uma matéria é feita aos 45 

minutos do segundo tempo, com informações da internet, tentando resolver no 

texto (as falhas de apuração). Esse tipo de coisa, em geral, você não ia ver na 

Época São Paulo. A gente jogava muita coisa fora quando não ficava bom. Jornal 

é efetivamente "all the news that fits to print": o que cabe para você naquele dia. 

E revista não é bem isso. Revista é uma curadoria com muito mais personalidade. 

Eu tinha muito claro na minha cabeça o que era uma matéria da Época São Paulo. 

(Alexandre Maron, depoimento ao autor, 2014, vide Apêndice B).  

 

 Ao longo de todo o período de existência da Época São Paulo, era consenso 

entre os jornalistas e designers envolvidos em sua produção que a concorrente fazia 

um produto aquém do potencial da cidade de São Paulo. Competir com Veja São 

Paulo no que se referia a pautas, texto e visual não era nada impossível, 

principalmente com 30 dias de intervalo entre uma edição e outra. Essa avaliação da 

concorrência fez surgir a terceira grande justificativa para o lançamento da revista. 

Além de preencher um hiato comercial (disputar anunciantes) e um hiato de mercado 

(superar a desvantagem que era concorrer com um título que entregava duas revistas 

pelo preço de uma), Época São Paulo preencheria um hiato editorial, buscando atrair 

um tipo de leitor que já não se sentia contemplado pela concorrente.  

 Essa leitura, algo apressada, do cenário editorial merece ser minimamente 

explorada. Sua maior fragilidade é não considerar o que a Veja São Paulo de fato 

representava em termos de circulação. Com algo em torno de 400 mil exemplares por 

edição, a revista era lida por mais de 1,5 milhão de pessoas a cada semana. Nenhuma 

outra revista era mais lida na cidade de São Paulo do que ela. Sua tiragem equivale à 

tiragem local de Veja, com uma característica um peculiar: parte de seu público leitor 

afirmava em 2008 assinar ou comprar Veja apenas para adquirir a Veja São Paulo, 

principalmente no público mais jovem, faixa etária que, embora revelasse pouca 

aderência à linha editorial de Veja, admitia recorrer à publicação local da Abril para 

orientar sua agenda cultural nos fins de semana. Uma hipótese plausível, embora de 

difícil verificação, é a de que o leitorado consumidor (ou potencial consumidor) de 

uma revista de cidade como a Época São Paulo provavelmente não enxergasse tantos 

defeitos na Veja São Paulo quanto os notados pelos profissionais envolvidos na 

feitura da concorrente.  
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 Tanto isso é verdade que, a partir de 2011, houve um movimento editorial 

dentro da própria Época São Paulo no sentido inverso, estimulado principalmente por 

Hélio Gurovitz, então diretor da Época, que acumulara a direção editorial de Época 

São Paulo após a saída de Paulo Nogueira. Sua orientação era para que se 

produzissem com maior frequência pautas mais parecidas com as encontradas na Veja 

São Paulo, particularmente sobre aquilo que Gurovitz chamava de "dramas da classe 

média". Problemas como "está faltando babá em São Paulo" ou "como não ter a mala 

roubada no aeroporto" entraram no radar da equipe, bem como uma e outra pautas 

previsíveis e nada inovadoras, como as capas "Como pagar menos por tudo" e "21 

destinos para relaxar perto da cidade", publicadas em 2012. Ao mesmo tempo, o 

trabalho de reportagem se tornou mais ligeiro e econômico, e o texto foi perdendo 

assinatura autoral em busca de um estilo mais convencional, padronizado, de manual 

de redação. Voltaremos a isso adiante. Por ora, o fundamental é fixar este princípio 

editorial: Época São Paulo deveria ser melhor que Veja São Paulo em todos os 

aspectos, e essa meta deveria ser perseguida diariamente.  

 Nesse ponto, a intuição dos responsáveis por fazer Época São Paulo deveria 

bastar. Se o público não estava insatisfeito com Veja São Paulo, ele certamente ficaria 

ao conhecer Época São Paulo. Seria questão de tempo. "O povo sabe o que quer, mas 

o povo também quer o que não sabe", diz o refrão de uma música de Gilberto Gil. 

Para Marília Scalzo, captar o que "o povo" ainda não quer, mas passará a querer em 

breve, é prerrogativa do bom editor de revista.  

   
Um grande editor que estabelece uma relação estreita com determinado público 

muitas vezes sabe (melhor dizendo, deve necessariamente saber), antes mesmo 

que o próprio leitor, o que aquele segmento de mercado quer ou vai querer ler, 

pois só assim a revista será capaz de antecipar o desejo do público e surpreendê-

lo. (SCALZO, 2011, p. 39).  

 

 Ricardo Alexandre toca nesse mesmo ponto ao identificar a "vanitização" das 

revistas como fiadora do projeto editorial orquestrado em Época São Paulo. Segundo 

ele, seria preciso fazer uma revista como Época São Paulo, mais cara e trabalhosa, 

para se firmar num ambiente midiático cada vez mais comumente preenchido pela 

informação ágil e pragmática dos portais da internet. Esse era o futuro. 

 



	   54	  

	  

Quando eu entrei na Editora Globo, estava em curso esse processo de vanitização 

das revistas. O que era esse processo? Era uma tomada de consciência de que as 

revistas em papel só fariam sentido se pudessem oferecer coisas que a internet não 

oferecesse com mais agilidade, rapidez e praticidade. Eu acho que tudo o que a 

"Vejinha" oferece eu obtinha com mais facilidade na internet, já naquela época. A 

programação de cinema da "Vejinha" perde, e muito, para a do Omelete, por 

exemplo. Então, o que a gente procurava ter? A gente procurava ter mais 

assinatura, entrevistas com os diretores, um pouco mais de análise de cinema. A 

gente procurava estabelecer uma relação diferente daquela que a "Vejinha" 

estabelecia, que era baseada no serviço. Acho que a gente fez isso, sim, talvez não 

com o brilhantismo que poderia ter. Para mim, era um caminho que estava sendo 

estabelecido. E, sem dúvida, a gente conseguia dar em primeira mão vários dos 

lançamentos que só iam entrar na "Vejinha" semanas depois. Mas eu acho que 

toda a relação da revista era assim, para que ela fosse uma revista que tivesse uma 

experiência tátil interessante, cuidado com as fotos, ensaios, artigos. Era sob esse 

guarda-chuva, da vanitização, que a revista foi feita, pelo menos inicialmente. 

Isso era a única coisa que estava muito clara desde o começo. (Ricardo 

Alexandre, depoimento ao autor, 2014, vide Apêndice C).      

  

 Alexandre Maron lembra que, mesmo no roteiro, perseguia-se uma excelência 

que não se via em outro roteiro, o que logo virou um diferencial. 

 
A gente discutiu muito sobre a fotografia, discutiu muito sobre a importância de o 

texto descrever o ambiente e a qualidade do serviço. Houve uma escolha de 

palavras, de adjetivos mais específicos que seriam adequados. Havia a 

preocupação de ter textos mais perenes no banco de dados. As resenhas seriam 

atualizadas periodicamente, mas eram quase literários. (...) O termo afetivo foi 

usado. Descrição afetiva. Por quê? Porque o ato de sair para jantar é um momento 

de você com outra pessoa, tem personalidade envolvida nisso, havia uma escolha 

deliberada de como fazer roteiro. De novo, a gente achava os textos dos outros 

roteiros muito rápidos, feitos nas coxas. Tinha site concorrendo com a gente 

também, o Guia da Semana. Havia um cuidado enorme com isso. Era para os 

textos serem mais apaixonados, mas sem ser babão. (Alexandre Maron, 

depoimento ao autor, 2014, vide Apêndice B).  

 

 Essas comparações entre o jornalismo supostamente rasteiro de Veja São 

Paulo, eventualmente "feito nas coxas" como definiu Maron, e o jornalismo 

pretensioso de Época São Paulo, reproduzem a dissonância que existe entre uma 

imprensa de menor periodicidade e uma imprensa com maior tempo de maturação 
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entre as edições. Marília Scalzo recorre a uma frase de Gabriel García Márquez para 

abordar a influência dessas duas éticas, distintas, na formação do campo jornalístico. 

No texto citado, ela compara a cobertura imediata dos portais e dos jornais diários às 

revistas, embora a mesma comparação possa ser feita entre semanais e mensais: 

 
O escritor colombiano Gabriel García Márquez é autor de um frase lapidar, que 

serve especialmente para as revistas: "A melhor notícia não é a que se dá 

primeiro, mas a que se dá melhor". Hoje, até os meios eletrônicos começam a 

prestar maior atenção nisso. Enquanto editores de sites e portais da internet 

disputam segundos e, na pressa, correm o risco de veicular notícias imprecisas ou 

mesmo erradas, os consumidores parecem cada vez mais interessados na 

informação correta, e não no ineditismo. (SCALZO, 2011, p. 13).   

  

 Aos editores e repórteres de Época São Paulo caberia, portanto, dar a 

"informação correta", e, além disso, dar "melhor". Simultaneamente, era preciso 

cuidar do cardápio de informações. Não bastava que elas fossem corretas e 

apresentadas com sofisticação, era preciso usar a criatividade para escolher os 

melhores temas. Os melhores temas, por definição, não estariam na concorrente ou, se 

estivessem, seriam "embalados" na Época São Paulo de um jeito completamente 

diferente do jeito com que a concorrente faria (outro "tom", outra "pegada").  

 Em 2010, Hélio Gurovitz elencou os "quatro pilares" que deveriam sustentar a 

atividade da revista num depoimento que integrou o documento "O coração de São 

Paulo", elaborado por Ricardo Alexandre para consumo interno, como o esboço de 

um projeto editorial que nunca foi concluído. No texto "Encaixada em Época", 

Gurovitz começa voltando sua atenção exatamente para a necessidade de se 

diferenciar: "Característica básica: Época São Paulo não pode ser igual à 

concorrência. Precisa ser uma revista mais antenada do que a concorrência, menos 

burocrática e previsível. Isso é um pilar."   

 
O outro pilar é o do serviço. Época São Paulo precisa ser útil. Não podemos 

admitir que ele (o leitor) se aproxime da Época São Paulo apenas por interesse ou 

curiosidade. Quanto mais a revista apostar nisso, mais ela será entendida como 

necessária para o leitor. O terceiro pilar é trabalhar com um conceito interessante 

tanto ao leitor quanto à publicidade que é falar para a elite (por mais indesejável 

que seja o termo “elite”). Dirigir a revista para um leitor ou que é de elite ou que 

quer ser de elite. Zelar para que a revista jamais tenha uma visão popularesca que 
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a desvalorize. (...) Não há juízo de valor em nada disso: a cobertura não tem de ser 

elitista, o Navegador não tem de falar apenas de restaurante chique. O ponto é 

falar uma linguagem que seja próxima de um determinado público. E esse público 

é a elite paulistana. E, finalmente, o quarto pilar é a revista traduzir a São Paulo 

real, a São Paulo de verdade. Eu sou paulistano, nasci em São Paulo, fui criado no 

Bom Retiro, freqüentava muito a Zona Norte quando era criança, minha mãe 

trabalhava lá. Ao mesmo tempo, estudei na Zona Sul, depois na USP, casei com 

uma mulher que é de Pirituba... Eu tenho um conhecimento profundo dessa 

cidade, e o que eu gostaria de ver, como paulistano, como alguém que nasceu, 

cresceu, que conhece e ama muito essa cidade, é o retrato de uma cidade muito 

maior do que o eixo Paulista-Jardins-Vila Madalena-Higienópolis. (GUROVITZ, 

2010, p. 24-25).  

 

 Esse cuidado com a revista, das pautas ao texto final, passando pelas fotos e 

pela diagramação, foi resultado não apenas da capacidade que a equipe teve de 

interiorizar o conceito de vanitização e pensar a revista como um projeto viável para o 

mercado editorial paulistano, mas também de uma ampla e intermitente pesquisa 

junto às revistas de cidade mais importantes do mundo. Editadas e publicadas nos 

Estados Unidos, as revistas adotadas como referência na concepção da Época São 

Paulo entregavam exatamente aquilo que a direção da Editora Globo desejava 

encontrar na irmã mais nova da Época: ousadia, pertinência, relevância e sofisticação.   

    

 

1.2 — Projeto editorial: o que é bom para os EUA é bom para o Brasil? 

 

 Benchmark é uma expressão inglesa que, de tão utilizada por profissionais da 

mídia, converteu-se em jargão jornalístico. Sua tradução mais comum é referência. 

Ou modelo. Alguns chamam de inspiração, embora, muitas vezes, as fontes de 

inspiração sejam muito mais do que isso. O mercado editorial de revistas usa e abusa 

do conceito de benchmark. Há revistas que copiam seções inteiras de outras. Algumas 

o fazem de forma descarada. "Esquinas", a seção de abertura da revista Piauí, por 

exemplo, repete o formato, o estilo literário e o emprego de charges, tal qual "The talk 

of the town", a seção de abertura da revista "New Yorker". A própria revista Época, 

quando lançada, em 1998, era toda baseada na "Focus" alemã, inclusive o logotipo, 

fruto de um acordo firmado com a editora na Europa. Não chegava a ser uma versão 

brasileira da revista, envolvendo a compra dos direitos de uso e republicação da 
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marca, como acontece com a Playboy e com a Men's Health, mas foi feito um 

contrato para a adoção do mesmo projeto gráfico, que vigorou nos primeiros anos.   

 De forma equivalente, os criadores de Época São Paulo lançaram mão de 

muitas inspirações estrangeiras ao desenhar a revista. Não apenas na escolha das 

seções, mas também de algumas reportagens de capa da primeira fase, e de alguns 

especiais que foram incorporados ao calendário da publicação.  

 Essa era a cultura na Editora Globo, pelo menos até 2008. Naquela época, 

Paulo Nogueira costumava ministrar uma palestra sobre edição para os jornalistas da 

casa. A apresentação em PowerPoint era disponibilizada por ele, pela intranet, a todos 

os interessados. O título da apresentação era "Pequeno Manual Prático do Jornalista". 

Num dos slides, Paulo Nogueira transmitia a seguinte recomendação: "Seja plagiador. 

Leia sistematicamente e pedagogicamente as publicações internacionais que sejam 

referência para o tipo de revista em que você trabalha. Isso encurta o caminho. Preste 

atenção em tudo: das chamadas de capa às legendas."  

 Justiça seja feita, a cultura de adaptar para o Brasil reportagens, capas e até 

projetos editoriais inteiros concebidos no exterior não era exclusividade da Editora 

Globo, haja vista a variedade de títulos nacionais baseados ou simplesmente 

licenciados de títulos estrangeiros: Superinteressante (Muy Interesante), Playboy 

(Playboy), Nova (Cosmopolitan), Vida Simples (Real Simple), Caras (Hola!), Marie 

Claire (Marie Claire)... Em texto publicado no livro "A revista no Brasil" (2000), 

Thomaz Souto Corrêa, então vice-presidente executivo e diretor editorial da Editora 

Abril, conta que, meio século atrás, a estratégia era promover o intercâmbio de 

profissionais como forma de garantir a "transferência de tecnologia", numa balança 

comercial quase sempre favorável para os brasileiros. 

 
Já na década de 1960 jornalistas eram despachados para estágios em revistas 

estrangeiras. E de lá vinham editores, designers e fotógrafos consagrados para 

falar em palestras e seminários internos, cujo objetivo era trazer ao Brasil uma 

visão de qualidade editorial que ajudasse a formar os melhores profissionais do 

mercado brasileiro. (A revista no Brasil, 2000, p. 231).  

    

 Buscar referências no exterior parecia ser o caminho natural para quem 

buscava desenvolver um produto inovador num país sem cultura na produção de 

revistas de cidade. No portfólio de grandes editoras, aquelas de expressão nacional, 
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filiadas à Associação Nacional de Editoras de Revistas, a ANER, há hoje apenas Veja 

São Paulo, lançada em 1985, e Veja Rio, de 1991. Fora isso, existem as revistas de 

cidade que circulam como suplementos de jornais, como a Sãopaulo, encartada aos 

domingos na Folha de S.Paulo, e a Revista O Globo, editada pelo Jornal O Globo.  

 Esse panorama editorial nos permite entender algumas das dificuldades em 

emplacar uma revista mensal de cidade como a Época São Paulo. Em primeiro lugar, 

não havia nenhuma outra mensal de cidade no mercado nacional. E, em segundo 

lugar, não havia nenhuma revista de cidade que não fosse um subproduto de outro 

veículo, seja um jornal ou uma revista. De certa forma, Veja São Paulo acostumou 

mal o mercado ao ser lançada, em 1985, como suplemento. O modelo se tornou 

imperativo para qualquer produto similar que buscasse adentrar o filão. Em tese, uma 

revista como Época São Paulo, inspirada em títulos como "New York", "Chicago" ou 

"Los Angeles", deveria ter vida própria, permanecer o mês inteiro nas bancas e ter um 

preço que fosse só seu. Deveria inclusive poder ser adquirida ou assinada sem que o 

leitor tivesse de levar Época para casa junto. Mas como cobrar por uma revista de 

cidade se a concorrente era vendida de graça?  

 Nossa pesquisa não se aventurou em buscar na história da imprensa brasileira 

outras publicações em formato de revista que, mais antigas, pudessem ser 

classificadas como revistas de cidade. O que houve, ao longo de toda a trajetória 

editorial no Brasil, foram revistas que faziam referências no título a uma cidade ou 

região. Na linha do tempo publicada no livro "A revista no Brasil", da Editora Abril 

(2000), vemos que a primeira revista editada no país foi As Variedades, de 1812. Já 

em 1850, foi lançada a revista Guanabara. Em 1852, a Marmota Fluminense. Em 

1868, A Vida Fluminense. Até que, em 1889, São Paulo ganhou sua primeira revista 

com menção ao Estado: A Quinzena Paulistana. Rio-Revista, O Riu-Cru, O Rio Nu, 

Rua do Ouvidor, Capital Paulista, Vida Paulistana, São Paulo Magazine, Vozes de 

Petrópolis, Semana Paulistana e São Paulo Chic foram algumas das revistas lançadas 

entre 1890 e 1920, sob a influência da Art Nouveau ou da Art Deco, inspiradas no 

mercado editorial europeu, muito mais do que no americano. Em seguida veio a fase 

dos títulos minimalistas. Em 1936 foi lançada a revista São Paulo. Em 1942 surgiu a 

revista Rio. Depois dessas, viriam apenas as duas edições regionais da Veja, a partir 

de 1985.6 Mais tarde a Abril chegou a lançar produtos semelhantes em outras praças, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6	  Vide	  A revista no Brasil. São Paulo: Editora Abril, 2000, p. 232-237.	  
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como a Veja BH e a Veja Brasília, com trajetória intermitente, mas nenhuma delas 

sobreviveu até 2015.   

 Infere-se aqui que nenhuma das revistas citadas no parágrafo anterior, com 

exceção das que levam a marca Veja, eram revistas de cidade como as conhecemos 

hoje: uma revista que publica notícias regionais e, ao mesmo tempo, oferece a 

programação cultural local, de consumo e entretenimento. Esse modelo de revista 

com vocação para guia cultural é mais recente no Brasil, tendo se desenvolvido a 

partir do final dos anos 1960, com notável influência do Jornal da Tarde (1966-2012), 

que desde o primeiro número publicou a seção "Divirta-se". Com apenas uma página 

no início, "Divirta-se" foi transformado em caderno na década seguinte, e logo num 

guia de fim de semana, promovendo uma revolução na forma de apresentar as 

reportagens de cultura e o roteiro. Uma das contribuições foi incluir as sinopses nas 

listas de filmes e de peças em cartaz, numa época em que os jornais, quando muito, já 

como resposta ao pioneirismo do JT, apenas publicavam os títulos dos filmes 

apresentados em cada sala e os horários de exibição.  

 Nos anos 2000, na seara das revistas de cidade como as compreendemos, Veja 

São Paulo e Veja Rio eram soberanas. Até por isso, Veja São Paulo, no fundo, sempre 

foi a grande referência para a Época São Paulo, mesmo quando implicava uma 

referência às avessas, como exemplo do que não fazer. De qualquer maneira, ela 

estava perto demais para ser copiada. E não faria nenhum sentido copiá-la se a 

intenção era enfrentá-la, superá-la.  

 Para competir com Veja São Paulo, tendo em mente a proposta de seguir os 

passos da vanitização, a opção foi olhar para fora, precisamente para os Estados 

Unidos. Paulo Nogueira dedicou a essa narrativa um parágrafo inteiro do primeiro 

editorial da revista, a carta ao leitor publicada na primeira edição: 

 
A primeira constatação da equipe incumbida do projeto: não havia modelos locais 

para o que queríamos fazer. As revistas americanas de cidade estão numa liga à 

parte em todos os fundamentos: capa, textos, pautas, design, fotos de pessoas e de 

comida. A inspiração estava lá. Este, olhadas as coisas em retrospectiva, foi o 

passo essencial. Mergulhamos devotadamente, a partir daí, nas páginas das 

variadas revistas que poderiam nos ajudar a fazer a revista que São Paulo merece. 

Recolhemos as melhores experiências entre tudo o que estudamos como garotos 

de escola, sintetizamos e organizamos as lições para termos um caminho claro e 
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integrado para trilhar, e adaptamos o pacote ao cenário fascinante e único de São 

Paulo. Nasceu assim Época São Paulo. 

 

 Em 2010, o diretor de arte Saulo Ribas, à frente do projeto gráfico de Época 

São Paulo (o original, de 2008), escreveu sobre o assunto num texto para consumo 

interno, incluído no material organizado por Ricardo Alexandre sob o título de "O 

coração de São Paulo". "Nós queremos trazer a cultura do excepcional", resumiu.  
 

Ou seja, uma das certezas que tínhamos desde o começo era a de que, por 

princípios e por lógica de mercado, jamais seríamos uma sub-Vejinha, jamais 

seríamos uma revista convencional de roteiro como as dos jornais, e que jamais 

seríamos uma revista tola de luxinho para endinheirados vazios de conteúdo. É 

muito importante insistir nesse projeto original, na proposta de mais arrojo. 

Inovação de contar uma história direito e levar paixão para o acabamento. A 

vontade de fazer com que as coisas fiquem bonitas. É o que a revista tem de mais 

bacana. (RIBAS, 2010, p. 36). 

 

 Segundo Ribas, o expediente da consulta permanente, por vezes exaustiva, aos 

títulos estrangeiros, seria indispensável para alcançar a sofisticação desejada. "Nos 

últimos tempos, nós entramos em contato mais profundo com revistas americanas 

graças a vários ilustradores que colaboram com a Editora Globo", escreveu. E ainda:	  

"Nós olhávamos para revistas mensais parrudas, como a 'Los Angeles'". (p. 36-37).   

 A revista "Los Angeles", mensal, foi o primeiro benchmark assumido e 

declarado de Época São Paulo. Publicada em Los Ângeles desde 1961, com tiragem 

de 140 mil exemplares (em 2014), sendo 89% de assinantes dos quais 30% trabalham 

na indústria do entretenimento, segundo o media kit enviado ao mercado anunciante, 

"Los Angeles" começou a frequentar a cúpula da Editora Globo por iniciativa de 

Alexandre Maron, então diretor de redação da revista Monet. Por cobrir Hollywood 

para a Monet, Maron viajava a Los Ângeles algumas vezes por ano, a trabalho, e 

sempre voltava de lá com a última edição da revista.  

 
A gente sempre viajou muito, por causa da parte de cinema. E eu sempre gostei de 

trazer revistas dessas viagens. Sempre fui rato de revista e sempre trouxe revistas 

para distribuir entre a gente, na redação. Também compartilhava revistas com a 

Cynthia (de Almeida, diretora de núcleo na Editora Globo em 2008), o Saulo 

(Ribas) e o Paulo (Nogueira). Uma dessas revistas era a "Los Angeles". (...) A 
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gente ia muito para lá, e eu chegava e via (a revista). "Cara, que legal, uma revista 

mensal de cidade, bonita, bem feita e tal". (...) Essa revista ficou flutuando lá (na 

redação) um tempo. Eu nem sabia que tinha uma discussão sobre a ideia de uma 

revista (local) para (sair com) a Época. (Alexandre Maron, depoimento ao autor, 

2014, vide Apêndice B).   

 

 Maron não sabe dizer se o convite para dirigir Época São Paulo teve a ver com 

o entusiasmo que ele tinha com a "Los Angeles". Mas reconhece o entusiasmo que 

sentiu diante do desafio. Ele conta que, em novembro de 2007, após seis anos na 

direção da Monet, sentia certo marasmo profissional, por considerar sua carreira  

"repetitiva", e chegou a se inscrever no processo do Chevening, o programa de pós-

graduação promovido pelo governo do Reino Unido, com uma carta de recomendação 

assinada por Cynthia de Almeida, sua superior imediata na Editora Globo. Seu desejo 

era passar um ano fora, estudar, retornar ao Brasil disposto a fazer outra coisa. Ao 

mesmo tempo, naquele final de ano, havia vendido o apartamento e morava com a 

mulher num apartamento provisório, enquanto seu novo imóvel não era liberado. Foi 

nesse ambiente que tocou o telefone, por volta de 10 de dezembro.  
 

Era o Paulo Nogueira. Vim falar com ele e ele me convidou para fazer a revista. 

Ele falou: "A gente tem uma ideia do que a gente quer; agora você precisa montar 

uma equipe, montar um projeto editorial de verdade, e eu quero a primeira edição 

em março". (...) Desastre total. Dezembro estava praticamente perdido. Eu estava 

fechando a Monet. E ele falou assim: "A partir de amanhã você esquece a Monet 

porque a São Paulo tem que sair no dia 1º de março". Fiquei apavorado. 

  

 Algumas semanas depois, por interferência da equipe responsável por vender 

anúncios, a edição foi adiada por dois meses: ela sairia no último domingo de abril, 

com a data de maio impressa na capa e na lombada: ou seja, a revista já estaria à 

disposição do leitor no dia 1º.  

 Maron não precisou montar a equipe do zero. Ele conta que as posições 

estratégicas já estavam definidas.  

 
O que aconteceu, provavelmente, foi que ele (Paulo Nogueira) conversou com a 

Cynthia sobre a equipe. Ele queria a Ailin (Aleixo, então editora da Quem) lá, e a 

Cynthia gostava da Carla (Gullo, diretora do departamento de novos projetos). A 

Carla estava querendo sair da área de customizadas, se não me engano. Então 
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juntaram-se assim as pessoas-chave, com o (Marcelo) Furquim de editor de arte, a 

Ailin e a Carla como editoras executivas, sendo que a gente ainda não tinha 

decidido (entre as duas) quem ia fazer o quê, e a Luciana (Obniski, também da 

"Quem") para editar o site. Aí definimos que haveria dois repórteres no roteiro, 

dois repórteres na reportagem e dois designers. A gente alugou uma salinha num 

hotel ali na Rua Deputado Lacerda Franco (Pinheiros), e ficamos (sic) dois dias 

fazendo um brainstorm sobre o que a gente queria fazer, como ia ser, porque a 

gente teria que chegar em janeiro com tudo andando. Lá pelo dia 21 ou 22 de 

janeiro que a gente foi ter uma redação, com mesas e computadores, ao lado da 

redação da Época. O Paulo me ofereceu o Júnior (Denerval Ferraro Jr., subeditor 

de cultura da Época). Eu disse que sim, que já tínhamos trabalhado juntos na 

Monet e que me dava bem com ele. Aí eu pedi para que os editores indicassem 

pessoas de que gostassem, que já conheciam.7 (Alexandre Maron, depoimento ao 

autor, 2014, vide Apêndice B).  

 

 Além da "Los Angeles", Época São Paulo foi inspirada basicamente em outras 

três revistas: a "Chicago", outra mensal de cidades feita nos Estados Unidos, a "New 

York", de periodicidade semanal, e a "Time Out", guia semanal mais prestigiado do 

mundo, consultado em suas diferentes versões.  

 "Chicago" existe desde 1952 e imprimia 150 mil exemplares por mês em 

2014. Com um conteúdo muito semelhante ao veiculado pela "Los Angeles", combina 

roteiro e reportagens voltadas principalmente para estilo de vida, comportamento e 

consumo. Tanto uma quanto a outra produziam uma edição anual com a chamada 

"The best of", reunindo uma lista com o que há de melhor na cidade: o melhor 

restaurante de comida italiana, o melhor bar com música ao vivo... Outras capas 

publicadas por elas ao longo do ano também eram baseadas em listas que auxiliavam 

o leitor a aproveitar o que a cidade e seu entorno ofereciam de melhor. Da "Los 

Angeles" chegavam ideias emprestadas de chamadas de capa como "Guia de pets: os 

melhores lugares para treinar, escovar, hospedar e mimar seu melhor amigo", "101 

pratos baratos" ou "Diversão de verão: 120 coisas para fazer no verão". Da "Chicago" 

vinham sugestões como "As melhores pizzas", "Onde os especialistas compram" ou 

"Os melhores médicos" (ALEXANDRE, 2010, p. 33).  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7	  Carla Gullo tornou-se editora executiva de reportagens e Ailin Aleixo assumiu a edição executiva do 
roteiro, seção intitulada Navegador. Este pesquisador integrou a equipe de reportagem, a convite da 
Carla, em fevereiro de 2008.  



	   63	  

	  

 "Time Out" foi especialmente estudada para a elaboração do roteiro, com 

soluções gráficas e sacadas editoriais que seriam úteis para tornar o guia da Época 

São Paulo mais assertivo, completo e sedutor do que o roteiro veiculado na "Vejinha".  

 A "New York", por sua vez, acabou se tornando a referência maior ao longo 

da trajetória da Época São Paulo. Maron a define como "uma semanal que parece 

mensal". Nela os editores encontravam muitas ideias que podiam ser adotadas na 

revista paulistana. Suas pautas eram as mais relevantes, segundo Maron. "Obviamente 

não eram pautas semanais, mas reportagens feitas ao longo de meses e que um bom 

planejamento editorial permitia que fossem entregues toda semana", afirma.  

 Em 2010, Hélio Gurovitz dizia torcer para que toda a redação lesse "New 

York" com olhar clínico. Celso Masson, que assumiu a direção da revista em 2011, 

quase três anos depois de sua concepção, considera que a "New York" jamais perdeu 

o posto de referência principal.  

 
A referência mais clássica foi a "New York". Ela foi o modelo. Embora com uma 

periodicidade diferente, ela foi a referência fundamental para a criação. (...) Ela dá 

muito dinheiro, ela tem cursos, eventos, simpósios, toda uma série de coisas para 

além da publicação. A publicação em si é muito legal: ela tem uma ambição que... 

ela não é feita só para quem mora em Nova York. Ela é feita para quem mora em 

qualquer lugar do mundo. É uma revista que conta sobre uma cidade mundial para 

leitores de qualquer parte do planeta. Isso é uma puta filosofia boa. A gente 

poderia fazer isso em São Paulo. Fazer uma revista em que o assunto São Paulo é 

tão interessante que quem está no Rio de Janeiro vai querer ler sobre São Paulo, 

quem está em Porto Alegre vai querer ler sobre São Paulo. (Celso Masson, 

depoimento ao autor, 2014, vide Apêndice D).  

 

 A primeira edição de Época São Paulo foi produzida com uma capa copiada 

da "New York". Não que a imagem da capa tenha sido copiada, mas a proposta da 

matéria de capa: "50 razões para amar São Paulo". Todos os anos, a "New York" 

publicava, e ainda publica, o especial "Reasons to love New York now". O número 

muda a cada edição. Época São Paulo adotaria o mesmo procedimento no Brasil, 

sempre na edição de aniversário, em maio.   

 Se tanto "Chicago" quanto "Los Angeles" publicavam, respectivamente, as 

edições anuais "The best of Chicago" e "The best of Los Angeles", da mesma forma 



	   64	  

	  

que a "New York" também fazia a sua "The best os New York", Época São Paulo não 

deixaria de publicar O Melhor de São Paulo.  

 A reportagem de capa da terceira edição, com a chamada "Sexo & Amor", 

também foi inspirada na "New York", que publicara meses antes uma capa com o 

mesmo título. Nesta ocasião, o especial original, composto por oito reportagens 

distintas, oito "retrancas" no jargão jornalístico, foi em boa parte adaptado para a 

versão paulistana. O depoimento de uma mulher recém-separada, as confissões de 

homens casados sobre o que eles pensam, diários sexuais de alguns personagens, as 

reflexões de uma mulher infiel, os bastidores de um casamento lésbico, o que faz 

alguns jovens optarem por permanecer virgens, todas essas pautas aparecem tanto no 

original nova-iorquino quanto na versão de Época São Paulo, logo em sua terceira 

edição. Em algumas das matérias, as fotografias também foram copiadas, 

reproduzidas com outros personagens. Difícil disfarçar o constrangimento.  

 
Eu nunca me incomodei com referências. Se a gente faz uma edição com 50 

motivos para amar São Paulo, eu gosto até de mencionar que fomos inspirados 

pela "New York". Inspirar é inspirar, e se a gente cita a fonte eu não me sinto mal. 

Mas eu lembro que a gente fez uma edição intitulada "Amor & Sexo em São 

Paulo" com a qual eu não fiquei satisfeito. Rolou uma pressão muito forte para a 

gente fazer a pauta exatamente igual à publicada na revista americana, que era a 

"New York" também, e aquilo me deixou incomodado. Assim, não precisa fazer. 

Eu não me incomodo de usar uma ideia que eu vi em outro lugar. Mas copiar a 

pauta ipsis literis é um pouquinho demais. "Faz igual, não inventa!", o Paulo dizia 

(Maron emula um tom rude, como um grito). É uma pena, porque ele tinha várias 

sacadas boas. Se você quer imitar, cita a fonte. Não fica fingindo que você é um 

gênio. E não precisa copiar ipsis literis. A cidade é outra. É uma falta de 

confiança no talento da sua equipe achar que ela não pode vir com pautas 

bacanas. (Alexandre Maron, depoimento ao autor, 2014, vide Apêndice B).  

   

 Na capa da quarta edição, nova cópia. A reportagem visual "Olhe para cima" 

também foi inspirada numa revista estrangeira, com a mesma chamada e a mesma 

proposta: um passeio pela cidade expondo, por meio de fotografias, objetos e visuais 

curiosos que só são captados por quem anda... olhando para cima. O que havia de 

imprevisível na pauta havia também de dispensável. Foi, de longe, a matéria de capa 

menos relevante de todo o primeiro ano da revista, embora visualmente interessante.  
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 Outras revistas também serviram de inspiração para seções específicas. Uma 

página inspirada numa seção da Vanity Fair, uma página inspirada numa seção da 

Esquire. Procurava-se criar uma identidade para Época São Paulo, que traduzisse o 

espírito paulistano, a partir de uma colagem de possibilidades que nem sempre 

dialogavam com os paulistanos. A missão de "fazer uma revista que reflita São 

Paulo", expressa na primeira linha do primeiro editorial de Paulo Nogueira, parecia 

conflitar com a sucessão de reportagens adaptadas de fora. Não obstante, confiava-se 

na simbologia da cidade cosmopolita para conceber uma revista que, ao mesmo 

tempo, assumia o desafio de traduzir o zeitgest paulistano a partir de um patchwork de 

referências estrangeiras. Talvez por este motivo, o projeto parecia funcionar. As 

reportagens, no conjunto, espelhavam a cidade a um só tempo conservadora e 

arrojada, bela e caótica, , divertida e grave, claudicante e promissora.  

 Ao buscar traduzir o espírito do tempo paulistano, Época São Paulo tinha 

também a pretensão de se tornar um marco editorial que extrapolaria em muito os 

limites da cidade. Bem conduzida, teria o potencial de funcionar como farol para 

diversas outras cidades, e ser consumida também fora de São Paulo. No limite, a 

própria "The New Yorker" despontava também como referência, não em razão das 

pautas, nem mesmo pelo aspecto visual ou pela profundidade dos textos, mas na 

vocação impar para espelhar o espírito paulistano com a habilidade e a destreza com 

que a "New Yorker" consegue espelhar o mood nova-iorquino. Ao mesmo tempo, 

Época São Paulo chegou ao mercado com seções bastante raras no mercado editorial 

de qualquer país, mais tarde descontinuadas, como uma seção de quadrinhos, e a 

publicação de um conto inédito por edição, sempre de algum autor consagrado no 

mercado editorial brasileiro, como Marçal Aquino, Xico Sá, Antonio Prata e Clarah 

Averbuck, recursos editoriais que são encontrados justamente na "New Yorker".   

 Uma rápida navegada pela história da "New Yorker" também nos mostra a 

intenção primordial de seu criador de fazer uma revista irreverente, antenada, que 

tratasse o leitor com inteligência e que estabelecesse uma relação baseada na 

inovação, na tendência, no contemporâneo, e não no conservadorismo, no atraso. As 

semelhanças com Época São Paulo, pelo menos no discurso, são muitas.  

 No livro História da Imprensa nos Estados Unidos, publicado em 1954 e 

editado no Brasil em 1965, o professor de jornalismo da Universidade de Minnesota 

Edwin Emery qualifica a "New Yorker" como "a mais característica das revistas 

americanas". Lançada em 1925, ela completou 90 anos de permanência nas bancas e 
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nos lares americanos no mesmo ano em que esta pesquisa era concluída. 

Rapidamente, a revista transbordou os limites da metrópole de origem, mas, em certa 

medida, jamais abdicou por completo da missão de fazer uma revista de cidade. 

Durante essas nove décadas, "New Yorker" manteve em suas páginas um respeitado 

roteiro cultural, com resenhas consistentes sobre noite, artes, gastronomia, teatro, 

cinema, dança e música clássica. Teve inclusive o mérito de valorizar a programação 

cultural dispondo as resenhas na primeira parte da revista, logo nas primeiras páginas, 

e não na metade final, como acontece nas revistas de cidade feitas no Brasil. Ao 

mesmo tempo, publica reportagens históricas, muitas delas de interesse nacional ou 

internacional, mas que sempre dialogam com o espírito nova-iorquino. "Hiroshima", o 

famoso relato de John Hersey que virou livro e se tornou um dos mais contundentes 

exemplos de jornalismo literário da história, saiu primeiro na "New Yorker", na 

edição de 31 de agosto de 1946, ocasião em que a revista foi integralmente dedicada à 

reportagem, sem nenhuma outra nota, sem nenhum cartoon. Anos depois, em 1961, 

foi nas páginas da "New Yorker" que Hanna Arendt publicou, dividido em cinco 

partes, o famoso ensaio "Eichmann em Jerusalém", seu relato sobre o julgamento do 

nazista Adolf Eichmann, texto que fustigou um caloroso debate sobre o Holocausto e 

sobre o importante conceito, difundido por ela, da banalização da violência. Arendt 

publicou um total de 14 reportagens na revista, ao longo de 14 anos, incluindo perfis 

de Walter Benjamin e Bertolt Brecht. 

 Na estrutura da "New Yorker", a parte central da revista era, e ainda é, 

dedicada a reportagens de fôlego, bem escritas, sem enrolação, muitas delas com a 

assinatura de algum autor aclamado, como era o caso de Hannah Arendt, quase 

sempre sem fotografias. Em toda edição, havia pelo menos um profile, termo cunhado 

pela própria equipe da "New Yorker" para designar reportagens focadas numa única 

pessoa: alguma personalidade ou liderança representativa em seu segmento que 

despertasse interesse do público. Quem o sugeriu ao fundador Harold Ross foi James 

Kevin McGuiness, um dos jornalistas da redação, como lembra David Remnick 

(2001). A habilidade dos colaboradores da revista em compor perfis era tão aguçada 

que "perfil" logo passou a designar o formato, inaugurando um gênero jornalístico.  

 "New Yorker" foi fundada em 1925 por Harold Ross, jornalista que atuara 

durante a Primeira Guerra Mundial como editor do jornal "Stars and Stripes", das 

Forças Armadas dos Estados Unidos. Segundo Remnick, Ross gostava de chamar sua 

revista de comic weekly, uma semanal de humor. Queria, sobretudo, que seus perfis 
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fossem além das biografias, que fossem extensos e irônicos, e contemplassem a 

privacidade (p. IX). A mesma preferência pela leveza, pela graça e pela curiosidade 

perpassava toda a revista. "Ross disse a seus redatores e editores que, sobretudo, o 

que ele queria era fugir do que ele lia em outras revistas", escreve Remnick.  

 Sobre os textos da seção "Talk of the Town", costumava orientar assim seus 

redatores: "Se você não puder ser divertido, seja interessante". Quem diz é Brendan 

Gill, jornalista que trabalhou por 40 anos na redação da "New Yorker", conviveu com 

Ross e, em 1975, lançou o livro de memórias "Here at The New Yorker" (p. 6).  

 No livro "História da Imprensa nos Estados Unidos", Edwin Emery dá mais 

uma pista sobre o tipo de jornalismo lançado por "New Yorker". "A revista, dizia 

Ross, seria humorística, refletiria a vida americana e se manteria atualizada com os 

fatos da época, com uma veia satírica e jovial que a caracterizava como uma revista 

'imprópria para a velha de Dubuque'" (p. 689). A referência a Dubuque é 

providencial. Cidade mediana que hoje reúne pouco mais de 50 mil habitantes no 

Estado de Iowa, à beira do Rio Mississippi, Dubuque estaria para Iowa assim como 

Ribeirão Preto está para o Estado de São Paulo em termos de tamanho e importância. 

Mas, sua imagem, bem como a de Iowa, era a de uma província atrasada, retrógrada, 

voltada para o passado. Ao se referir à "little old lady in Dubuque" (a tradução mais 

adequada seria "a senhorinha de Dubuque", e não "a velha de Dubuque" como 

aparece na tradução do livro de Emery), Ross demonstrava seu apreço pela 

vanguarda, pela ousadia, por uma imprensa jovial que refletisse o espírito do tempo.  

 Época São Paulo foi erguida sobre pilares semelhantes. Não interessava aos 

criadores da revista escrever para o "paulistano quatrocentão", em analogia à 

senhorinha de Dubuque. O que os motivava era, como para Ross, fugir do que se lia 

em outras revistas, em especial na Veja São Paulo. Nos bastidores, usava-se com 

alguma frequência a imagem de Hebe Camargo para exemplificar o que deveria ser 

evitado. Época São Paulo não escreveria para pessoas com o perfil da Hebe Camargo. 

Veja São Paulo, por sua vez, insistia em dar capa para a septagenária apresentadora de 

TV, representante de uma elite econômica e de uma cultura convencional, exatamente 

do status quo que Época São Paulo intencionava desconstruir.  

 Hélio Gurovitz tocou nesse ponto de 2010: 

 
No caso da Época, a principal causa é a inovação. Então a gente consegue ter uma 

posição de marketing que é a seguinte: enquanto Veja representa o velho, a Época 
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representa o novo, em tudo. E isso se desdobra em várias coisas. A Veja tem um 

jeito velho de fazer revista, desde a diagramação, escolha das pautas, tipologia, e 

chega em sua visão política. A Veja é muito sectária, a gente é mais aberto. 

(GUROVITZ, 2010, p. 25).  

 

 São Paulo era mais do que Hebe Camargo quando Época São Paulo foi 

lançada. Era mais do que o Fasano, o Shopping Iguatemi, os "velhos" referenciais que 

se alternavam semanalmente nas páginas da concorrente. Havia um universo a 

explorar, que Veja São Paulo, acomodada em razão da ausência de concorrentes, não 

explorava, porque não era cobrada nesse sentido. Em vez de disputar o interesse da 

senhorinha de Dubuque — ou dos fãs de Hebe Camargo — melhor seria experimentar 

outra coisa. O afã de Ross nesse sentido era tão firme que, diz a lenda, ele demitiu 

uma centena de funcionários nos primeiros 18 meses de revista, até conseguir se 

satisfazer com a equipe que coordenava. (EMERY, p. 689).  

 Conta-se que, após a morte de Ross, em 1951, a revista deu uma "encaretada", 

sob orientação do novo editor, William Shawn, a ponto de, anos depois, a revista 

"Time", numa troca de insultos com a "New Yorker", ter publicado um editorial em 

1960 afirmando que a revista tinha, na ocasião, 97 assinantes em Dubuque, entre os 

quais algumas senhorinhas. O importante, para o negócio e para a imprensa, era que, 

para além das assinantes de Dubuque, a revista apresentava a respeitosa cifra de 430 

mil assinantes, e faturava com publicidade muito mais do que Ross faturara uma 

década antes (EMERY, p. 690). 

 Senso de humor e apreço pelo texto bem escrito foram dois aspectos 

consagrados na "New Yorker" que sempre foram perseguidos em Época São Paulo. 

"Seja engraçado. Senso de humor é fundamental, qualquer que seja a natureza da 

revista", dizia um dos slides da apresentação em PowerPoint que Paulo Nogueira 

costumava exibir em palestras para os jornalistas da Editora Globo, intitulada 

"Pequeno Manual Prático do Jornalismo".  

 Na Época São Paulo, ele estava presente em diversas seções, e, de maneira 

transversal, temperava a maior parte dos textos. O ápice da irreverência se dava no 

Marco Zero, seção inicial da revista. Ali, na primeira fase, foram criadas seções como 

"Pergunte a Seu Justino", um personagem fictício que funcionava como uma espécie 

de tira-teima, ou oráculo da cidade, para dirimir dúvidas como "qual museu é melhor, 

o Masp, de São Paulo, ou o Malba, de Buenos Aires?". Havia sempre um quadro com 
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explicações das novas gírias de São Paulo, uma divertida seção chamada "Área de 

Serviço" em que uma personalidade abria as portas de seu local de trabalho para a 

equipe de reportagem e contava a história de cada objeto; uma seção chamada "Vozes 

da Cidade" na qual eram entrevistados personagens quase sempre invisíveis do 

cotidiano da metrópole, como um coveiro que entende de filosofia ou uma técnica da 

vigilância sanitária; o "Teste do sofá", com sugestões de filme, discos, games e livros 

recém-lançados, para o paulistano curtir em casa.  

 Na parte de reportagens, havia reverência na escolha das pautas e na forma de 

embalá-las. Uma capa especial de dia dos namorados narrava as histórias de amor de 

casais improváveis, que tinham tudo para não dar certo, enquanto a imagem de capa 

sintetizava a pauta: um cachorro e uma gata reproduzindo a famosa cena do macarrão 

do filme "A dama e o vagabundo". Para mostrar as obras de construção do Rodoanel 

Sul, já em estágio avançado de terraplenagem, mas ainda não pavimentado, o repórter 

percorreu todo o trajeto numa picape 4X4, com o campeão brasileiro de rally ao 

volante. Para mostrar a influência dos marketeiros na imagem dos candidatos na 

campanha eleitoral, a equipe de produção da revista transformou um senhor simples, 

dono de uma loja de embutidos, num político de aspecto confiável, favorito numa 

enquete feita na Avenida Paulista.  

 Também o roteiro tinha seus momentos de irreverência. Um restaurante bom 

que tivesse cometido um deslize durante a visita da crítica gastronômica ia parar 

numa seção chamada "De castigo". Havia em toda edição uma seção intitulada 

"Personagem da noite", com uma pequena entrevista e uma foto sangrada de um 

personagem quase sempre exótico, flagrado em alguma balada na cidade.  

 Nos textos, Época São Paulo foi um dos raros veículos em que se permitia 

experimentar, lançando-se mão de recursos literários, até mesmo o relato em primeira 

pessoa, e com estímulo à realização de pautas nas quais o repórter vivia a experiência 

a ser relatada, das reportagens mais simples às mais complexas. Para discorrer sobre 

as obras de revitalização do centro da cidade e explorar como era morar na região, foi 

alugado um apartamento de um quarto na esquina da Rua da Consolação com a 

Avenida São Luís, vizinho à Biblioteca Mário de Andrade, onde uma dupla de 

repórteres foi morar e trabalhar ao longo de um mês. A sala virou redação e um blog 

foi criado para veicular relatos diários sobre as impressões, as descobertas e as 

entrevistas feitas pela reportagem. Em outra ocasião, para contar a experiência de uma 

ONG dedicada à construção de moradias provisórias de madeira para moradores em 
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áreas de risco, a repórter se inscreveu como voluntária e foi participar da experiência 

de construir as casas, morando e convivendo no local durante um fim de semana, 

envolvida na rotina de encaixar tábuas e erguer paredes de madeira, tudo sob chuva.  

 Os exemplos são muitos, às dezenas. A cada edição, era natural encontrar pelo 

menos uma reportagem fora dos padrões dos manuais de redação, com diálogos, 

textos em primeira pessoa, objetos e animais narrando episódios como se fossem 

gente. Essas ferramentas editoriais também reforçavam as diferenças em relação à 

concorrente. "A técnica literária é perfeitamente compatível com o estilo jornalístico", 

defende Sérgio Vilas Boas no livro "O estilo magazine", de 1996. 

  
A informação pesquisada em arquivo e a apuração são seus principais 

ingredientes, que, como na receita de um prato requintado, vão carecer de um 

bom tempero. O desenvolvimento do seu texto exigirá recursos estilísticos de toda 

natureza." (VILAS BOAS, 1996, p. 15).  

 

 Vilas Boas entende que as experiências de jornalismo literário no Brasil 

receberam a forte influência do movimento conhecido como "New Journalism", 

deflagrado nos Estados Unidos nos anos 1960.  
 

As reportagens do New Journalism, além dos fatores socioculturais, nasceram da própria 

divisão interna das redações norte-americanas. De um lado, os jornalistas que cobriam o 

dia a dia, produzindo matérias factuais, de interesse imediato. De outro, os repórteres do 

feature, que se dedicavam às chamadas matérias de interesse humano, vulgarmente 

conhecidas como 'matérias frias'. Enquanto os jornalistas de matérias factuais competiam 

entre si pelo ineditismo (furo), os jornalistas de feature gozavam de certa liberdade para 

experimentações de natureza literária. (...) O novo jornalismo dos anos 60 procurava 

provocar o leitor, instigando-o no plano emocional e intelectual. (VILAS BOAS, 1996, 

p. 91).  

 

 Na Época São Paulo, esse jornalismo jamais foi feito de maneira leviana ou 

arrogante, como forma de exibir talento. Quando utilizada, essa técnica tinha o claro 

objetivo de contar uma história que não poderia ser contada com a mesma correção e 

a mesma profundidade sem o emprego desse recurso. Vilas Boas diz que, numa 

revista, é perfeitamente possível o jornalista ser literário. "Não como um fim em si, 

mas como forma de ser jornalisticamente mais expressivo, do ponto de vista da beleza 

e da criatividade." (1996, p. 103). Ele lista, também aquelas que seriam algumas das 
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qualidades do jornalismo de revista que constituem um passo à frente da exposição da 

notícia como costuma ser feita pelos jornais: "a reflexão, a visão detalhada do 

contexto, a narrativa instigante e atraente, que faça o leitor mergulhar na 'história'". 

(1996, p. 14).  

 Essa apropriação do texto também se estendia à parte visual. Diversos abres de 

matérias foram desenhados a mão. Em uma reportagem, em que a revista 

acompanhava o trabalho de um carteiro, a primeira página foi escrita a mão, em letra 

cursiva. Num outro abre, o título foi montado com o auxílio de uma linha, como se 

fosse um bordado. Usavam-se texturas. Quando a revista investiu numa rotina de 

publicar reportagens históricas, que recuperavam episódios do passado como a 

inauguração do Teatro Municipal, em 1911, a época de ouro da Cinelândia paulistana, 

nos anos 1940, a construção do Estádio do Morumbi, nas décadas de 1950 e 1960, ou 

a prisão do metalúrgico Luiz Inácio Lula da Silva, em 1980, as páginas em preto e 

branco pareciam convertidas em jornais do passado, com tipologia de época, tons 

sépias, recursos visuais que contribuíam para criar a atmosfera adequada. Ricardo 

Alexandre chama de "carpintaria".  

 
Uma coisa que me atraía muito na Época São Paulo era a carpintaria. A gente vai 

fazer um roteiro, mas a gente tem de ter fotos feitas com muito carinho. Era uma 

percepção nova para mim. Eu vinha do universo das fotos de divulgação. E fiquei 

muito entusiasmado com aquilo, de ver o carinho com que você conduzia suas 

reportagens. Isso me entusiasmou muito. A produtora de fotos (Christiane 

Osterreicher) fazia aquilo com um amor, uma entrega, que me entusiasmava 

muito. Não era uma salsicharia. Acho que essa era nossa grande virtude, nosso 

DNA, que foi sendo drenado com o passar do tempo. O que havia de referência 

eram as matérias picaretas da "Vejinha".    

 

 O entusiasmo da equipe com essa manufatura, esse cuidado, o carinho com 

que a revista era feita, estava implícito no projeto da Época São Paulo desde o início. 

Se houvesse um plano editorial, provavelmente viria explicitado, como técnica de 

demonstrar e manifestar o amor pela cidade que sempre serviu como catalisador do 

trabalho da redação. Esse "amor" é uma constante nos relatos dos diretores.  

 
Eu queria que a revista fosse uma declaração de amor à cidade. Mas não uma 

declaração de amor à cidade no sentido de "ai, como você é linda". Uma 

declaração de amor à cidade no sentido de "tá errado isso aqui; eu te amo, mas 
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quero você melhor". (...) Não era um amar babaca. O (especial anual) "50 

motivos para amar São Paulo", que era uma cópia da "New York", era uma 

tentativa de materializar essa ideia. Mas eu queria que a revista fosse um canal 

para descobrir a cidade. (...) Tinha um monte de coisas que eu queria fazer que 

eram uma tentativa de abrir essas gavetas. Olha só que cidade legal! Olha como 

essa cidade tem coisas interessantes! Olha como essa cidade é multicultural, 

"multi" isso, "multi" aquilo. (Alexandre Maron, depoimento ao autor, 2014, vide 

Apêndice B).   

 

 Ricardo Alexandre chega a se perguntar se a crença nesse amor por São Paulo 

não teria sido um dos motivos para o insucesso da revista após poucos anos:  

 
Eu acho que, se havia um ponto de discernimento da Época São Paulo em relação 

à concorrência, e um ponto em que ela deveria ou poderia se agarrar, em relação 

ao que a representava diante do mercado, do planeta Terra, da cidade ou de si 

mesma, era justamente esse carinho com o qual ela era feita e com o qual ela 

enxergava a cidade. Hoje, passado esse tempo todo, eu me questiono se esse 

discurso encontra eco em mais alguém. Será que o leitor tem por São Paulo o 

carinho que a gente tinha ao fazer a revista? (Ricardo Alexandre, depoimento ao 

autor, 2014, vide Apêndice C). 

 

 

1.3 — "São Paulo é como o mundo todo": informação local na aldeia global 

 

 "Primeiro nós construímos nossos edifícios, depois são os nossos edifícios que 

nos constroem."8 Esta frase é atribuída a Winston Churchill. Primeiro ministro do 

Reino Unido durante a Segunda Guerra, Churchill a teria proferido em 28 de outubro 

de 1943, em discurso oficial, referindo-se ao edifício-sede da Câmara dos Comuns. 

Destruído num bombardeio em 1941, o prédio precisava ser reconstruído, o que foi 

feito somente em 1950. Ao dizê-la, Churchill reconhece a influência dos espaços 

sobre a personalidade de quem os habita ou frequenta. Ele fala em edifícios, mas 

poderia falar em celas, em escolas, em lar ou em cidade. Nós construímos nossas 

cidades, depois são as nossas cidades que nos constroem.  

 As relações entre os moradores de São Paulo e sua cidade corroboram o 

discurso de Churchill. Impossível conceber uma cidade sem compreender sua 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 "We shape our buildings, and afterwards our buildings shape us." 
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população, ou vice-versa. Algo parecido se dá na construção de uma revista de 

cidade. Primeiro, construímos a revista, depois é a revista que nos constrói. Resultado 

das relações sociais, políticas e econômicas vigentes na cidade, a revista, feita à 

imagem e semelhança do espaço em que está inserida, passa a influenciar e, de certa 

maneira, a moldar essas mesmas relações sociais, políticas e econômicas. O círculo 

vicioso é categórico. Já não se sabe mais quem influencia quem. Um show da 

Bethânia ganha espaço na revista porque as pessoas têm interesse em ir, ou as pessoas 

têm interesse em ir porque o show apareceu na revista? 

 Muniz Sodré aborda o conceito de midiatização para redizer, sobre a 

comunicação, algo muito semelhante ao que Churchill disse ao falar de edifícios: "A 

sociedade faz a mídia, mas é também reflexo dela. Na verdade, as palavras, os 

discursos, constroem a realidade. A mídia é um dispositivo de construção da 

realidade." (SODRÉ, 2013, p. 141). Um ano antes, em outra publicação, Sodré havia 

exposto sua inquietação perante o poder mobilizador exercido pela comunicação 

sobre o que ele chamou de "equilíbrio social, cultural e político da polis":  

 
Hoje, é grande o consenso de que a comunicação, em sua prática, é a ideologia 

mobilizadora de um novo tipo de força de trabalho, correspondente à etapa 

presente de produção das mercadorias por um comando global. Do ponto de vista 

do Estado liberal burguês, ela tornou-se uma questão importante para o equilíbrio 

social, cultural e político da polis colocada sob o império das finanças. Na 

verdade, muito mais importante do que se poderia supor em meados do século 

passado. (SODRÉ, 2012, p. 22-23).  

 

 São Paulo é, certamente, um exemplo de "polis colocada sob o império das 

finanças", na designação de Sodré. Apoiada primeiro na indústria, depois no comércio 

e nos serviços, e agora cada vez mais no setor quaternário, que engloba as atividades 

que lidam com produção intelectual e artística (conceito que hoje se entrelaça com o 

de capital criativo e o de indústria do conhecimento), São Paulo é uma cidade enorme, 

pujante e intensa, que foi construída por nós e que agora começa a nos construir.  

 É preciso considerar que o impulso criador ou organizador de toda cidade, 

desde os primórdios da polis, é justamente a necessidade de estabelecer uma rede de 

sustentação econômica, de maneira que, em alguma medida, as cidades sempre 

implicaram o poder de um império das finanças, mesmo que esse império tivesse 

outra configuração em outros momentos. "Uma das especulações é que a cidade 
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surgiu ao redor do mercado enquanto sítio (market place), em função do 

desenvolvimento do comércio", lembra Paul Singer no livro "Economia política da 

urbanização" (1998, p. 11). O economista se debruça sobre o exemplo de São Paulo e 

recorre à epistemologia marxista para concluir que a capital paulista "é uma destas 

áreas onde se concentra o capital, esvaziando economicamente as outras regiões e, 

naturalmente, também as cidades nelas contidas." (p. 119). Logo adiante, no mesmo 

livro, Singer joga luz sobre a real vocação de São Paulo nos tempos atuais: firmar-se 

como uma cidade "exportadora" de serviços, entre os quais os de recreação e 

entretenimento, que vão para sempre determinar a vocação utilitária e, mais do que 

isso, de divulgação cultural e de consumo, das revistas de cidade feitas em São Paulo. 

Singer diz que "a economia de uma cidade se divide em duas partes: atividades que se 

destinam ao exterior e atividades que atendem o consumo interno". As primeiras, em 

suas palavras, definiriam a função econômica da cidade.   
 

Se uma cidade possui um amplo parque industrial, é óbvio que parte da produção 

será consumida pela própria população da cidade. Mas o fato de que uma parte 

importante da produção industrial é exportada (para outras partes do país ou para 

o exterior) é que confere caráter industrial à cidade. (...) O mesmo é verdade 

quanto aos serviços: qualquer cidade possui, para o atendimento de sua própria 

população, comércio varejista, serviços de recreação, serviços religiosos etc. 

Porém são os serviços que ela exporta que lhe definem a função econômica. 

(SINGER, 1998, p. 147).  

 

 Mais do que qualquer indústria, o que faz girar a economia paulistana e o que 

serve de chamariz para visitantes de fora no século XXI é exatamente a oferta de 

shoppings, lojas, bares, restaurantes, cinema, shows e teatro. Ou seja: precisamente o 

conteúdo disponível nas páginas da Época São Paulo, ora convertidas em vitrines. 

Saúde e negócios também contribuem com uma fatia importante na economia política 

de São Paulo, mas é sobretudo a rede de comércio e serviços que permite à metrópole 

exercer seu domínio, simbólico e financeiro, e criar identidade. 

 Em Milton Santos (2012), publicado originalmente em 1994, encontramos 

uma análise do tipo de domínio exercido por São Paulo no cenário nacional, um 

domínio baseado no setor terciário e, mais recentemente, no setor quaternário, em 

permanente expansão. "Dela pode-se dizer que é uma metrópole onipresente em todo 
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o território nacional, sendo também o lugar em que são mais fortes e significativas as 

relações internacionais", escreveu (p. 17).   

  
Sem deixar de ser a metrópole industrial do país, apesar do movimento de 

desconcentração da produção recentemente verificado, São Paulo torna-se, 

também, a metrópole dos serviços, metrópole terciária, ou, ainda melhor, 

quaternária, o grande centro de decisões, a grande fábrica de ideias que se 

transformam em informações e mensagens, das quais uma parte considerável são 

ordens. (SANTOS, 2012, p. 38).  

	  
 Em São Paulo, particularmente no que se refere aos setores terciário e 

quaternário, tudo é grande, mega, hiper. Os turistas podem se hospedar em 410 hotéis, 

62 hostels e 350 motéis9. Em 2014, segundo dados compilados pela SPTuris, a 

empresa municipal de turismo, São Paulo tinha 282 salas de cinema, 164 teatros, 184 

casas noturnas e 53 shopping-centers. São 240 mil lojas e 5 mil pet shops disputando 

o maior mercado brasileiro. O mapa da cultura paulistana abrange ainda 125 museus, 

39 centros culturais e  146 bibliotecas. No segmento de esporte e bem-estar, chama 

atenção a presença de mais de 1 mil academias de ginástica, 103 parques, 69 clubes, 

10 estádios de futebol, 12 campos de golfe e um autódromo.  

 Com um total estimado em 55 mil estabelecimentos especializados em 

alimentos e bebidas, setor designado por "A&B" no jargão especializado, a Grande 

São Paulo é tida como a segunda maior metrópole gastronômica do planeta, atrás 

apenas de Nova York. São 15 mil restaurantes que contemplam 52 especialidades, 

entre as quais 500 churrascarias e 4,5 mil pizzarias (elas produzem cerca de 1 milhão 

de pizzas por dia). Há 20 mil bares, 3,2 mil padarias (10 milhões de pãezinhos por 

dia!) e ao menos 2 mil estabelecimentos dedicados à entrega de comida em domicílio. 

Tudo isso convergindo para o número de 864 mil transações efetuadas diariamente 

com cartão de crédito.  

 É esse o tamanho do mercado cobiçado pelos anunciantes e, por extensão, 

disputado pelas empresas de comunicação em São Paulo. Em 2013, havia 11 

emissoras de TV, 42 rádios e 607 revistas na cidade, ainda segundo dados da SPTuris. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9	  Os números de São Paulo exibidos nesta seção foram reunidos pela SPTuris e estão disponíveis em 
http://www.visitesaopaulo.com/dados-da-cidade.asp. Acessado em 16 de junho de 2015.  
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Muniz Sodré não hesitaria em afirmar que, se existe uma polis colocada sob o império 

das finanças, hoje, no Brasil, essa polis é São Paulo.  

 Na primeira aula do curso "Economia (e) política da cidade", disciplina de 

pós-graduação ministrada no primeiro semestre de 2015 no Departamento de Ciência 

Política da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP (FFLCH), o 

então prefeito Fernando Haddad afirmou que, no cotidiano da metrópole, tudo é 

economia. Sua teoria é a de que cada escolha feita por um cidadão no espaço urbano 

carrega em si uma decisão eminentemente econômica. Um exemplo citado por ele foi 

a percepção de que parte considerável da população em situação de rua em São Paulo 

mantém residência fixa em municípios da região metropolitana ou em bairros 

demasiadamente afastados, como é sabido. A justificativa para isso está na decisão 

econômica. Em geral, esses moradores fazem um cálculo rudimentar. Considerando o 

custo do transporte, o tempo gasto no trajeto e a consciência de que, em determinados 

pontos do centro histórico, haverá um prato de comida oferecido por alguma 

instituição social, além da maior possibilidade de conseguir trabalho ou dinheiro com 

mendicância, o resultado da equação é um determinante: melhor ficar por ali mesmo.  

 Exemplos como este perpassam todas as decisões que envolvem a cidade. O 

cálculo entre fazer determinado trajeto a pé, de ônibus ou de táxi; o cálculo para 

definir em que bairro comprar (ou alugar) um imóvel; o cálculo da administração 

pública para definir onde será a próxima creche, a próxima unidade básica de saúde, o 

próximo CEU, o próximo corredor de ônibus. "Um corredor de ônibus tem o poder de 

valoriza bairros distantes", diz Haddad. "Se um corredor permite ao morador lá da 

ponta economizar 30 minutos no trajeto até o centro, os imóveis localizados em sua 

região sofrerão uma valorização equivalente."10 

 É este mesmo tipo de cálculo que determina a compra de uma revista, 

qualquer que seja ela, de modo que toda publicação deve ser percebida sobretudo 

como mercadoria. São duas as contas fundamentais: 1- Esta revista é economicamente 

vantajosa para o anunciante? 2- Ela é economicamente vantajosa para o leitor? 

 O negócio das revistas de cidade, ou seja, o produto que elas comercializam, é 

essencialmente informação, e informação sobre a cidade. Nesse sentido, faz sentido o 

questionamento suscitado por Ricardo Alexandre ao perguntar, nas últimas linhas da 

seção anterior, se o carinho que Época São Paulo tinha ou dizia ter pela cidade 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10	  Aula ministrada por Fernando Haddad em março de 2015, assistida pelo pesquisador.  
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encontrava eco no leitorado, tanto entre aqueles que exercem a decisão de comprar a 

revista quanto entre aqueles que exercem a decisão de comprar um anúncio. A 

pergunta mais precisa talvez fosse: esse amor por São Paulo representava algum valor 

de troca? No cálculo elementar do paulistano, o custo da revista era um bom 

investimento ou a revista não compensava os reais consumidos nela?  

 Essas perguntas contribuem para justificar o movimento feito pela condução 

editorial no sentido de privilegiar pautas que transmitissem a sensação de serviço 

prestado, de dinheiro aplicado. Assim, cobrava-se, não sem razão, cada vez mais 

relevância e utilidade. Pesando um pouco a mão, a lógica era simples: o custo-

benefício de uma revista que traz na capa um guia com os melhores hambúrgueres da 

cidade é maior, pelo menos para o leitor padrão, do que o custo-benefício de uma 

revista que traz na capa uma reportagem sobre objetos curiosos que a gente só 

consegue ver se andar por aí olhando para cima. Ou ainda: para que investir tempo, 

recursos e trabalho produzindo uma reportagem sobre a história da inauguração do 

Teatro Municipal, em 1911, se esta reportagem não terá nenhuma "serventia" para o 

leitor? Por que não optar por um guia de restaurantes bons e baratos, um mapa com os 

melhores outlets da cidade ou uma lista com os dez destinos turísticos da moda?  

 Mesmo sob o guarda-chuva das reportagens clássicas, que traduziriam dilemas 

da classe média ou grandes temas da atualidade, é possível observar uma escala de 

prioridades. De uma reportagem sobre a crise na segurança pública, ou com soluções 

possíveis para o trânsito de São Paulo, espera-se maior poder de sedução do que uma 

reportagem sobre a nova dupla de produtores de cinema que vem se destacando no 

circuito cinematográfico brasileiro, mesmo que nenhuma delas possa ser considerada 

jornalismo utilitário ou de serviço. Aqui, o fator é essencialmente a relevância, o 

interesse jornalístico, o potencial que o tema tem de subsidiar o debate entre amigos.  

 De tudo o que vimos até aqui, nesta seção, começa a se delinear uma 

conclusão que, no limite, vai determinar a conveniência e a relevância das revistas de 

cidade paulistanas: São Paulo é, do ponto de vista da atividade econômica, uma 

cidade para ser consumida. É essa, e nenhuma outra, a vocação principal da 

metrópole, e é essa vocação que deve ser explorada por essas revistas.  

 A palavra consumo é aqui usada não apenas em referência ao consumo de 

mercadorias — objetos, vestuário — mas também e principalmente ao consumo de 

lazer, alimentação e cultura, ora convertidos em mercadorias. Há uma cultura do 

consumo, que perpassa os diversos setores da vida urbana e que passa a definir o 
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comportamento dos indivíduos e também da sociedade, como organismo coletivo. A 

socióloga americana Sharon Zukin discute este aspecto em profundidade. Seu objeto 

de estudo é Nova York, onde mora, cidade que desempenha nos Estados Unidos o 

mesmo papel de capital cultural exercido, no Brasil, pela cidade de São Paulo.  
 

A cultura é cada vez mais o negócio das cidades — o pilar de suas atrações 

turísticas e sua única fronteira competitiva. O crescimento do consumo cultural 

(de arte, comida, moda, música, turismo) e as indústrias que atendem a ele são o 

combustível da economia simbólica da cidade, sua capacidade visível de produzir 

tanto símbolos quanto espaço. (ZUKIN, 1995, p. 2, tradução nossa). 

 

 Sua abordagem é por vezes inquietante.  

 
Promotores da cidade cada vez mais competem pelos dólares dos turistas e por 

investimentos financeiros vendendo a imagem da cidade como um centro de 

inovação cultural, com direito a restaurantes, apresentações de vanguarda e design 

arquitetônico. Essas estratégias culturais de requalificação têm menos críticos do 

que o multiculturalismo. Mas elas muitas vezes contrapõem o interesse pessoal 

dos empreiteiros, dos políticos e de instituições culturais progressistas de um lado, 

e pressões autênticas das comunidades locais, de outro. (op. cit., p. 2).   

 

 Num determinado trecho do livro "The cultures of cities", Zukin elege os 

restaurantes de Nova York como corpus de pesquisa e estende suas impressões ao 

conjunto dos restaurantes das capitais culturais, agora entendidos e estudados como 

uma instituição mais ou menos coesa. Segundo ela, esses restaurantes são "espaços 

nos quais transações são feitas, fofocas são trocadas, e acordos são firmados." 

 
Esta abertura do consumo cultural permitiu que certos tipos de restaurantes 

desempenhassem um papel importante na economia simbólica de uma cidade. 

Esses restaurantes estão ligados às artes e ao turismo, à 'qualidade de vida' que 

uma cidade oferece a executivos e àqueles que comem fora e à imagem da cidade 

como capital cultural. Inovadora em gastronomia, receptiva ao capital investido: 

restaurantes que oferecem as últimas novidades em jantares de alta classe 

sugerem uma aura de excitação sensual parecida com a última informação 

financeira, um golpe de publicidade ou um furo de moda. Na verdade, 

restaurantes tornaram-se salas de estar públicas dos negócios da economia 

simbólica e das elites criativas. (op. cit., p. 155). 
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 É como atração cultural que o consumo deve ser entendido nas metrópoles 

contemporâneas, ao mesmo tempo em que é como consumo que atração cultural pode 

ser observada, consagrando uma rede simbólica na qual se justificam editorialmente 

tanto um roteiro cultural quanto o jornalismo de serviço de forma geral, classificação 

que, com todos os seus senões, poderíamos facilmente estender a todas as reportagens 

em forma de listas, por exemplo (os 20 melhores isso, os 50 melhores aquilo). 
 

Compramos para suprir a nós mesmos com artigos de primeira necessidade e 

também com produtos supérfluos, e para nos sentir em casa na cidade, para nos 

sentir parte de seu turbilhão de negócios e prazeres, de sua grande exposição, de 

suas sérias transações sociais. (...) Além disso, de um ponto de vista 

grosseiramente comercial, fazer compras é uma das maiores atrações culturais da 

cidade moderna. (op. cit., p.187-188). 

 

 E ainda: 

 
Culturas de compras (no original, "shopping cultures") não são importantes 

simplesmente no nível das preferências individuais ou das práticas de consumo. 

Elas são partes importantes na construção dos espaços das cidades, e em virtude 

da importância de ser e ser visto, constroem culturas públicas. Elas oferecem 

oportunidades para a representação de identidades coletivas, e para a inclusão 

dessas identidades numa cultura maior, urbana e pública. (op. cit., p. 253-254).  

 

 Em certo sentido, esse olhar de Sharon Zukin sobre a hegemonia do consumo 

nas grandes cidades contrasta, ou, melhor dizendo, dialoga com o conceito de direito 

à cidade proposto por Henri Lefebvre e por David Harvey. Não são abordagens 

excludentes. Ao contrário, o poder simbólico exercido com intensidade crescente pela 

cultura do consumo (bem como pelo consumo dito cultural) contribui para tornar a 

ideia de direito à cidade essencialmente atual.  

 No livro "Direito à cidade", de 1969, o filósofo e sociólogo francês Lefebvre 

empreende dois movimentos importantes no sentido de definir as cidades e orientar 

seu desenvolvimento. Um desses movimentos é a análise que ele faz do paulatino 

esfacelamento do capital, daquilo que é dotado de valor de uso, em favor da 

emergência da mercadoria, daquilo que tem valor de troca, como determinante da 

riqueza e do poder no espaço urbano. "A oposição entre o valor de uso (a cidade e a 
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vida urbana, o tempo urbano) e o valor de troca (os espaços comprados e vendidos, o 

consumo dos produtos, dos bens, dos lugares e dos signos) surgirá em plena luz", 

escreveu (LEFEBVRE, 1991, p. 27). O segundo movimento, herdeiro do primeiro, é a 

compreensão de que a cidade também pode e deve ser observada como produto, tanto 

no sentido de mercadoria quanto no sentido de obra permanente, objeto em produção.  

 
Tomando o termo "produção" num sentido amplo (produção de obras e produção 

de relações sociais), houve na história uma produção de cidades assim como 

houve produção de conhecimentos, de cultura, de obras de arte e de civilização, 

assim como houve, bem entendido, produção de bens materiais e de objetos 

prático-sensíveis. Essas modalidades de produção não se dissociam, sem que se 

tenha o direito de confundi-las reduzindo as diferenças. A cidade foi e continua a 

ser objeto. (LEFEBVRE, 1991, p. 47). 

 

 É nesse sentido que Lefebvre se permite esboçar um conceito de cidade como 

"projeção da sociedade sobre um local, isto é, não apenas sobre o lugar sensível como 

também sobre o plano específico, percebido e concebido pelo pensamento, que 

determina a cidade e o urbano". (op. cit., p. 56). Vem daí, da projeção da sociedade 

capitalista sobre o espaço urbano, a urgência do direito à cidade percebido por ele. 

"Que a realidade urbana esteja destinada aos 'usuários' e não aos especuladores, aos 

promotores capitalistas, aos planos dos técnicos, é uma versão justa porém  

enfraquecida desta verdade", observa (p. 128), para concluir mais a frente: "O direito 

à cidade se manifesta como forma superior dos direitos: direito à liberdade, à 

individualização na socialização, ao habitat e ao habitar." (p. 135).  

 Três anos depois, no livro "Espaço e política", de 1972, Lefebvre retoma os 

mesmos temas, agora menos como narrativa histórica e mais como proposta de 

intervenção: um olhar sobre o presente que aponta para as transformações em curso 

nas cidades e no mundo capitalista. Aqui, Lefebvre se detém de forma mais didática 

ou pedagógica sobre o conceito de direito à cidade, como se em busca de uma 

sistematização, e contextualiza de maneira mais clara os caminhos encontrados pelo 

modo de produção capitalista para interferir no espaço urbano e definir seu futuro. 

 
O uso e o valor de uso quase desapareceram inteiramente, não persistindo senão 

como exigência do consumo de mercadoria; o espaço, indispensável para a vida 

cotidiana, se vende e se compra. Tudo o que constituiu a vitalidade da cidade 
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como obra desapareceu frente à generalização do produto. (LEFEBVRE, 2008, p. 

83).  

 

 Lefebvre se detém ainda na descrição daquilo que ele chama de ideologia do 

espaço. "O espaço é político e ideológico", ele diz. "Por quê? Porque esse espaço, que 

parece homogêneo, que parece dado de uma vez na sua objetividade, na sua forma 

pura, tal como o constatamos, é um produto social." (op. cit. p. 62). Daí a urgência de 

se compreender o direito à cidade, como direito fundamental e inalienável.  

 
Não se trata de um direito no sentido jurídico do termo, mas de um direito 

semelhante aos que se encontram estipulados na célebre Declaração dos Direitos 

do Homem, constitutiva da democracia. Esses direitos jamais são literalmente 

cumpridos, mas a eles sempre nos referimos para definir a situação da sociedade. 

(op. cit., p. 149-150). 

 

 A percepção do direito à cidade ganha relevância na medida em que o 

desenvolvimento do capitalismo é acompanhada por episódios de supressão desse 

mesmo direito. É exatamente quando parte da sociedade perde o direito à cidade em 

favor de outra parte da sociedade que se apreende sua inalienabilidade. O processo de 

transformação do território em mercadoria, a ação do capital sobre as cidades e a 

emergência da cultura do consumo estão na raiz da disputa por espaço no ambiente 

urbano, inclusive por espaço social, o que ajuda a consolidar a ideia de cidade como 

direito, e um direito sistematicamente descumprido. "O espaço edificável, 

antigamente abundante, torna-se raro nos arredores dos centros", diz Lefebre. "O 

espaço integra as novas raridades. Essa raridade, mantida e utilizada em torno dos 

centros, permite uma especulação furiosa." (op. cit., p. 153).    

 Em 1973, o geógrafo David Harvey também usou a expressão "direito à 

cidade" em seu livro "Justiça social e a cidade". Na conclusão, Harvey afirma não ter 

conhecimento do trabalho de Lefebvre até ter escrito o livro praticamente todo 

(HARVEY, 2005). É significativo que ambos tenham cunhado a mesma expressão 

para conceituar uma mesma indignação diante da perversidade da desigualdade no 

espaço urbano. "Entendo que o direito à cidade significa o direito que todos nós temos 

de criar cidades que satisfaçam as necessidades humanas, as nossas necessidades", 

resumiria Harvey anos depois, numa conferência sobre a crise do capitalismo 

neoliberal e o direito à cidade, publicada em 2009. 
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O direito à cidade não é o direito de ter – e eu vou usar uma expressão do inglês – 

as migalhas que caem da mesa dos ricos. Todos devemos ter os mesmos direitos 

de construir os diferentes tipos de cidades que nós queremos que existam. O 

direito à cidade não é simplesmente o direito ao que já existe na cidade, mas é o 

direito de transformar a cidade em algo radicalmente diferente. Quando olho para 

a história, vejo que as cidades foram regidas pelo capital, mais do que pelas 

pessoas. Assim, nessa luta pelo direito à cidade, haverá também uma luta contra o 

capital. (HARVEY, 2009, p. 269).  

 

 Ainda em "Espaço e política", Lefebvre introduz um tema que dialoga com a 

abordagem que fazemos, e que nos parece essencial para a compreensão das revistas 

de cidade: o lazer não apenas pauta a vida na metrópole, mas transforma o território, 

interfere na paisagem com ímpeto semelhante ao que tiveram a agricultura e a 

indústria em outros momentos, sob outro modo de produção ou outra fase do 

capitalismo. No capitalismo atual, a um só tempo informacional e globalizado, 

fundado na hegemonia dos setores terciário e quaternário (terciário superior), o 

espaço, principalmente o urbano, é radicalmente transformado pela indústria do lazer.  

 
Na Europa e nos países industriais avançados, os lazeres tornaram-se uma 

indústria de importância primordial. Por meio dos lazeres foram conquistados o 

mar, as montanhas e até os desertos. A indústria dos lazeres se conjuga com a da 

construção para prolongar as cidades e a urbanização ao longo das costas e nas 

regiões montanhosas. (...) Essa indústria dos lazeres se estende ao espaço 

desocupado pela agricultura e pela produção industrial clássicas. (LEFEBVRE, 

2008, p. 157).  

 

 É evidente que nem todos têm acesso a essa "indústria do lazer". Entra em 

jogo, novamente, a percepção do acesso como valor de troca. Se um corredor de 

ônibus permite valorizar determinada área residencial distante, por reduzir o tempo 

gasto no percurso como quer Fernando Haddad, o acesso a certos serviços e 

equipamentos públicos passa a definir sobremaneira a posição social de um indivíduo 

ou grupo. Milton Santos, nos anos 1980, se debruçou repetidamente sobre esse tema. 

É o que encontramos em "O espaço do cidadão", publicado originalmente em 1987. 

 
Como certas áreas não dispõem de certos bens e serviços, somente aqueles que 

podem se deslocar até os lugares onde tais bens e serviços se encontram têm 
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condições de consumi-los. Desse modo, as pessoas desprovidas de mobilidade, 

seja em razão de sua atividade, seja em razão de seus recursos, devem resignar-se 

à não-utilização de tais bens e serviços, cujos preços são, às vezes, inferiores aos 

de sua localidade. (SANTOS, 1998, p. 89).  

 

 No livro, o geógrafo lança mão de um levantamento dos bens culturais e de 

lazer da cidade de São Paulo, realizado em meados da década de 1970 pela Paulistur, 

equivalente à atual SPTuris, para descrever o que ele chama de "distribuição desigual 

dos equipamentos educacionais e de lazer" (p. 90). Na ocasião, as regiões conhecidas 

como Centro e Centro Expandido concentravam 73,6% dos cinemas, 61,7% dos 

museus, 89,7% dos teatros e 90,7% dos restaurantes de São Paulo. "Quando sabemos 

que nessas duas áreas apenas residem 20% da população do município, e que elas 

representam 14% da sua superfície, verificamos a extrema concentração desses 

serviços", escreveu (p. 90).  

 
A distância geográfica é duplicada pela distância política. Esta se manifesta em 

dois sentidos complementares. Estar na periferia significa dispor de menos meios 

efetivos para atingir as fontes e os agentes do poder, dos quais se está mal ou 

insuficientemente informado. (op. cit., p. 91).  

 

 Nesse ponto, Santos aborda outra face da desigualdade de acesso, uma face 

que nos é muito cara, a do acesso à informação. "Para começar", ele diz, "o acesso às 

fontes de informação não é o mesmo. Ora, na fase atual da economia, ser 

desinformado equivale a estar desarmado diante das mutações tão rápidas que 

atingem a vida cotidiana de cada um." (p. 86). 

 Tomando a frase e a tirando do contexto, poderíamos inferir, e de fato 

podemos, que ter acesso ao conteúdo de uma revista de cidade é, de certa forma, parte 

constitutiva do processo decisório e do exercício de cidadania no espaço urbano. Para 

usufruir dos bens culturais de uma cidade é preciso ter acesso não apenas a eles, mas 

também a informações sobre eles. É verdade que, com a internet, o monopólio dessa 

informação se dissolve, ou melhor, se fragmenta. Mas a informação em si, 

independentemente da origem, não perde sua função social. Ela mantém seu valor de 

troca, equiparável ao valor de troca do bem cultural em si. De que vale uma exposição 

de arte em cartaz a 500 metros da minha casa se eu não sou informado sobre ela?  
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 Nos anos 1990, Milton Santos definia São Paulo como uma "metrópole 

global", posterior à metrópole comercial e à metrópole industrial que haviam marcado 

os dois estágios anteriores, a saber: a aurora do século XX e a virada dos anos 1960. 

Mais do que a indústria ou o comércio, o que determina os fluxos e a identidade da 

cidade nesta nova era é a informação, ou mais ainda a comunicação, bem como as 

mercadorias dela dependentes: produção intelectual, literária, entretenimento.  

 
São Paulo conhece, na verdade, a sua terceira etapa de mundialização. A primeira, 

baseada no comércio, é aquela com a qual a cidade passa do século XIX para o 

século XX. A segunda é fundada na produção industrial e dura até os anos de 

1960, ao passo que a fase atual, baseada nas anteriores, é a da metrópole global, 

cujas atividades hegemônicas se utilizam da informação como base principal do 

seu domínio. (SANTOS, 2012, p. 41). 

   

 Tornar-se uma metrópole global, ingressa na etapa da mundialização como diz 

Milton Santos, não contribuiu para reduzir a importância da informação local. Pelo 

contrário. Um dos paradoxos da globalização foi justamente ter reforçado a busca por 

informações locais, ao mesmo tempo em que se fortaleceram as identidades locais. 

Stuart Hall, hoje o principal teórico do multiculturalismo, afirma que as identidades 

locais ou regionais tornaram-se mais importantes do que as identidades nacionais ao 

longo do processo de globalização. Intuitivamente, é como se as pessoas passassem a 

se reconhecer mais frequentemente como paulistanas do que como brasileiras.  

 
Alguns teóricos argumentam que o efeito geral desses processos globais tem sido 

o de enfraquecer ou solapar formas nacionais de identidade cultural. Eles 

argumentam que existem evidências de um afrouxamento de fortes identificações 

com a cultura nacional, e um reforçamento de outros laços e lealdades culturais, 

"acima" e "abaixo" do nível do estado-nação. As identidades nacionais 

permanecem fortes, especialmente com respeito a coisas como direitos legais e 

cidadania, mas as identidades locais, regionais e comunitárias têm se tornado mais 

importantes. (HALL, 2011, p. 73).  

    

 Esse fenômeno encontra explicação na multiplicidade de culturas encontradas 

dentro de um mesmo país. Com a globalização e o estabelecimento de diversas zonas 

de livre comércio na segunda metade do século XX, dissolveu-se em parte a busca por 

identidade nacional que sempre pautou o processo de formação das nações. De 
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repente, era preciso adotar a mesma moeda que o país vizinho, derrubar barreiras, 

dissolver fronteiras, eliminar exigências de visto ou passaporte. O mito da identidade 

nacional, se é que podemos chamá-la de mito, esfacelou-se em prol de uma atitude 

diplomática mundializada, ao mesmo tempo em que a identidade local, de grupo, de 

nicho, voltou a se fortalecer. Mesmo no Brasil, onde a ideia de sincretismo cultural é 

mais forte do que a ideia de hibridismo ou multiculturalismo, as especificidades 

regionais também foram reforçadas, inclusive com a adoção contínua de políticas 

públicas fundadas nas ideias de "afirmação", "protagonismo local" e "empoderamento 

da comunidade", entre outras.   

 
Em vez de pensar as culturas nacionais como unificadas, deveríamos pensá-las 

como constituindo um dispositivo discursivo que representa a diferença como 

unidade ou identidade. Elas são atravessadas por profundas divisões e diferenças 

internas, sendo 'unificadas' apenas através do exercício de diferentes formas de 

poder cultural. (...) As nações modernas são, todas, híbridas culturais. (op. cit., p. 

62-63). 

  

 Em 1992, Roland Robertson foi o primeiro autor a empregar, no idioma 

inglês, um conceito atribuído aos japoneses: glocalização. Estudioso da globalização, 

o autor observou que a tendência era acompanhada simultaneamente por uma 

tendência ao arraigamento dos atributos e particularidades de uma localidade. Em 

suas palavras, "a interpenetração da universalização da particularização com a 

particularização do universal" (ROBERTSON, 1992). Um de seus argumentos era o 

de que até grandes empresas transnacionais empreendiam alterações em seus métodos 

de trabalho ou em seus produtos para contemplar os hábitos de uma região. Inclusive 

o McDonald's, que inclui ingredientes locais em suas receitas conforme o país em que 

se instala, e adota hábitos e horários adequados à cultura daquela sociedade.  

 Para além do exemplo citado, a glocalização nomeia um fenômeno 

aparentemente paradoxal de fortalecimento das identidades locais. Foi a globalização 

que permitiu, por exemplo, a disseminação dos sites de compartilhamento de música e 

também dos programas caseiros de produção e edição de áudio. Graças a esse 

fenômeno, artistas circunscritos a realidades culturais locais puderam exibir sua 

música em plataformas acessadas no mundo todo e, principalmente driblar os 

gatekeepers das gravadoras. A difusão de ritmos de nicho, originalmente restritos a 
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territórios específicos, como o rap de São Paulo, o funk do Rio de Janeiro e o brega 

do Pará, é fruto da glocalização.   

 No sentido do fortalecimento das identidades locais, uma revista de cidade 

pode desempenhar um papel relevante, inclusive político. Político porque opera 

elementos culturais, identitários, e também porque lida verdadeiramente com assuntos 

políticos: mobilidade urbana, educação, saúde, eleições. "Pensar a política a partir da 

comunicação significa pôr em primeiro plano os ingredientes simbólicos e 

imaginários presentes nos processos de formação do poder", diz Martín-Barbero.   

   
A comunicação e a cultura constituem hoje um campo primordial de batalha 

política: o estratégico cenário que exige que a política recupere sua dimensão 

simbólica – sua capacidade de representar o vínculo entre os cidadãos, o 

sentimento de pertencimento a uma comunidade – para enfrentar a erosão da 

ordem coletiva. Que é o que  mercado não pode fazer, por mais  eficaz que seja 

seu simulacro. (MARTÍN-BARBERO, 2003)  

 

 Segundo o autor, a diferença fundamental é que o mercado não pode 

sedimentar tradições, criar vínculos entre sujeitos nem engendrar inovação social, 

coisas para as quais a comunicação costuma ser eficiente. 

 Época São Paulo foi, enfim, tudo isso: uma revista que era fruto de sua cidade 

e sua época. Uma revista para ser consumida, como a cidade, num momento em que o 

consumo da cidade tornava-se compulsório. Uma revista apta a pensar o espaço 

urbano num momento de emergência do valor de troca do espaço urbano. Uma revista 

que era reflexo e também formadora da identidade local num momento de descoberta 

e valoração das identidades locais.  

 

 

1.4 — Gestão de crises: onde termina a Igreja e começa o Estado? 

 

 Voltaremos agora à narrativa do percurso editorial e comercial da Época São 

Paulo, com o objetivo de recompor seu declínio e sua extinção.  

 Vimos no início deste capítulo que o lançamento da revista foi um estrondoso 

sucesso de negócios, com excelente recepção dos leitores e contratos de patrocínio 

que cobriam, de saída, todo o primeiro ano de operação editorial. O vento começaria a 

soprar para outro lado quatro meses após o lançamento. 
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 A primeira crise relevante se deu com a perda da paternidade da revista, em 

agosto de 2008. Na semana em que a quarta edição da Época São Paulo chegava ao 

público, um comunicado interno distribuído por email para todos os funcionários da 

editora comunicava a saída de Paulo Nogueira do cargo de diretor editorial. 

Oficialmente, ele estaria de mudança para Londres e passaria a atuar como 

correspondente da Época na capital inglesa, alimentando um blog e escrevendo 

colunas periódicas. Na prática, ele deixava o dia a dia da editora após reincidentes 

reclamações de editores e diretores, que o acusavam de agir com agressividade e 

grosseria ao despachar sobre as publicações da casa. Seu cargo seria extinto.  

 De repente, após um semestre de sorrisos e tatibitate, a revista via-se órfã. "Ele 

foi o pai da revista", diz Alexandre Maron. "Ele foi superimportante, muito presente. 

Às vezes enchia o saco. (...) O Paulo foi o cara que lutou pela qualidade da revista, 

lutou pelo texto longo, ele foi extremamente importante em apoiar essas iniciativas." 

 Quase na mesma época, a revista também perdeu seu primeiro diretor de 

redação. Em setembro, dali a pouco mais de um mês, quem anunciou sua saída foi 

Alexandre Maron, a caminho de um intercâmbio para cursar uma pós graduação na 

Inglaterra (a coincidência dos destinos foi ocasional). A orfandade era absoluta. 

  
Eu sinto que a revista perdeu mais com a descontinuidade na direção da revista do 

que com a saída do Paulo. A gente em geral concordava sobre as grandes 

premissas da revista. Então, quando ele saiu, eu não tive muita dificuldade para 

dar continuidade àquela linha (editorial). Sem desmerecer o Paulo, acho que a 

revista perdeu mais na descontinuidade da liderança, um pouco depois. Nada 

contra o Ricardo Alexandre; o problema foi o rompimento. (Alexandre Maron, 

depoimento ao autor, 2014, vide Apêndice B).   

 

 Ricardo Alexandre, substituto de Maron, lembra que, ao assumir o cargo, 

quem ligou de Londres para dar os parabéns, ainda em nome da direção da Editora 

Globo, foi Paulo Nogueira. Havia sido a convite de Nogueira que Ricardo Alexandre 

assumira a direção de redação da Monet, meses antes. Agora, após a abertura da vaga 

de Maron, foi Cynthia Nogueira quem procurou Ricardo Alexandre insistindo para 

que se candidatasse.  

 
A Cynthia me procurou, falou que o Maron estava saindo e que haveria uma 

concorrência, o que é um absurdo completo. Enfim, estava havendo uma 
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concorrência ali, aberta, absurdamente aberta, e ela disse que eu deveria me 

candidatar. Eu falei "eu não quero me candidatar". Ela falou: "não, pensa". Dali a 

alguns dias, ela me chamou de novo e perguntou. "Já pensou?" Eu disse: "Já 

pensei. Eu não quero me candidatar." Aí ela falou exatamente assim: "Ricardo, é 

importante que você se candidate". Ah, entendi.11 "Pelo menos ouça a 

proposta...". (...) Quando o meu nome foi definido, o Paulo me ligou para me 

parabenizar, como diretor editorial da editora. Não sei se de férias, não sei se de 

Londres. O que eu sei é que ele ainda era o cara que faria a liturgia de me ligar e 

dizer que tinha ficado feliz com a minha indicação. (Ricardo Alexandre, 

depoimento ao autor, 2014, vide Apêndice C).  

 

 Transferido para a Época São Paulo um pouco a contragosto, Ricardo 

Alexandre é da opinião de que já faltava liderança antes de sua chegada. Em especial 

na parte financeira.  

 
Minha primeira incumbência não foi editorial, foi de borderô. O que havia ali, o 

que foi posto para mim, era um descontrole completo das contas da revista. Você 

poderia chamar isso de investimento inicial. Minha primeira missão foi reduzir os 

gastos à metade. Era um absurdo. Os gastos eram na faixa de R$ 150 mil (por 

edição). Gastava-se muito. E eu achei que era possível, de fato, fazer a revista 

com menos. (Ricardo Alexandre, depoimento ao autor, 2014, vide Apêndice C).  

 

 Inclusive na condução da receita, Alexandre notou a ausência do "pai".  

 
Meu primeiro desafio foi fazer uma revista mais barata. Aí a gente vai entrando 

numas questões de filosofia. O empresariado da comunicação, via de regra, 

acredita que gerar rentabilidade é igual a cortar custos. Raríssimos são os casos... 

Eu não tenho tanto tempo de carreira assim, mas, nesses 20 e poucos anos, talvez 

a única vez que eu ouvi alguém investir para gerar receita foi na época do Paulo 

Nogueira. Em todas as outras vezes o que eu vi foi jornalista arrumando espaços 

quase que secretos dentro das estruturas para poder criar oportunidades editoriais 

que se mostravam adequadas às demandas de público e que, depois, eram 

abraçadas pelos empresários. Então uma revista que precisava demonstrar 

rentabilidade, cortam-se os custos. Foi exatamente o que comecei a fazer. Não fui 

chamado para isso, não lembro de em nenhum momento nas entrevistas alguém 

ter falado que eu teria de cortar custos. Eles diziam estar muito satisfeitos com o 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11	  Havia dois candidatos disputando a vaga antes de Ricardo Alexandre ser convencido a apresentar 
seu nome: Ailin Aleixo, editora executiva da própria Época São Paulo, e José Ruy Gandra, colaborador 
frequente da Editora Globo, que meses antes dirigia a revista do Fantástico, descontinuada.  
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projeto, de modo que não tinham nenhuma reserva ao projeto, a não ser o fato de 

que ele gastava muito mais do que, na cabeça dos empresários, era necessário 

para fazer a revista. (Ricardo Alexandre, depoimento ao autor, 2014, vide 

Apêndice C).  

 

 Para mensurar a falta que Paulo Nogueira fazia, Ricardo Alexandre conta 

sobre uma entrevista que ele fez com um dos criadores do quadro humorístico "Os 

sobrinhos do Ataíde", veiculado nos anos 1990 na 89 FM, a Rádio Rock. O grupo 

havia surgido na Rádio USP e, em determinado momento, o coordenador artístico da 

89 FM os procurou com um convite. Eles aceitaram. No mês seguinte, haviam sido 

um fracasso de audiência e os campeões das críticas negativas. Chegaram a brincar, 

entre eles, que ninguém deveria contrair empréstimo naquele momento, porque eles 

poderiam ser demitidos de uma hora para a outra. Luiz Augusto Alper, o coordenador 

artístico, represou até onde pôde. E tentava acalmar os nervos dos apresentadores. 

"Calma, os ouvintes vão entender", Alper dizia.  
 

Foram três meses de rejeição absoluta. No quarto mês, começou a virar. No 

quinto mês, entrou um patrocinador enorme, as pessoas ligavam pedindo, foi capa 

da "Vejinha"... (...) Tudo isso para dizer o quê? Que é muito difícil botar um 

projeto ousado, diferente, que não se vende como uma "sub-Vejinha", quando 

você tem um diretor-geral que não entende absolutamente nada de jornalismo, e 

quando você não tem ninguém na hierarquia que consiga defender esse projeto 

nas instâncias lá dentro, que era o Paulo Nogueira. Então você fica refém das 

reações imediatas: do público, do mercado publicitário, das pesquisas. É triste 

como isso. (Ricardo Alexandre, depoimento ao autor, 2014, vide Apêndice C). 

 

 A segunda crise acometeu a revista exatamente no aniversário de 1 ano da 

revista, quando as cotas anuais de publicidade não foram renovadas. "Quando a 

revista fez um ano, foi declarado que o projeto todo estava fazendo água", lembra 

Ricardo Alexandre. "Aí ninguém mais sabia o que queria, ninguém mais tinha certeza 

de nada, as previsões eram diversas e contraditórias." 

 
Eu me vi responsável por tentar responder a essa questão: por que as cotas anuais 

não estavam sendo renovadas? Está acontecendo um desmoronamento comercial, 

numa revista muito cara de ser feita, muito acima das pretensões da Editora 

Globo, há uma indefinição de rumos editoriais, e esse movimento editorial vai 

desgastando a intersecção com o comercial. São várias engrenagens que não estão 
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mais se comunicando bem. (Ricardo Alexandre, depoimento ao autor, 2014, vide 

Apêndice C). 

 

 Para uma apreensão mais completa dos questionamentos que surgiram na 

redação após o fim do primeiro ano de lua-de-mel com o mercado e o leitorado, 

sugerimos a leitura das entrevistas feitas com os diretores de Época São Paulo, 

apensadas ao fim deste trabalho. Essencialmente, os problemas citados são: 

 1. Inconstância editorial: a revista ora investia numa reportagem de capa 

quente, investigativa, mais condizente com as capas das revistas semanais, ora optava 

por uma reportagem de capa fria, de estilo de vida ou de serviço, de modo que o leitor 

nunca sabia se estava diante de uma revista de hard news ou de uma revista de bordo; 

 2. Dolência na condução das pautas: Ricardo Alexandre verifica um excesso 

de irreverência no dia a dia da redação, uma postura às vezes pouco séria ou 

demasiadamente descuidada da equipe com o produto final, a ponto de um famoso 

sambista e carnavalesco da Zona Leste aparecer com a braguilha aberta numa foto 

publicada em fevereiro de 2009.  

 3. Ruído na relação com o departamento comercial: a sensação é de que o 

comercial não conhecia direito a revista ou não a entendia, porque não conseguia 

"vendê-la" como poderia e repetia conceitos ou promessas equivocadas nas reuniões 

feitas para apresentar a revista no mercado anunciante.  

 4. Incapacidade de fortalecer o site e entregar, principalmente nas plataformas 

digitais, o que vinha sendo prometido desde o lançamento: a página na internet 

continuava fria, com poucas atualizações para um site jornalístico, e ainda sem poder 

preencher a demanda diária do paulistano por notícias e programação cultural. Faltava 

sobretudo a grade dos cinemas, que jamais seria implementada até o fim da revista.  

 A gestão de Ricardo Alexandre intensificou a pegada criativa e a busca por 

reportagens ousadas, aprofundadas, às vezes líricas, reconhecidas pela qualidade da 

microedição. Surgiram os ensaios fotográficos e as reportagens históricas, que 

remontavam um episódio do passado, bem como as matérias de viagem, com dicas de 

turismo em algum destino que pudesse ser alcançado numa viagem de carro de apenas 

um dia. E diversificavam-se sistematicamente os formatos.  

 Uma reportagem de capa, ainda em 2009, foi construída com base numa 

hipótese fantasiosa: como seria São Paulo sem carros? Seis meses depois, já em 2010, 

outra reportagem de capa retomava o tema da mobilidade urbana, combinando uma 
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radiografia dos problemas e um panorama com possíveis soluções para o trânsito, 

tudo embalado num visual inédito, com infográficos sobre fundo preto. A matéria 

inteira eram os infográficos. Para falar sobre o Centro da cidade, também em 2010, 

uma dupla de repórteres foi morar um mês no Centro. Para denunciar as infrações 

cometidas por manobristas ao volante dos carros dos clientes, a repórter testou 

dezenas de lugares, inclusive da elite, com um carro equipado com câmera interna e 

rastreador, enquanto um segundo carro de reportagem, com fotógrafo e cinegrafista, o 

seguia no percurso até o suposto estacionamento. As imagens capturadas são 

surpreendentes: manobristas sem cinto de segurança mexem nas coisas, tomam água 

da garrafinha da cliente, roubam moedas e balas deixadas nos nichos do painel, 

folheiam revistas, estacionam em guia rebaixada, furam sinal vermelho. Num dos 

serviços, o carro avança para cima do meio-fio e chega a danificar uma calota. A 

reportagem venceu o Prêmio de Jornalismo da Editora Globo na categoria vídeo.  

 A despeito da criatividade, do investimento em microedição e do zelo 

permanente com a revista e com a cidade, a receita não parava de cair. Segundo Celso 

Masson, a revista fechou o ano de 2010 com um prejuízo de R$ 700 mil.   

 Simultaneamente, o departamento comercial parecia orientado na direção 

oposta: vender commodities. A eles interessava uma revista mais pragmática, mais 

utilitária, e que, no fundo, entregasse tudo o que a Veja entregava, com o diferencial 

da beleza, da elegância, da sofisticação. A equipe editorial sentia a frustração de quem 

se espelhava nas referências da "New York", da "Chicago" e da "Los Angeles" para 

atender a um público que queria Veja São Paulo. Numa ocasião, na edição de 

fevereiro, a equipe de reportagem se preparava para publicar a história do carnaval de 

rua em São Paulo, acrescida de um roteiro exclusivo e bem apurado com os 20 

melhores blocos, cada qual com o dia, a hora e o endereço da concentração, quando a 

gerente de contas da equipe comercial insistia para que a revista incluísse uma pauta 

sobre os desfiles no Sambódromo: aquele oficial, que sai na TV e em todos os jornais, 

que todo mundo conhece. Aquela matéria que certamente sairia na "Vejinha".   

 Ao voltar de uma pós-graduação em Londres, um ano depois de deixar a 

redação e o Brasil, Alexandre Maron se chocou com a inconstância dos assuntos 

encontrados na revista que ajudara a criar. "Quando eu voltei, um ano depois, eu 

olhava a revista e sentia essa incoerência", diz. "Tem capas que eu via e pensava: 'não 

acredito que fizeram isso'." 
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Eu acho, olhando de fora, que a revista perdeu a convicção. Ela não sabia o que 

ela queria ser. Num mês ela era engajada e dava um chute no saco do Kassab 

(Gilberto Kassab, prefeito de São Paulo entre 2006 e 2012), aí no outro mês 

parecia que tinha se arrependido do que tinha dito no mês anterior e vinha com 

uma capa superleve, ou uma capa de semanal, e não uma capa de mensal, com um 

grande tema. Eu acho que isso é mortal para uma revista. (...) O que eu senti, com 

o tempo, foi que a revista cada mês vinha de um jeito, de modo que eu não 

conseguia enxergar nela uma personalidade formada, o que ela queria ser. Isso 

materializado principalmente nas capas, porque eu via muita matéria boa dentro 

da revista, mas as capas refletiam essa confusão, essa falta de convicção sobre o 

que ela queria ser. (Alexandre Maron, depoimento ao autor, vide Apêndice B).  

 

 A ausência de um plano editorial coeso e de princípios editoriais claros pode 

ser apontado como a principal causa das inconstâncias verificadas na condução do 

título. "Uma boa revista começa com um bom plano editorial e uma missão definida 

— um guia que vai ajudá-la a posicionar-se objetivamente em relação ao leitor e ao 

mercado", afirma Scalzo (2011, p. 61).  
 

O plano editorial ajuda também a manter o foco no leitor. E, já vimos, a pior 

doença que pode atacar uma publicação é a falta de foco — desse mal ela pode até 

morrer. Revista bem focada é aquela que tem sua missão clara e concisa, cujos 

jornalistas sabem exatamente para quem escrevem, e trabalham para atender às 

necessidades ditadas pelo público. (SCALZO, 2011, p. 62).  

 

 Em determinado momento, pautas da Veja São Paulo passaram a ser citadas 

como referências, tanto por Hélio Gurovitz, o diretor de redação da Época que, em 

2010, passou a acumular extra-oficialmente a função de diretor editorial de Época São 

Paulo, quanto por Frederic Kachar, diretor-geral da Editora Globo. Uma operação 

nesse sentido seria tarefa complexa, uma vez que a cultura na redação, desde o 

número zero, era de oposição ao modo de fazer revista adotado pela concorrente.  

  
Ele (Hélio Gurovitz) tinha essa visão de uma revista mais de serviço, para os 

dilemas da classe média... uma "Vejinha". Eu, em paralelo, tentava reconstruir, no 

papel, o projeto do Paulo Nogueira, (...) que não tinha absolutamente nada a ver 

com a "Vejinha". Zero. Isso era completamente inconciliável. E como juiz dessa 

equação, uma pessoa que não entendia absolutamente nada de revista, que é o 

Fred (Kachar). Uma pessoa que trazia como referência algumas soluções da 

"Vejinha" que eram vexatórias. Vexatórias. Guia de farmácias, por exemplo, uma 
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revista feita por três pessoas, que saíram uma noite para as ruas. E eu dizia: "isso 

não é jornalismo, isso é enganação". E para ele era uma referência. (Ricardo 

Alexandre, depoimento ao autor, vide Apêndice C).  

 

 Antes de assumir a direção-geral da Editora Globo, em janeiro de 2008, 

Frederic Kachar fora diretor financeiro na empresa. Foi com essa função que Kachar 

foi contratado, ainda por Juan Ocerin, seu antecessor. O próprio Ocerin, por sua vez, 

também tivera uma carreira em finanças, e entrara na Editora Globo também como 

diretor financeiro, absorvendo as demandas editoriais com o tempo. Sem experiência 

anterior em edição ou direção de revistas, Kachar assumiria posições de destaque no 

mercado revisteiro nos anos seguinte, acumulando os cargos de presidente da 

Associação Nacional dos Editores de Revistas (ANER) e diretor-geral da Infoglobo, 

empresa que engloba, além da Editora Globo, os jornais e os portais do grupo, entre 

eles o jornal O Globo e o portal G112. O jornalista Alberto Dines, no livro "O papel do 

jornal" (1986), dá uma pincelada no tema ao lembrar que, "até há poucos anos, o 

diretor-proprietário do jornal era jornalista."  

 
A prioridade era naturalmente concedida à criação de um grande órgão, ainda que 

as finalidades posteriores pudessem ser, em alguns, menos límpidas. Hoje, com as 

vultosas somas que envolvem o empreendimento jornalístico, ou por uma questão 

de sucessão, a nova liderança nos jornais passa a ser assumida pelo 'empresário'. 

(DINES, 1986, p. 107). 

 

 Dines lamenta a ausência de jornalistas no topo das esferas decisórias. 

 
A presença do jornalista no ápice da hierarquia da empresa jornalística, com uma 

liderança natural e incontestada, sobre os setores de apoio e comercialização, 

representa, para a redação, a tranquilidade de que os critérios de julgamento e 

decisão serão sempre pertinentes e compatíveis. A falta de um conduto deste tipo 

é a volta do diktat, que imperava nos velhos jornais brasileiros, transmitindo à 

corporação a indefectível sensação de sufocamento — primeiro degrau do 

emperramento jornalístico — e a imprevisível ânsia de revolta — etapa inicial da 

desarmonia social. Uma equipe de jornalistas acuada pode, no máximo, produzir 

um boletim de informações, nunca um jornal. (op. cit., p. 113).  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12	  Frederic Kachar não chegou a ser entrevistado para este trabalho, uma vez que foi apenas 
indiretamente que sua atuação influenciou nas decisões editoriais em relação a Época São Paulo. Ele 
jamais esteve envolvido diretamente no editorial. 
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 As palavras de Alberto Dines são sintomáticas do que viria a ser a grande crise 

da Época São Paulo a partir de 2011, ou seja, ao longo dos últimos dois anos e pouco, 

culminando na descontinuidade da revista.  

 Nessa fase, a crise foi sobretudo de independência editorial, e de submissão 

aos interesses do departamento comercial, uma submissão que contou com o aval dos 

jornalistas à frente do comando editorial. "Toda revista é filha de uma mãe e de um 

pai: o leitor e o anunciante", disse Gurovitz no texto "Encaixada em Época", de 2010.   

 
Não tem saída, não tem como você fazer uma revista sem ter os dois. Ou melhor: 

no mercado há revistas que podem sobreviver apenas de venda em banca (essas 

mais populares, ou dedicadas a esportes), mas não é o caso das revistas editadas 

pela Editora Globo. É nossa estratégia fazer revistas que despertem o interesse 

publicitário. (GUROVITZ, 2010, p. 24). 

 

 Gurovitz tem razão. A pergunta que se segue é: como despertar o interesse 

publicitário? Ao longo da História, foram bem sucedidas as experiências que tinham 

por meta manter distância segura entre editorial e publicidade, a fim de preservar a 

credibilidade. Um dos episódios mais conhecidos em relação ao tema é a famosa 

distinção feita por Henri Luce, fundador da revista "Time", entre Igreja e Estado. 

Luce concebeu dois territórios distintos dentro de uma empresa de comunicação. Em 

sua concepção, uma seria a "Igreja", a área editorial, enquanto a outra seria o 

"Estado", a área comercial. Os termos adotados são pouco felizes, no sentido de que 

criam uma valoração preconceituosa das duas profissões, como se jornalistas fossem 

santos e gerentes de vendas fossem burocratas altamente corruptíveis. Mas o conteúdo 

que eles transmitem é revelador. "O objetivo sempre foi o mesmo", escreveu Eugênio 

Bucci sobre a estratégia de Luce (2010). "Assegurar um ambiente em que interesses 

de anunciantes ou financeiros não distorçam as pautas e o enfoque das reportagens."   

 
Foi por fome de dinheiro, e não por um surto inexplicável de caridade, que os 

bons empresários aprenderam o método Igreja/Estado. E ele dá certo porque traz 

dinheiro. A redação trabalha melhor, a área comercial corre mais solta, a vida flui 

com mais clareza e muito, muito mais eficiência. A escala do negócio cresce. A 

confiança do público se institucionaliza em credibilidade, e esta reverte em 

ganhos. Foi assim que surgiram os grandes impérios da imprensa. (BUCCI, 

2010). 
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 O postulado da independência editorial é também reafirmado por Scalzo.  

 
Em uma editora de revistas que se preocupa com a credibilidade de seus títulos, 

muitas vezes a relação entre a redação e a área comercial (encarregada de vender 

anúncios) é conflituosa ou, no mínimo, delicada. Há momentos, na prática, em 

que esses dois setores da empresa parecem ter interesses absolutamente distintos e 

contraditórios. O cliente dos jornalistas é o leitor, cujas necessidades e interesses, 

para ele, estão acima de tudo. Já o cliente do departamento comercial é o 

anunciante, o comprador do espaço, que vai veicular seu anúncio na revista. 

(SCALZO, 2011, p. 82).  

 

 Segundo a autora, a American Society of Magazine Publishers (Asme) 

publicou em 1997 a seguinte nota sobre relações comerciais: 
  

Na qualidade de editores e publishers, acreditamos profundamente que a 

integridade editorial e a credibilidade são os valores mais importantes da indústria 

de revistas. Como consequência, acreditamos que as revistas não devem mostrar 

pauta, texto ou fotos de edições futuras aos anunciantes. Nós achamos que 

editores e publishers podem muito bem informar os anunciantes sobre os 

caminhos editoriais da revista sem lançar mão de práticas que possam dar a 

impressão de que a revista está se submetendo à censura ou que possam minar a 

sua independência editorial. (...) Para os leitores, o valor das revistas está tanto no 

conteúdo editorial como na publicidade. Entretanto, a integridade e a durabilidade 

de nossas revistas depende de que não haja confusão entre os dois. Se não houver 

clara distinção entre editorial e publicidade, ambos perdem a credibilidade. E isso 

pode afetar a credibilidade da revista. (op. cit., p. 85).  

 

 Em 1986, Alberto Dines discordava. Na ocasião, ele propunha relativizar o 

postulado a fim de derrubar barreiras com a área comercial. "O jornalista é, sem 

dúvida, o elo fundamental do processo jornalístico", escreveu . "Mas não pode 

descurar-se das atividades complementares que compõem o outro lado da instituição 

— a empresa, com os setores de comercialização e apoio", diz (p. 115). 

 
Cabe ao jornalista em funções de comando transpor as barreiras que demarcam as 

relações com a área comercial. O jornalista, ao entrosar-se criativamente com o 

setor de publicidade, está promovendo não apenas uma abertura para mais 

anúncios, como criando condições para trazer novas informações e, portanto, 
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novos leitores. Jamais se deve misturar o jornalismo com o faturamento, o que 

resulta naquilo que, em gíria de jornal, convencionou-se chamar de 'picaretagem'. 

Mas, com a ajuda do discernimento e imaginação do jornalista, pode o gerente 

comercial descobrir novas oportunidades de publicidade e o gerente de circulação, 

novos contingentes de leitores." (DINES, p. 114). 

 

 Na história de Época São Paulo, as barreira foram sendo derrubadas 

paulatinamente. Em 2010, as reportagens previstas para a edição seguinte, após serem 

debatidas e aprovadas em reunião de pauta, eram encaminhadas para o departamento 

comercial, de modo a subsidiar a prospecção de anunciantes no varejo. A equipe 

comercial foi sendo mal acostumada a depender da pauta do mês para vender as 

páginas necessárias a possíveis anunciantes que, em função do ramo de atividade, 

poderiam ter algum interesse em associar sua marca a determinada capa, especial, 

matéria. Além de não fidelizar cliente, essa maneira de lidar com o mercado torna a 

publicação dependente de pautas que estabeleçam empatia evidente com os possíveis 

anunciantes. Sob esse ponto de vista, uma reportagem sobre animais de estimação 

desperta mais interesse do que uma reportagem sobre um escândalo de corrupção 

envolvendo o prefeito. São Paulo está repleta de pet shops, hospitais veterinários, 

marcas de ração... mas quem vai anunciar numa matéria sobre um político corrupto se 

não for em razão da credibilidade, da confiança na marca, no veículo?  

 Em 2011, o comercial já encomendava matérias. Em 2012 e 2013, chegou a 

definir algumas capas. Na hora do desespero, diante da receita minguante, apelar para 

o Estado representava a última esperança da Igreja. No longo prazo, é difícil esse 

modelo dar certo. Celso Masson, o terceiro e último diretor, é quem conta: 

 
Tinha uma coisa que para mim era muito clara: Essa era uma revista que não 

vendia em banca e não tinha venda de assinaturas. Era um brinde da Época. Cem 

por cento da receita vinha da publicidade. É óbvio que a publicidade precisava ser 

atendida. Os caras poderiam fazer negócio e trazer o dinheiro que precisava. 

Felizmente isso mudou muito rápido. No ano em que eu entrei ela deu lucro. 

Inverteu. Tinha dado mais ou menos R$ 700 mil de prejuízo no ano anterior, em 

2010, e em 2011 deu R$ 700 mil e pouco de lucro. (Celso Masson, depoimento ao 

autor, 2014, vide Apêndice D).  

   

 Mudanças editoriais eram feitas sucessivamente para tentar atrair mais 

anúncios. Note-se que o objetivo das mudanças raramente era atrair mais leitor. O 
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foco ia se inclinando cada vez mais para o pensamento imediatista, quase sempre 

inimigo da virtude. Masson lista dois movimentos de aproximação que, para ele, 

foram fundamentais durante sua gestão: um em direção ao Hélio Gutovitz e o outro 

justamente em direção ao departamento comercial. "Eu me envolvi com o comercial", 

ele diz. "A mudança de foco foi justamente chegar na Alessandra Miguel, que era a 

gerente da área comercial, e perguntar para ela: 'do que você precisa? onde a 'Vejinha' 

está ganhando dinheiro e a gente não?'" 

 Se o patrão do jornalista é o leitor, dificilmente essa priorização do anunciante 

teria funcionado em qualquer revista. Não seria tão grave, talvez, numa revista 

customizada, de marca. Mas para um suplemento encartado numa semanal de 

informação, o predomínio de reportagens em forma de listas, com temas recorrentes 

ou óbvios, embaladas num formato editorial previsível (no último ano a revista já não 

flertava com o jornalismo literário nem investia em ensaios fotográficos ou em 

reportagens memorialísticas), pode ter contribuído para o fracasso comercial do título.  

 Sobretudo, uma análise da revista ao longo do tempo nos permite inferir que 

ela foi perdendo a habilidade de suscitar debates, apresentar propostas de intervenção 

no território ou mesmo de políticas públicas. Foi perdendo massa crítica. A ponto de a 

última edição da revista, no final de 2013, reproduzir na reportagem de capa um 

discurso rasteiro e circunstancial, de oposição corrosiva e arrogante às faixas 

exclusivas de ônibus que vinham sendo instaladas na cidade — um olhar sobre a 

cidade que desdizia, na última edição, tudo o que havia sido publicado sobre 

transporte público e mobilidade ao longo dos cinco ano anteriores. Além de fazer 

jornalismo para os anunciantes, Época São Paulo havia se decidido a fazer jornalismo 

para a audiência, o que é diferente de fazer jornalismo para o leitor. Como especulou 

Pierre Bourdieu, o critério de venda pode ser diametralmente oposto ao critério de 

seriedade jornalística.   

 
O campo jornalístico está permanentemente sujeito à prova dos veredictos do 

mercado, através da sanção, direta, da clientela ou, indireta, do índice de 

audiência (ainda que a ajuda do Estado possa assegurar certa independência com 

relação às pressões imediatas do mercado). E os jornalistas são sem dúvida tanto 

mais propensos a adotar o "critério do índice de audiência" na produção ("fazer 

simples", "fazer curto" etc.) ou na avaliação dos produtos e mesmo dos produtores 

("passa bem na televisão", "vende bem" etc.) quanto ocupem uma posição mais 

elevada (diretores de emissora, redatores-chefes etc.) em um órgão mais 
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diretamente dependente do mercado (uma emissora de televisão comercial por 

oposição a uma emissora cultural etc.), sendo os jornalistas mais jovens e menos 

estabelecidos mais propensos, ao contrário, a opor os princípios e os valores da 

"profissão" às exigências, mais realistas ou mais cínicas, de seus "veteranos". 

(BOURDIEU, 1997, p. 106).  

 

 E ainda:  

 
Como no campo literário, a hierarquia segundo o critério externo, o sucesso de 

venda, é quase o inverso da hierarquia segundo o critério interno, a "seriedade" 

jornalística. E a complexidade dessa distribuição (...) é redobrada pelo fato de que 

se redescobre, no seio de cada órgão de imprensa, escrita, radiofônica ou 

televisiva, (...) a oposição entre um pólo "cultural" e um pólo "comercial" que 

organiza o conjunto do campo. (op. cit., p. 118-119). 

 

 Quando Época São Paulo fechou, seu encerramento foi explicado por meio de 

números, muito mais do que palavras. Déficit, receita, lucro, previsões para o ano 

seguinte, contas que não fechavam. Mais difícil e pedagógico seria contextualizar e 

explicar a crise com palavras. Cada ação, cada estratégia, cada escolha teve seu 

quinhão de responsabilidade. Administrar é isso.  

 



	   99	  

	  

 

CAP. 2 — O PRECISO PRECIOSO: POSITIVISMO, RIGOR E AUTORIA 

NOS ROTEIROS CULTURAIS 

 

 

 

 Na carta de apresentação publicada no primeiro número de Veja São Paulo, 

então um encarte grampeado no miolo da revista-mãe e intitulado "Veja em São 

Paulo", o fundador e publisher da Editora Abril, Victor Civita, referia-se ao caderno 

como a um "instrumento útil ao leitor". Era julho de 1983, e sua utilidade estava em 

oferecer as informações mais relevantes sobre as atrações culturais da cidade. "O 

caderno passava a publicar informações úteis como local, horário, data, preços e 

conteúdo dos eventos da semana como teatro, cinema, shows, museus, dança, 

atividades infantis e demais atividades do ramo da cultura", escreveu Tyciane Vaz, 

contextualizando a fundação da "Vejinha", num artigo de 2009.  

 Dois anos depois de lançada, "Veja em São Paulo" tornou-se uma revista 

independente, com capa e equipe próprias, embora sempre vinculada à Veja, junto à 

qual era oferecida gratuitamente, como um brinde. Sua primeira edição como revista 

Veja São Paulo, e não mais como encarte, foi lançada em setembro de 1985. 

    
Em carta aos leitores, o editor Victor Civita diz que, por conta da aceitação dos 

paulistanos (ao encarte), houve uma necessidade de oferecer um maior espaço 

para os leitores para que eles pudessem conhecer mais e viver melhor na cidade. 

Além de roteiros, a revista acrescenta em suas edições reportagens e informações 

sobre São Paulo (VAZ, 2009, p. 12). 
 

 Na esteira dos roteiros publicados até então apenas nos jornais — com 

destaque para o Divirta-se, do Jornal da Tarde, que ocupava duas páginas diárias 

desde o início dos anos 1970 e, em junho de 1985, transformou-se num suplemento 

semanal, publicado às sextas-feiras —, Veja São Paulo assumia para si a prerrogativa 

de desempenhar esse papel "utilitário" ao qual Victor Civita faz referência. Era 

preciso, acima de tudo, fazer a curadoria das dezenas ou centenas de opções de 

entretenimento disponíveis na metrópole e fornecer os detalhes ao leitor-consumidor, 

do horário ao endereço, para que ele fosse capaz de organizar sua agenda.  
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 Segundo Vaz, essa "função utilitária e orientadora do jornalismo" remonta aos 

primórdios da imprensa no Brasil. A autora cita, como exemplos, a publicação de 

preços de diversos produtos no jornal Correio Braziliense, já em 1808, e seções como 

obituários, resultados de loterias e roteiros de cinema e teatro na Folha da Manhã, 

precursora da Folha de S.Paulo, desde suas primeiras edições, na década de 1920.  

 
Mesmo tendo surgido com a práxis do jornalismo, é preciso considerar que a 

legitimação do gênero utilitário realmente acontece após o processo de 

industrialização do país. A intensificação da urbanização e suas decorrências 

determinam a importância dessa espécie de jornalismo, e isso acontece ainda nos 

dias atuais. Empiricamente sabe-se que o jornalismo de serviço é mais presente 

em veículos de comunicação que circulam nos grandes centros metropolitanos. 

Isso porque nas metrópoles há uma infinidade de opções de lazer e de consumo, e 

o cidadão parece necessitar mais orientação, sobre onde ir, o que comprar, como 

agir, qual a temperatura do dia, entre outras informações que vão lhe ajudar a 

perder menos tempo e dinheiro (VAZ, 2009, p. 13-14). 

 

 Em sua tese de doutorado, Vaz (2013) retoma o jornalismo de serviço como 

objeto de estudo e propõe uma taxionomia, baseada nas categorias observadas por seu 

orientador, José Marques de Melo, em pesquisa empreendida por ele na Folha de 

S.Paulo, em 2005, e relatada nas aulas da disciplina "Gêneros de Comunicação de 

Massa", em 2007. Segundo ele, há três espécies diferentes de jornalismo utilitário: 1) 

o serviço do tipo prático, ao qual se filiam os roteiros, as cotações e toda sorte de 

indicadores, os de trânsito e os meteorológicos, passando pelos resultados da loteria e 

a lista do que abre e o que fecha no feriado; 2) o serviço do tipo orientador, com 

conselhos, FAQs, notas de utilidade pública; e 3) o serviço complementar, com 

adendos ("para saber mais", por exemplo) e dicas, aqui incluídos os indicativos.  

 Vaz também retoma a taxonomia dos diferentes gêneros jornalísticos proposta 

por Marques de Melo. O autor, um dos pioneiros no estudo de gêneros no jornalismo, 

acomoda cada formato num gênero específico, conforme sua característica 

predominante. Notas, notícias, reportagens e entrevistas compõem o gênero 

informativo. Editoriais, artigos, resenhas, comentários, colunas, cartas, crônicas e 

caricaturas são classificados no setor do gênero opinativo. Dossiês, perfis, enquetes e 

cronologias vão para outro escaninho, o do gênero interpretativo. Indicadores, 

cotações, roteiros e serviços formam o que Marques de Melo chama de gênero 
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utilitário. Resta ainda um quinto gênero, batizado por ele de jornalismo diversional, 

voltado para a diversão, o lúdico, o entretenimento, no qual estariam catalogadas as 

"histórias coloridas" e as "histórias de interesse humano" (vide VAZ, 2013, p. 27). 

 De maneira geral, tal formulação concebe os gêneros como territórios 

estanques, pouco permeáveis à influência dos outros gêneros, e arrisca cometer 

injustiças com uns e outros. Ao contrapor o jornalismo utilitário ao jornalismo 

informativo, por exemplo, uma análise apressada concluiria que o jornalismo de 

serviço pouco se assenta em bases informativas, quando ocorre essencialmente o 

contrário: um preço, um endereço, um horário ou um número de telefone são sempre 

informações das mais preciosas, que exigem apuração, checagem e tratamento 

editorial para fazer valer seu caráter utilitário. O mesmo paradoxo foi reproduzido na 

práxis cotidiana da redação da Época São Paulo ao longo de seus cinco anos e meio 

de existência. Diretores, editores, repórteres, designers e estagiários jamais deixaram 

de se referir à primeira metade da revista como a parte de "reportagem", enquanto a 

segunda metade acomodava o "roteiro". Tal formulação, tão intuitiva quanto 

equivocada, parecia descartar a necessidade de reportagem para a produção das 

páginas do Navegador, o que é, em si, um despropósito.  

 Ao mesmo tempo, conceber o gênero "jornalismo de serviço" divorciado dos 

demais gêneros, em especial do jornalismo informativo, permite a interpretação, 

igualmente equivocada, de que os demais gêneros não teriam serventia, não 

"serviriam" para nada. Fosse assim, melhor seria cancelar a próxima edição. 

Jornalismo sem utilidade não vale o papel empregado na produção dos jornais e das 

revistas, nem os bytes consumidos na hospedagem das páginas online. Acreditamos 

que todo jornalismo deva ser útil, da entrevista à charge, da reportagem especial à 

crônica, e foi sempre com esse objetivo que se buscou fazer a Época São Paulo.  

 
Para muitos autores e também para os profissionais do campo comunicacional, o 

jornalismo em si presta serviço público. Realiza atividades como: relatar, 

comentar, interpretar, orientar e divertir os cidadãos. Ao desempenhar esses 

papéis, serve de instrumento a serviço do público. Se observarmos o slogan da 

Folha de S.Paulo: 'um jornal a serviço do Brasil', usado desde a edição do dia 1º 

de maio de 1963, percebemos a posição em que o próprio veículo se coloca diante 

do seu público. De certo, na sua essência, o jornalismo tem a propriedade de 

servir o público, abastecê-lo de informações e comentários. Entretanto, há outras 

formas mais diretas em que a atividade jornalística presta serviço, fornecendo 
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ajuda e apoio na vida do indivíduo usuário da informação. (...) Acontece a 

prestação de serviço quando há divulgação de informações úteis pelo veículo 

jornalístico. São as mensagens de caráter utilitário que auxiliam o público em 

resoluções de problemas e decisões práticas do cotidiano, a quem muitos autores 

denominam como prática do “jornalismo de serviço”, termo também utilizado por 

profissionais do mercado. (VAZ, 2013, p. 55).  

 

 Vaz reconhece que todo jornalismo presta ou deveria prestar serviço, e por 

isso optou em seu trabalho por empregar "jornalismo utilitário".  
 

A preferência pela expressão “jornalismo utilitário” ao invés de “jornalismo de 

serviço” acontece devido à diversidade de sentidos que toma a palavra serviço. O 

termo jornalismo de serviço pode ser considerado como uma redundância, já que 

o jornalismo tem o propósito de prestar serviço à sociedade. Ainda assim, esta 

expressão é usualmente empregada no sentido de classificar o material jornalístico 

com proposta orientadora, de utilidade e com tendência para o uso imediato por 

parte do público. (VAZ, 2013, p. 55) 

 

 Para tudo isso, é fundamental o trabalho de reportagem, sério e dedicado. 
 

O horário de um filme no cinema determina a hora que o cidadão vai sair de casa. 

A previsão do tempo influenciará na escolha de qual roupa usar. Os indicadores 

de trânsito o ajudam a definir o melhor trajeto. Uma informação errada causa 

transtornos e quebra a confiança do público com relação ao veículo. (VAZ, 2013, 

p. 66). 

  

 O jornalismo utilitário ou de serviço teve um desenvolvimento importante ao 

longo da década de 1980, quando os jornais paulistanos passaram a incorporar 

pequenas sinopses aos roteiros de cinema e teatro. Até então, os guias se resumiam à 

lista de atrações, acompanhadas dos dados de agenda, como hora e local de cada uma, 

sem qualquer descrição ou resenha. Foi também naquela década que os cadernos de 

economia começaram a traduzir os indicadores econômicos para o grande público: 

inflação, rendimento da poupança, variações da Bovespa, cotações do dólar, do ouro.   

 Nos anos 1990, a Folha de S.Paulo dedicava toda uma página do primeiro 

caderno a um mapa meteorológico do Brasil, com temperaturas máximas e mínimas 

nas capitais, movimento das massas de ar, e, no reparte destinado a São Paulo, 

anotava previsão de chuvas, umidade, horários da aurora e do crepúsculo, entre outros 
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dados. Cadernos regionais que circulavam em regiões litorâneas traziam com 

frequência informações sobre regime de marés, velocidade dos ventos, altura das 

ondas. Os cadernos de esporte incluíam tabelas com os resultados da rodada, nas 

séries A, B e C, o que também era útil ao leitor que precisasse verificar os resultados 

da loteria esportiva. Até o placar do turfe era publicado.  

 Manuel Carlos Chaparro pesquisou a prevalência de cada gênero jornalístico 

nos principais jornais do Brasil ao longo das décadas e concluiu que nenhum 

crescimento foi tão exponencial quanto o crescimento da incidência do jornalismo de 

serviço nas décadas de 1980 e 1990.  

 
A alteração provavelmente mais significativa nas formas discursivas do 

jornalismo brasileiro ocorreu no último decênio (1985/94), com o crescimento 

acentuado da participação percentual das espécies de "serviço" na totalidade do 

espaço ocupado por conteúdos jornalísticos. (CHAPARRO, 2008, p. 119). 

 

 No Estadão, por exemplo, segundo o pesquisador, o jornalismo de serviço 

respondia por 6,7% das matérias publicadas numa edição entre 1945 e 1954 e passou 

a significar 16,6% entre 1985 e 1994. No Jornal do Brasil, a participação saltou de 

5,9% para 13,9%. (p. 120). No âmbito nacional, considerando-se toda a amostra 

pesquisada, o jornalismo de serviço respondia por pouco mais de 9% das matérias até 

1985 e pulou para 19% até 1995.     

 
A progressão ascendente indica uma tendência clara que acompanha, no caso 

brasileiro, a intensificação dos processos de urbanização e das respectivas 

decorrências, em termos de mercado, cultura, costumes e demandas sociais. (op. 

cit., p. 120).  

 

 Chaparro chega a esboçar alguns dos fenômenos decorrentes do jornalismo de 

serviço bem feito. Graças à eficácia do jornalismo utilitário, segundo o pesquisador:  

 
Organizam-se negócios, expectativas e confrontos, por pessoas e instituições para 

as quais a praticidade desse jornalismo está disponível como linguagem 

mediadora; definem-se interesses em movimentos de convergência ou 

concorrência; difundem-se produtos de cultura e da tecnologia; democratiza-se o 

acesso a bens. (op. cit., p. 136).  
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 A despeito do inegável crescimento como prática no jornalismo brasileiro e 

apesar de favorecer todos os fenômenos listados por Chaparro, e outros, o jornalismo 

utilitário sempre foi questionado por parte dos pesquisadores. Não o jornalismo de 

serviço em si, mas o termo, a expressão "jornalismo de serviço", que parece atuar 

como reserva de mercado, auto-atribuindo a prerrogativa da capacidade de ser útil.  

 Apesar de concordarmos com essa abordagem, a de que todo bom jornalismo 

é jornalismo de serviço, porque sua razão de existir é sempre ser útil, adotamos os 

termos "jornalismo de serviço" e "jornalismo utilitário" nesta dissertação, em razão de 

seu didatismo como categoria discursiva, útil e relevante para a discussão sobre 

autoria que vamos empreender, em especial nos roteiros culturais, e também por 

entendermos que este não é o espaço adequado para nos determos por mais tempo no 

debate sobre taxonomia ou tipificação dos gêneros. A nós basta entender, por ora, que 

o dito jornalismo de serviço difunde-se na imprensa dos anos 1980 e 1990, que sua 

presença é determinante nas revistas de cidade e que se convencionou exigir dele 

certa objetividade e certa economia de estilo, nem sempre oportuna, como veremos.   

 É nesse cenário de protagonismo do jornalismo de serviço que Veja São Paulo 

se insere, em 1985, adaptando para o suporte revista o que havia de melhor no 

jornalismo utilitário voltado para o entretenimento e o consumo. Rapidamente, Veja 

São Paulo torna-se o título com a segunda maior tiragem da Abril, atrás apenas da 

própria Veja. Diretor da publicação na década de 1990, Carlos Maranhão seguia à 

risca a escola utilitarista anunciada por Civita. Era comum ouvir dele, conforme a 

memória de alguns contemporâneos, explanações sobre a importância de um número 

de telefone. Há quem se lembre de ter ouvido, mais de uma vez, Maranhão afirmar 

que o pior erro numa edição é a divulgação de um telefone errado. Os leitores do guia, 

ele argumentava, tentarão fazer contato com o estabelecimento e não conseguirão. 

Além de ficarem irritados com o tempo perdido, muitos perderão algo ainda mais 

valioso: a confiança no título, incapaz de acertar "um simples" telefone.  

 Em 1996, o então ombudsman da Folha de S.Paulo, Marcelo Leite, dedicaria 

ao jornalismo de serviço uma competente coluna, publicada no dia 3 de novembro. 

Motivado pelo grande número de queixas enviadas por leitores que se diziam vítimas 

da má informação do jornal, Leite costura argumentos para justificar o que deveria ser 

uma obsessão pela informação correta. "Boa parte das pessoas que leem o jornal num 

determinado dia procura ali informações úteis para sua vida", escreveu.  
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Apesar de tudo, os erros acontecem. Qualquer leitor já viveu a experiência 

desagradável de perder o filme porque o horário no jornal estava errado. Há 

muitas razões para que essas falhas ocorram, da má qualidade das informações 

fornecidas à negligência ou falta de pessoal na redação para fazer verificações e 

mais verificações. Não existe, porém, outra saída: é preciso errar menos. (...) Por 

exemplo, vários números de telefone são publicados com erros de digitação, como 

se pode acompanhar na seção Erramos. Os roteiros de atividades culturais, na 

seção Acontece, também são alvos frequentes de reclamações. Além de equívocos 

sobre locais e horários, leitores apontam incorreções em dados sobre as obras 

(nomes de artistas, ano de produção, título etc.). (LEITE, 1996).   

 

 No mesmo texto, o ombudsman lança mão de um caso real, remetido pela 

leitora Marisa Mara Silva Lima, para mostrar a gravidade de uma informação 

equivocada. Marisa, conforme reclamação feita ao jornal, faria o vestibular da Unesp 

e leu na Folha de S.Paulo que as inscrições iriam até 19 de outubro. Ao tentar se 

inscrever, descobriu que elas foram encerradas na véspera, dia 18. O jornal detectara 

o erro dias antes, cometido pela assessoria de imprensa do vestibular, e publicara uma 

retificação, bem como uma nova reportagem. Marisa Lima não leu nenhuma das duas 

coisas e, confiante no rigor do primeiro texto, foi impedida de fazer a prova.  

 
É bem oportuno que o jornal se preocupe com o problema e tome medidas para 

aperfeiçoar esse gênero de informação. Ele nada tem de "menor", como pensam 

alguns jornalistas. Colocar-se na pele de um leitor prejudicado pode ser uma boa 

forma de conscientizar-se dessa responsabilidade. (...) Marisa Lima não viu o 

erramos, nem a reportagem. Por causa disso, vai ter de esperar um ano inteiro. É o 

que precisa ficar na cabeça dos jornalistas: ela não viu o erramos (op. cit.).  

 

 O episódio narrado por Marcelo Leite, bem como a habitual experiência de 

perder um filme por causa de um erro no horário da sessão, vão ao encontro da 

obsessiva busca por precisão defendida pelo ex-diretor da "Vejinha".  

 

 

2.1 — Os dogmas dos manuais de redação 

 

 A militância de Carlos Maranhão em nome da precisão e do rigor precedeu 

sua chegada à Veja São Paulo. Em 1990, quando dirigia a Playboy, Maranhão fora 
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responsável por produzir o Manual de Estilo Editora Abril, primeiro guia normativo 

da editora. Em um dos capítulos, esboçara o mesmo postulado que, nos anos 

seguintes, repetiria tantas vezes perante a redação. E o fizera, naquele manual, sob o 

título "As pragas do jornalismo". É oportuno dedicar alguns instantes à leitura do 

trecho a seguir, a fim de melhor entender o valor atribuído por Maranhão à apuração 

rigorosa e à narrativa equilibrada que, segundo o manual, deveriam pautar as 

publicações da casa. 

 
Há dois tipos principais de erva daninha que podem arruinar qualquer texto: a 

desinformação e o exagero. Em uma matéria, o leitor recebe vinte informações 

diferentes. Dezenove, que ele ignorava, estão certas. Uma, que ele já conhecia, 

está errada. A tendência desse leitor é duvidar da exatidão de todas as vinte. Em 

outra matéria, um único exagero de interpretação ou julgamento, cometido na 

última das 200 linhas de um artigo até então equilibrado, será capaz de levar o 

mesmo leitor a concluir que tudo o que ele acabou de ler é uma grande bobagem. 

Não culpe o leitor. Você também perderia a confiança numa pessoa que lhe 

mentisse uma só vez. Erradique as duas pragas com uma rigorosa checagem das 

informações e uma atenta releitura crítica do que você acabou de escrever. 

Combata sem tréguas o exagero e a desinformação (Manual de estilo..., 1990, p. 

35).  

 

 Maranhão não está errado em nenhuma das proposições. É pouco provável 

que outro autor consiga nos convencer do contrário: de que a precisão e o equilíbrio 

mencionados no texto possam ser desprezados ou dispensados da produção 

jornalística como elementos de menor valor. Pode-se questionar, talvez, o fato de 

serem essas as duas "ervas daninhas" selecionadas pelo autor e alçadas ao posto de 

maiores vilãs do jornalismo. No lugar da desinformação e do exagero, Maranhão 

poderia ter escolhido outro par de pecados, igualmente graves, como a inconsistência 

e o hermetismo, ou a falta de profundidade e a ausência de isenção. Sua opção, no 

entanto, é coerente com a filosofia padronizadora que contaminou setores da imprensa 

nos anos 1980, na esteira do Projeto Folha, com seus dogmas de clareza e 

objetividade. Ali, é como se Maranhão nos dissesse: escreva o certo; e contenha-se.  

 Dogmas de clareza e objetividade pontilhavam diversas páginas do Manual de 

Estilo da Abril. Quando sua primeira edição foi lançada, os jornais Folha de S.Paulo e 

O Estado de S. Paulo já haviam lançado seus manuais de redação. O da "Folha", de 

autoria coletiva, teve sua primeira versão publicada comercialmente em 1984. O do 
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"Estado", escrito por Eduardo Martins, surgira em 1990, meses antes do da Abril. 

Ainda naquele ano, o jornal O Globo publicaria o seu, de autoria de Luiz Garcia.  

 Em 2002, os manuais de redação foram tema da dissertação de mestrado da 

jornalista Patrícia Patrício, defendida na Escola de Comunicações e Artes da USP. Em 

sua pesquisa, a autora investigou as intenções e o papel editorial desempenhado por 

eles para questionar a conveniência desses manuais em tempos de crise de paradigmas 

na ciência (observada nas últimas décadas do século XX, inclusive nas ciências 

humanas e no campo das comunicações) e discutir a urgência do resgate da autoria no 

exercício do jornalismo. Abordaremos esses dois aspectos mais adiante. Por enquanto, 

aproveitaremos para entender melhor o íntimo desses manuais e observar como o 

jornalismo de serviço foi especialmente impregnado pela intenção de objetividade 

reivindicada em todos eles. "A objetividade se relaciona diretamente, e por vezes se 

confunde, com a concisão, a verdade, a exatidão, a clareza, a neutralidade, a isenção, 

o apartidarismo, a pluralidade, que se erguem como os pilares básicos dentre as 

normas dos manuais", introduz Patrício (2002, p. 6). 

 
A ligação perigosa de objetividade com verdade torna os manuais ainda mais 

ambivalentes (ora pregam a objetividade, ora reconhecem ser impossível trabalhar 

de forma objetiva). Diante desta última constatação ao fechar parênteses, damos a 

entender que a verdade, matéria-prima da credibilidade, moeda corrente do 

produto jornalístico, é inalcançável. (...) O que os manuais devem pregar é a 

correção, a acurácia, a precisão, na medida do possível dentro de um universo de 

aproximações. (...) A verdade está no plano da objetividade; a veracidade, no da 

subjetividade; a inteligibilidade, no da intersubjetividade (PATRÍCIO, 2002, p. 

78). 

   

 Na comparação com o manual redigido por Carlos Maranhão, os três adotados 

em jornais diários traziam um conteúdo ainda mais rígido e normativo do que o 

resumido compêndio de recomendações produzido na maior editora de revistas do 

País. Ainda assim, o texto da Abril é repleto de regras, claramente influenciado por 

uma escola positivista e cartesiana, valorizando sobremaneira a adoção de um 

"método" que fosse capaz de aferir objetividade e atestar a qualidade da informação 

veiculada. Na página 16, por exemplo, Maranhão é categórico ao cravar regras como 

"Não escreva: 1- frases feitas, lugares-comuns e jargões", seguida de outros quatro 
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exemplos de construções a serem banidas das revistas da casa. Outras expressões, 

embora não fossem vetadas, deveriam ser evitadas. 

 
Evite escrever: 1- "E/ou", por ser impreciso. 2- "Etc.", por ser incompleto. (...) 7- 

Palavras que, depois de entrarem em moda, tornaram-se gastas, como 

"desmitificar", "desmistificar", "sofisticado", "descontraído", "contexto", 

"aparentemente", "exatos", "inacreditáveis", "incrível". 8- Palavras longas. 9- 

Frases longas. 10- Parágrafos longos. 11- Textos longos (Manual de estilo..., 

1990, p. 16).   
 

 Ao banir das redações da Abril o "contexto" e o "descontraído" e ao rebaixar a 

segundo plano toda palavra com sílabas demais (cinco? seis?) e toda reportagem que 

se estendesse por páginas demais (sete? oito?), Maranhão confirma a obsessão da 

imprensa por um modelo essencialmente padronizado e sintético, conciso e 

reducionista. Roberto Civita, filho do fundador Victor Civita e diretor superintendente 

da editora naquele ano, saudou a iniciativa no prefácio. Em seu texto, delineava em 

poucas linhas o que deveriam ser, na sua concepção, os principais méritos do bom 

jornalismo:  

 
 (Nas revistas publicadas pela Abril), nosso objetivo tem sido sempre o mesmo: 

transmitir notícias corretas, informações confiáveis, conhecimento, 

entretenimento e reflexões da maneira mais precisa, mais agradável e mais clara 

possível. Isto é muito mais difícil do que pode parecer à primeira vista. Pois não 

há regras para definir o que seja "escrever bem", nem escolas para ensinar a fazê-

lo (op. cit., p. 9). 

  

 Uma breve recapitulação nos permite destacar, nos três períodos acima, meia 

dúzia de expressões de cunho positivista, determinista ou metódico: "notícias 

corretas", "informações confiáveis", "maneira mais precisa", "mais clara possível", 

"regras", "ensinar". No parágrafo seguinte, após prestar tributo a elementos 

norteadores do "bom jornalismo", como "experiência" e "autodisciplina", Roberto 

Civita postula a favor da transmissão racional do conhecimento normativo adquirido, 

estratégia tida como indispensável para a construção de repertório técnico e de 

conteúdo:  
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Na medida em que as revistas da Abril se multiplicavam e o número de pessoas 

envolvidas no processo de editá-las crescia vertiginosamente, tornou-se claro que 

precisávamos de algum instrumento para codificar e transmitir os padrões 

desenvolvidos  e as lições aprendidas (op. cit., p.9). 

 

 Padrões desenvolvidos, lições aprendidas, regras, correção, clareza. Carlos 

Maranhão foi entrevistado em novembro de 2001 por Patrícia Patrício. Indagado 

sobre o significado da palavra estilo, numa referência da pesquisadora ao título do 

livreto de 90 páginas lançado em 1990, Maranhão se fiou nos conceitos de bom gosto 

e bom senso para justificar as recomendações feitas, com base no mito da falta de 

tempo do leitor atual, supostamente bombardeado por conteúdo por todos os lados. 

  
É um desafio prender um leitor cada vez mais solicitado por jornais, folhetos, uma 

profusão de revistas, pager, celular, computador. Prender a atenção em seis 

páginas, sete páginas, uma coluna ou uma simples nota. O único jeito para isso é 

fazer um texto bem escrito. Isso quer dizer, saber segurar o leitor com bom gosto 

e bom senso (PATRÍCIO, 2002, p. 186).  

  

 "E o que é bom senso?", perguntou a pesquisadora. "Ser preciso, lógico, 

checar as informações e apurá-las muito bem", resumiu o entrevistado. 

  

 

2.2 — A herança positivista  

 

 Muito antes de o primeiro manual de redação ser produzido no Brasil, em 

1984, já era possível perceber a grade positivista a definir a prática do jornalismo. 

Concebido como espelho do real, oráculo incontestável de apreensão da "verdade dos 

fatos", o jornalismo carrega a canga bruta do que lhe é repetidamente exigido: não 

apenas o certo, o reto, o correto, mas também o que é ou deveria ser inequívoco, 

irrefutável. "A ordem natural das coisas", na expressão de Cremilda Medina.  

 
Os princípios positivistas dão garantia aos operadores da informação jornalística 

de que, como diria Comte, elimina-se a vã erudição e se constrói um relato da 

ordem natural das coisas. (...) Se visitarmos os manuais da imprensa, livros 

didáticos da ortodoxia comunicacional, lá estarão fixados os cânones dessa 
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filosofia, posteriormente reafirmados pela sociologia funcionalista (MEDINA, 

2008, p. 25).  

 

 Autor do clássico "Discurso sobre o espírito positivo", escrito num longínquo 

1848, Augusto Comte, em sua obra mais famosa, expõe a teoria — ele chama de 

"verdade" — de que a evolução intelectual da humanidade, tanto da espécie como de 

cada indivíduo, se dá por meio de uma jornada através de três diferentes estados 

evolutivos, do mais raso ou "primordial" ao mais elaborado ou "racional". Seriam 

eles, segundo a terminologia adotada pelo pai do positivismo, (1) o estado teológico 

ou fictício, (2) o estado metafísico ou abstrato, e (3) o estado positivo ou real. Os dois 

primeiros configurariam uma espécie de preâmbulo que "conduz enfim nossa 

inteligência, gradualmente emancipada, ao seu estado definitivo de positividade 

racional". Assim, na tradução publicada em 1976,  

 
(...) o espírito humano renuncia de ora em diante às pesquisas absolutas, que só 

convinham à sua infância, e circunscreve os seus esforços ao domínio, desde 

então rapidamente progressivo, da verdadeira observação, única base possível dos 

conhecimentos realmente acessíveis, criteriosamente adaptados às nossas 

necessidades efetivas (COMTE, 1976, p. 16). 

  

 Toda abstração, segundo Comte, pertenceria à ambiência do teológico ou do 

metafísico, estados menos evoluídos da humanidade. Em resumo: cabe ao ser humano 

evoluído abdicar de qualquer abstração em nome do que é estritamente racional. Na 

imprensa do século XX, seriam heranças desse pensamento, segundo Medina,  

 
(...) a noção de real e a relação objetiva com o real; a tendência para diagnosticar 

o acontecimento social no âmbito da invariabilidade das leis naturais; a ênfase na 

utilidade pública dos serviços informativos; o tom afirmativo perante os fatos 

jornalísticos; a busca obsessiva pela precisão dos dados como valor de mercado; a 

fuga das abstrações; a delimitação de fatos determinados (MEDINA, 2008, p. 24).  

 

 Herdeiro de Renée Descartes, Comte é entusiasta da objetividade e do método, 

ao mesmo tempo em que se coloca como adversário tanto da imaginação quanto da 

especulação científica. Ao introduzir intuitivamente o dístico "ordem e progresso", 

adotado futuramente na bandeira nacional, o autor estabelece que:  
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Para a nova filosofia, a ordem constitui sempre a condição fundamental do 

progresso; e, reciprocamente, o progresso é o objetivo necessário da ordem: como 

na mecânica animal, são mutuamente indispensáveis o equilíbrio e a progressão, 

um como fundamento e a outra como destino. (...) Atacando a desordem atual na 

sua verdadeira fonte, necessariamente mental, o espírito positivo constitui, tão 

profundamente quanto possível, a harmonia lógica, regenerando primeiro os 

métodos, depois as doutrinas (COMTE, 1976, p. 68).  

 

 O modelo de jornalismo concebido — ou prescrito, como num receituário 

médico — pelos manuais de redação faz coro com a "nova filosofia" de Comte ao 

entender a desordem como produto da mente e propor semelhante remédio para 

dirimi-la: o equilíbrio como fundamento e a progressão como destino. Ordem e 

progresso. Mas e quando nem a ciência concebe o primado absoluto da ordem sobre a 

"harmonia lógica" do universo? E quando ruem não apenas as certezas metodológicas, 

mas também as teorias totalizantes, as generalizações, o determinismo, o mito da 

objetividade, a ordem natural das coisas? O mais provável é que muitas das 

imposições presentes nos manuais sejam relativizadas, percebidas não mais como 

constatações irrefutáveis — a verdade dos fatos —, mas como fórmulas reducionistas 

e simplificadoras, apoiadas muito mais em convenções e dogmas do que em deduções 

ou constatações empíricas. 

 
Segundo o linguista Marcos Bagno, o prescritivismo, tão presente nos manuais, 

não se apoia na ciência e sim nas doutrinas a ela anteriores. Afirmam-se verdades 

sem nem mesmo checá-las de acordo com os procedimentos científicos. As 

receitas dos manuais são doutrinárias ao recomendar, como o Estadão, um 

intertítulo a cada dois parágrafos e ima declaração por parágrafo, que deve medir 

cinco linhas com períodos de duas ou três linhas (PATRÍCIO, 2002, p.6).  

 

 Impossível não lembrar das restrições do manual da Editora Abril a palavras 

longas, frases longas, parágrafos longos. "Comunicar com régua e compasso é revestir 

de aparência científica (vinda de uma tradição já ultrapassada nas ciências naturais) 

um processo de mediação social regido por doutrinas", escreve Patrício. 

Principalmente, é o mito da objetividade que está na berlinda quando nos debruçamos 

sobre a produção de roteiros culturais ou qualquer reportagem. "O repórter vai à rua e, 

mesmo que ele criasse a separação impossível entre 'eu' e 'os fatos', a pauta que tem 
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em mãos se impregna de subjetividade. Então como ser objetivo durante a apuração 

dos fatos?", indaga Patrícia Patrício (2002, p. 11).    

 

 

2.3 — A promessa de objetividade e a crise de paradigmas  

 

 No mesmo ano em que a Editora Abril e os jornais O Globo e O Estado de S. 

Paulo lançaram seus manuais de redação (a Folha de S.Paulo publicara o seu seis anos 

antes), o 1º Seminário Transdisciplinar realizado na Escola de Comunicações e Artes 

da USP reuniu em junho de 1990 nove cientistas de diferentes áreas, das ciências 

duras e das ciências sociais (aí incluídas as ciências da comunicação), para discutir 

um tema tão atual quanto relevante: a crise dos paradigmas. Sua organização esteve a 

cargo da professora Cremilda Medina, do departamento de Jornalismo. O resultado 

foi um rico debate sobre as práticas científicas, as extensões do conhecimento, a 

falência da herança positivista engendrada desde o Iluminismo, e, finalmente, a 

urgência de novos modelos para melhor absorver, nas atividades de pesquisa, aspectos 

como rigor, razão e criatividade.  

 O debate foi publicado em forma de livro no ano seguinte. A experiência 

voltaria a se repetir outras vezes, dando início a uma série anual de encontros e 

publicações intitulada "Novo pacto da ciência" (MEDINA, 1991).  

 O fio condutor que alinhavou as intervenções registradas naquele primeiro 

encontro foi a percepção geral de que toda objetividade está impregnada de 

subjetividade. O universo já não pode ser concebido como um lugar estável, coerente, 

previsível, regido por leis incontestáveis e passível de ser controlado pela ciência 

(bastando, para isso, seguir os postulados do rigor, da lógica, da razão).  

 
Observa-se, há algum tempo, que, no âmbito do saber científico, não há mais 

espaço para conceitos estratificados, absolutização de leis e princípios, certezas 

metodológicas definitivas. No entanto, no processo de comunicação coletiva, 

sobretudo no jornalismo, opera-se no âmbito do conhecimento da atualidade, o 

que constitui para nós a notícia, com conceitos estratificados, leis e princípios 

absolutizados. Por exemplo, objetividade, certezas metodológicas, fixadas por 

uma gramática positivista (MEDINA, 1991, p. 17).   
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 A despeito do intróito realizado por Cremilda Medina, não foram os 

jornalistas ou os estudiosos da comunicação os únicos a reclamar das "certezas 

metodológicas definitivas" ou dos "princípios absolutizados", mas um conjunto 

formado por físicos, matemáticos, químicos e cientistas sociais. Um desses, o 

sociólogo e cirurgião dentista Milton Greco, lembrou, em sua fala, que "a ciência 

nasceu da conjugação do experimento empírico e da dedução racional, numa 

interação contínua que determinou um ritmo de descobertas e de desenvolvimento 

jamais vistos na trajetória humana".   

 
O sucesso das realizações científicas, das descobertas e das invenções, gerou uma 

nova mentalidade: a mitificação da ciência e dos cientistas. A crença em que 

todos os problemas da humanidade seriam, com o tempo, resolvidos pela ciência. 

A certeza religiosa, medieval, acabou dando lugar ao paradigma científico, 

também impregnado de certeza (GRECO, 1991, p. 165).  

 

 Milton Greco prossegue de modo a esboçar uma espécie de linha do tempo da 

ciência determinista, chamada por ele de "obra prima do projeto do iluminismo da 

Idade Moderna, na medida em que faz a crítica da Filosofia e da Metafísica e tenta, 

baseada nas "luzes da razão", ser o instrumento de reconstrução do mundo" (p. 165). 

 
O paradigma newtoniano colocou o homem em um universo convencional, 

repetitivo, mecânico, simples e regido por um Deus monárquico. Um universo 

perfeito e harmônico onde bastaria ao homem conhecer suas leis para controlá-lo 

e dominá-lo. Um universo que reservava à ciência um papel fundamental de 

decodificação da realidade e orientação da humanidade. Um universo que, 

baseado no conhecimento científico, poderia ser controlado e dominado, 

conferindo a certeza de que a ciência e a tecnologia orientariam a humanidade no 

caminho de uma vida melhor (op. cit., p. 169).      
 

 Essa cronologia em muito repete a linha evolutiva do determinismo científico 

estruturada por Edgar Morin no texto "Cultura, signos, críticas", publicado em 1988, 

no Canadá, pela Imprensa da Université du Québec. Anos mais tarde, esse mesmo 

texto conformaria o terceiro capítulo do livro "Introdução ao pensamento complexo", 

ora intitulado "O paradigma complexo":  
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Este ideal (determinista) se afirma na visão de mundo de Laplace, no início do 

século XIX. Os cientistas, de Descartes a Newton, tentavam conceber um 

universo que fosse uma máquina determinista perfeita. Mas Newton, como 

Descartes, tinha necessidade de Deus para explicar como este mundo perfeito era 

produzido. Laplace elimina Deus. (...) Para Laplace, o mundo é uma máquina 

determinista verdadeiramente perfeita, que se basta a si mesma. (...) De fato, esta 

concepção que acredita poder dispensar Deus tinha introduzido em seu mundo os 

atributos da divindade: a perfeição, a ordem absoluta, a imortalidade e a 

eternidade. É este mundo que vai se desequilibrar, depois se desintegrar (MORIN, 

2006, p. 58). 

 

 O que os cientistas fizeram perante a complexidade do universo e sua própria 

inépcia em explicar o mundo sem recorrer ao divino, segundo Morin, foi produzir o 

que ele chama de paradigma simplificador, cujo ideal era simplificar o complexo para 

eliminar o imponderável. "O paradigma simplificador é um paradigma que põe ordem 

no universo, expulsa dele a desordem", escreveu. "A ordem se traduz a uma lei".  

 
Nessa vontade de simplificação, o conhecimento científico tinha por missão 

desvelar a simplicidade escondida por trás da aparente multiplicidade e da 

aparente desordem dos fenômenos. Talvez isso se desse porque, privados de um 

deus em quem não podiam crer, os cientistas tinham necessidade inconsciente de 

ser tranquilizados (op. cit., p. 59). 

 

 Para Morin, a novidade responsável por quebrar a fé na ordem e no 

determinismo científico é a formulação do segundo princípio da termodinâmica. 

Enunciado de diferentes maneiras, primeiro pelo francês Sadi Carnot e logo pelo 

alemão Rudolf Clausius, ambos em meados do século XIX, tal princípio estabelece, 

grosso modo, que nenhuma energia pode ser integralmente convertida em trabalho 

sem que uma fração dela seja dissipada para a atmosfera, na forma de calor, 

perdendo-se para sempre. "Toda utilização da energia tende a degradar a dita 

energia", sintetiza Morin. 

 
O que se chamava de calor era, na realidade, a agitação desordenada de moléculas 

ou de átomos. Cada um pode verificar, quando começa a esquentar um recipiente 

de água, que surgem tremores e que um fervilhar de moléculas se efetua. Algumas 

se volatilizam na atmosfera até que todas se dispersam. Efetivamente, chega-se à 
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desordem total. A desordem está pois no universo físico, ligada a qualquer 

trabalho, a qualquer transformação (op. cit., p. 61).  

 

 Mais de uma década antes, em 1977, o químico belga Ilya Prigogine ganhara 

um prêmio Nobel exatamente por estudar as estruturas dissipativas e o conceito de 

entropia, empregado na física e na química. Não cabe a este trabalho aprofundar o 

tema. Sobre o conceito de entropia, nos basta entender, por ora, que ele mede o 

estágio de desorganização de determinado sistema. De acordo com Clausius, toda 

energia realiza um movimento que vai da ordem completa à desordem total, num 

processo aleatório e irreversível. Em qualquer substância, há movimentação constante 

das partículas que a formam. Os átomos só se manteriam perfeitamente alinhados e 

acomodados numa estrutura cristalina perfeita numa situação ideal em que a 

temperatura fosse reduzida ao zero absoluto. Quanto maior a temperatura, maior o 

grau de agitação dos átomos e das partículas. Essa agitação espontânea consome 

frações de energia que não poderão mais ser revertidas em energia armazenada nem 

em trabalho. Finalmente, essa perda de energia pode provocar alterações 

significativas na substância: uma reação, uma alteração de estado físico etc. Daí a 

importante percepção de Prigogine, tão cara aos críticos do positivismo e aos 

estudiosos da crise de paradigmas, de que a desordem natural das estruturas do 

universo pode resultar numa nova ordem, essencialmente criativa. "A ciência clássica 

privilegiava a ordem, a estabilidade, ao passo que em todos os níveis de observação 

reconhecemos agora o papel primordial das flutuações e da instabilidade", escreveu 

Prigogine em "O fim das certezas" (1996).  
 

Associadas a essas noções, aparecem também as escolhas múltiplas e os 

horizontes de previsibilidade limitada. Noções como a de caos tornaram-se 

populares e invadem todos os campos da ciência, da cosmologia à economia. (...) 

Essa física tradicional unia conhecimento completo e certeza: desde que fossem 

dadas condições iniciais apropriadas, elas garantiam a previsibilidade do futuro e 

a possibilidade de retrodizer o passado. Desde que a instabilidade é incorporada, a 

significação das leis da natureza ganha um novo sentido. Doravante, elas 

exprimem possibilidades (PRIGOGINE, 1996, p. 12). 

 

 Prigogine repete seu postulado na página seguinte: "Tanto na dinâmica 

clássica quanto na física quântica, as leis fundamentais exprimem agora 
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possibilidades e não mais certezas". Mais adiante, aproxima-se de Morin ao abordar, 

antes dele, o tema da complexidade:  

 
Assistimos ao surgimento de uma ciência que não mais se limita a situações 

simplificadas, idealizadas, mas nos põe diante da complexidade do mundo real, 

uma ciência que permite que se viva a criatividade humana como a expressão 

singular de um traço fundamental comum a todos os níveis da natureza (op. cit., p. 

14).  

 

 Retomando uma última vez o terceiro capítulo de "Introdução ao pensamento 

complexo", vemos que Morin recorre ao big-bang para demonstrar a síntese do papel 

ordenador de episódios desordenados: no caso, uma explosão. "Isto nos conduz a uma 

ideia espantosa: o universo começa como uma desintegração, e é ao se desintegrar 

que ele se organiza", escreve (2006, p. 62). Ao cabo de seu raciocínio a cerca das 

implicações dessa ciência menos simplista hoje do que no início do século XX, Morin 

alcança uma conclusão igualmente desconcertante: "A consciência da complexidade 

nos faz compreender que jamais poderemos escapar da incerteza e que jamais 

poderemos ter um saber total" (op. cit., p. 69). A complexidade de que nos fala Morin 

está na raiz da ciência pós-moderna intensamente analisada e discutida nas últimas 

décadas do século. Está, por extensão, na origem da crítica ao positivismo e na 

falência dos paradigmas. Em Boaventura de Sousa Santos, por exemplo, vemos que:  

 
O avanço científico das ciências naturais é o principal responsável pela crise do 

modelo positivista e, em face dela, as características, que antes ditaram a 

precariedade do estatuto epistemológico das ciências sociais, são 

reconceptualizadas e passam a apontar o horizonte epistemológico possível para 

as ciências no seu conjunto. (...) Considerar que o positivismo desenvolveu um 

modelo de racionalidade científica cunhado nas ciências naturais, o qual, ao 

tornar-se hegemônico, extravasou para as ciências sociais, obriga a caracterizar 

com mais detalhes o que se entende por positivismo. Isto é tanto mais necessário 

quanto, nas últimas décadas, o "positivismo" se transformou em nome feio, que 

nem os positivistas gostam de usar como autorreferência (SANTOS, 1989, p. 52).  

 

 Também Paulo Sérgio Rouanet, em "As razões do iluminismo", discorre sobre 

o conceito de pós-modernidade, que ele rejeita, mas buscando definir a essência do 
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homem pós-moderno, segundo a definição corrente. "O homem pós-moderno é 

esquizóide, é permeável a tudo, tudo o é demasiadamente próximo", elabora o autor.     

 
Essa é a característica comum de todas as descrições da sociedade pós-moderna: o 

social como um fervilhar incontrolável de multiplicidades e particularismos, 

pouco importando se alguns veem nisso um fenômeno negativo, produto de uma 

tecnociência que programa os homens para serem átomos, ou outros um 

fenômeno positivo, sintoma de uma sociedade rebelde a todas as totalizações 

(ROUANET, 1987, p. 234).  

 

 Em oposição à consciência pós-moderna, que surge, nas palavras de Rouanet, 

como uma tentativa de aplacar o mal-estar causado pelo fracasso dos ideais da 

modernidade incensando a ilusão de que esse tempo foi ultrapassado, substituído por 

outro, mas avançado, gerido por outra ética, o autor propõe outra consciência, 

batizada por ele de neomoderna. "Sabendo que a maioria da humanidade vive ainda 

um estágio pré-industrial", diz ele, "(a consciência neomoderna) encara com certo 

ceticismo a tese de que teríamos transitado para uma civilização pós-industrial." Em 

contrapartida, o homem neomoderno de Rouanet absorve a complexidade, a 

multiplicidade e a crise dos paradigmas modernos, sem interpor a esse cenário 

turbulento uma ética de deslumbramento ou desintegração, como agradaria ao mito da 

pós-modernidade.   

 
No que diz respeito à modernidade cultural, a consciência neomoderna considera 

irreversível o processo de desencantamento do mundo, que libertou o homem 

moderno do peso esmagador da tradição e da autoridade. (...) (Ela) é inimiga de 

todos os obscurantismos e não partilha, portanto, a hostilidade de certas correntes 

pós-modernas à ciência (op. cit., p. 271). 

 

 Talvez o ponto mais interessante na argumentação estruturada por Rouanet 

para diferenciar o suposto homem pós-moderno do que seria o homem neomoderno 

concebido por ele é a redenção — ou melhor, a reabilitação — da ética racional. Para 

além da simples razão, é o racionalismo que brota reabilitado do texto de Rouanet.  

 
Na esfera da filosofia, a consciência neomoderna é implacavelmente racionalista. 

Ela sabe que o holocausto é o desfecho lógico de qualquer programa 

irracionalista. O fascismo e o irracionalismo são os dois lados da mesma moeda. 
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(...) Mas o racionalismo neomoderno não tem mais a inocência do racionalismo 

iluminista. Este achava que o homem já era, de saída, racional e com isso o 

deixava desprotegido diante da falsa razão. O racionalismo neomoderno, pelo 

contrário, aprendeu com os dois mestres da suspeita, Marx e Freud, a identificar a 

presença na razão de tudo aquilo que está a serviço da desrazão. A razão pode 

estar a serviço da mentira, e seu nome é racionalização, ou a serviço do poder, e 

seu nome é ideologia, e nos dois casos o racionalismo neomoderno pressupõe o 

desmascaramento da razão deturpada (op. cit., p. 271).  

 

 Essa reabilitação do racionalismo em tempos neomodernos, aliada ao 

imperativo da subjetividade resultante da crise de paradigmas do final do século XX, 

terminará por definir a grade do jornalismo do século XXI, a um só tempo rigoroso e 

subjetivo, preciso e autoral. Aproximamo-nos, assim, do desfecho deste trabalho.   

 

 

2.4 — Época São Paulo e o valor da experiência  

 

 Quando a Editora Globo lançou a revista Época São Paulo, em abril de 2008, 

um dos compromissos era o de produzir um roteiro cultural e gastronômico que fosse 

mais vivo, mais sedutor e mais fácil de ser "utilizado" do que as pílulas sintéticas e 

quase sempre insípidas da concorrência. Tinha, a seu favor, a periodicidade — o 

tempo de maturação de uma revista mensal é sempre maior do que o de uma semanal 

— e a disposição para permear as críticas, principalmente de bares, baladas e 

restaurantes, de observações e comentários que necessariamente permitiam 

vislumbrar o repórter dentro da cena.   

 De forma criteriosa, sem transformar a crítica num espaço de opinião pessoal  

irresponsável, os jornalistas à frente do guia valiam-se, por exemplo, de:  

 1- Boas ambientações. "O salão do piso superior socorre os mais apressados, 

mas não tem o mesmo charme (do térreo)", dizia a nota sobre o Pasquale publicada na 

primeira edição. 

 2- Narração de episódios para melhor expor uma avaliação. "No dia da visita, 

a entrada pedida não chegou e o risoto de lulas estava um tanto gorduroso", lia-se na 

resenha do Quattrino, também no primeiro número.  
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 3- Contextualizações históricas. "Os engravatados que antes trabalhavam ali 

perto agora cruzam a cidade na direção do Largo do Arouche e lotam a casa no 

almoço", aprendia-se, na mesma edição, numa nota sobre o La Casserole.  

 4- Homenagens afetivas. "(...) o dono do lugar, o simpático Petrakis, que já 

ultrapassa a casa dos 80, mas pode ser encontrado com frequência servindo mesas", 

afirmava a primeira resenha sobre o Acrópoles.  

 Esse tipo de texto, característico do roteiro produzido pela Época São Paulo e 

reproduzido nas edições seguintes, ajudava a conferir subjetividade à revista de uma 

forma até então apenas ocasionalmente verificada em outras publicações.  

 Também a porção mais utilitária das resenhas, aquela dedicada aos dados que 

compõem o serviço em si, com endereço, telefone e horário de funcionamento, incluía 

novos elementos, não encontrados na concorrência, como os preços (o menor e o 

maior) das entradas, dos pratos principais e das sobremesas, no caso dos restaurantes, 

ou dos chopes, dos drinques e dos petiscos, no caso dos bares. Também foram 

elaborados ícones para identificar visualmente se o lugar tinha área para fumantes 

(quando os cigarros ainda não haviam sido banidos dos locais públicos), mesa ao ar 

livre, acesso por cadeirante, e para indicar se o endereço era adequado para casais, 

para famílias com crianças ou para grupos — o que reforçava o cuidado subjetivo 

com o leitor.  

 Esse cuidado traduzia-se na forma encontrada pela revista para aliar rigor e 

afeto, precisão e subjetividade, e se firmava, desde o início, como uma lei não escrita, 

uma norma consuetudinária, um compromisso firmado entre redação e leitores. Mais 

do que se vender como uma revista indispensável para o paulistano, Época São Paulo 

se oferecia como uma revista feita "para quem ama São Paulo", uma imagem fixada 

desde a primeira matéria de capa, "50 razões para amar São Paulo", logo incorporada 

ao calendário editorial como um especial anual, cada vez com razões diferentes, à 

maneira da edição anual "Reasons to love New York now", publicada desde 2005 pela 

"New York" (lá como aqui, o número de razões pode variar).  

 O que a equipe se dispunha a fazer era "a revista que São Paulo merece", 

como esboçou Paulo Nogueira, diretor editorial da Editora Globo por ocasião da 

criação do título, no editorial do primeiro número. Ao cabo do primeiro semestre, a 

carta ao leitor do número 6, assinada por Alexandre Maron, primeiro diretor da 

publicação, retomava esse caráter afetivo e subjetivo ao afirmar que, "desde seu 

lançamento, Época São Paulo apontou um novo caminho para o jornalismo de cidades 
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no Brasil". No texto, ele se referia essencialmente a esses detalhes, às sutilezas de 

conteúdo que escapam à pretensão de verdade ou aos manuais de redação. "Nada de 

subestimar o leitor", continuava seu editorial. "Oferecemos uma revista linda, com 

reportagens mais longas e profundas, para quem gosta de ler. Nosso roteiro é 

visualmente impressionante e valoriza toda a experiência do jantar ou da diversão 

com amigos e família."   

 Após uma reforma editorial conduzida em 2011, já sob os auspícios de Celso 

Masson, o terceiro diretor de Época São Paulo num intervalo de quatro anos, a parte 

do roteiro dedicada especificamente aos serviços, com informações objetivas sobre os 

locais resenhados, teve seu espaço reduzido e perdeu, por exemplo, os ícones que 

indicavam se o local era mais adequado para famílias, casais ou grupos de amigos. O 

número de linhas das resenhas, no entanto, permaneceu maior do que o encontrado na 

concorrência. Além disso, os roteiros de bares e restaurantes ganharam cotações por 

estrelas — classificação que confere aos locais um dos seguintes conceitos: fraco, 

satisfatório, bom, muito bom ou excelente. A decisão de publicá-la em todas as 

resenhas, e não apenas nas novidades, obrigava o crítico a retornar constantemente ao 

local avaliado, abastecendo o público com dicas atualizadas, coisa que a concorrência, 

com periodicidade semanal, não tinha tempo nem caixa para fazer, muitas vezes 

reproduzindo automaticamente os parágrafos, de forma idêntica à disponível no banco 

de dados. Na "Vejinha", há cotação por estrelas apenas na versão digital — e os votos 

são atribuídos pelos leitores, não pelos críticos.  

 

 

2.5 — A "manipulação subjetiva" e a "informação humanizada" 

 

 No livro "Jornalismo fin-de-siècle" (1993), Ciro Marcondes Filho analisa a 

praxis da imprensa nos estertores do século XX. Diante das dicotomias entre um 

discurso essencialmente objetivo, em que o jornalismo surge como retrato da 

realidade, e uma prática essencialmente infiel, em que o jornalismo se torna antes de 

tudo uma curadoria subjetiva de temas e abordagens, com implicações político-

ideologias, o autor percorre rapidamente os caminhos históricos do determinismo 

científico para lançar novas luzes sobre a profissão. Seu dedo não é inquisidor, assim 

como seu discurso não é de indignação. O que o move é tão somente a convicção de 
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que a imprensa necessita de um novo arcabouço legitimador para melhor conceber o 

jornalismo autoral, adepto da boa manipulação.  

 
A retórica tradicional e clássica atribuía à imprensa o caráter de informar, de 

tornar os indivíduos conhecedores dos fatos e do mundo, em suma, de trazer os 

acontecimentos da esfera pública em todos os níveis para a casa das pessoas. 

Alimentava-se uma ficção de que a imprensa seria o retrato condensado do mundo 

(...). Jornalismo é, ao contrário, essencialmente seleção, ordenação, atribuição ou 

negação de importância de acontecimentos dos mais diversos (...). A imprensa 

instrumentaliza as informações que colhe, recebe ou mesmo fabrica-as, 

transformando-as em notícias para usá-las no jogo político-ideológico 

(MARCONDES FILHO, 1993, p. 126-127). 

   

 Sua interpretação é de que os fatos jornalísticos podem acontecer 

espontaneamente ou serem fabricados pelo veículo. Cabe aos profissionais do 

jornalismo decidir se os fatos serão divulgados, que destaque receberão, e de que 

forma serão "trabalhados". Ele usa como exemplo um hipotético desastre de avião. 

Para a queda acontecer, não é preciso nenhum jornalista. Mas a maneira como a 

queda será noticiada, repercutida, investigada, tudo isso passa pelo crivo subjetivo do 

repórter e do editor. Mais adiante, Marcondes Filho retoma o tema da objetividade 

para desconstruí-lo.  

 
O jornalismo não é nem neutro nem objetivo. Essas categorias fazem parte de 

uma mitologia que foi desenvolvida no Iluminismo, de acreditar que fatos 

pudessem ser apresentados de forma mais ou menos livre das intervenções e dos 

interesses humanos. Como em qualquer outra atividade humana, a produção 

jornalística sofre o filtro e a regulação dos agentes pelos quais passa. Apesar 

disso, nem todas as matérias jornalísticas são igualmente tendenciosas, não-

objetivas, descomprometidas de igual forma com os chamados "fatos". Há 

matérias, coberturas, reportagens, trabalhos fotográficos mais e menos objetivos. 

Quem define o grau de objetividade é um certo consenso, conseguido no meio 

social em que circula a notícia (op. cit., p. 130).  

 

 Ainda sobre a objetividade, Marcondes Filho retoma o debate a cerca da crise 

de paradigmas para traçar um paralelo entre objetividade e paradigma e, em seguida, 

justificar a falência de ambos. 
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Cada época é governada por um paradigma dominante (científico, técnico, 

filosófico) genérico, em função do qual os dados, as informações e as opiniões 

são avaliadas quanto ao seu grau de verdade. Mudando-se o sistema, muda-se 

automaticamente todo o quadro legitimador. Assim ocorreu com o sistema 

geocêntrico, a física newtoniana, o darwinismo, o marxismo, o freudismo e a 

época atual "pós-moderna". (...) No momento atual da implosão dos paradigmas, 

o próprio conceito de objetividade entra em crise; aceita-se, ao contrário, a 

subjetividade, a imperfeição, a incompletude, a incapacidade de apreensão da 

coisa livre de preconceitos (op. cit., p. 131-132).  

 

 Tudo isso é exposto pelo autor para introduzir o jornalista no panorama da 

subjetividade, da imperfeição, da incompletude. Marcondes Filho chega a criticar os 

que acusam o jornalismo de manipulação no sentido de perverter a informação 

verdadeira e maquiá-la com más intenções. Hoje, segundo ele, não faz sentido pensar 

em real e em falsificação. "Essa era a discussão do passado, quando se acreditava 

nesses pares opostos da filosofia idealista clássica", diz, muito oportunamente, 

embora cometa um importante deslize ao não problematizar o fato de que muitos 

consumidores de notícia, a maioria, possivelmente ainda vivam sob a hipnose 

estereotipada da guerra entre real e falsificação, da mesma forma que setores 

importantes da imprensa ainda reivindicam o monopólio da verdade isenta, como 

consta nos manuais de redação. "Com a falência desse paradigma e a prática da 

absoluta criatividade jornalística, não se pode mais contestar a mutilação jornalística, 

já que o jornal não mutila nada, ele cria. É uma atividade ficcional e não se pode 

acusar uma ficção de deturpar o real", exagera Marcondes Filhos. Finalmente, o autor 

se vale uma última vez da retórica da manipulação para divulgar sua convicção em 

favor do texto humanizado.    
 

Pode-se pensar o ato de manipular como um ato intencional — consciente ou não 

— de deturpar a transmissão dos fatos, mas também como um ato "automático" 

de reprodução da realidade. Nessa medida, fala-se de manipulação ativa e de 

manipulação passiva. Passivamente, todos manipulam. O reproduzir subjetivo de 

qualquer acontecimento é necessariamente uma informação com viés. Dez 

jornalistas cobrindo a mesma personalidade numa entrevista coletiva darão dez 

matérias diferentes. Este primeiro tipo de manipulação, a manipulação intrínseca 

de qualquer ato, de qualquer notícia, é componente necessária não só do 

jornalismo, mas de todas as narrativas. É uma "boa manipulação", já que ela 

significa a coloração humana e subjetiva ao relato dos acontecimentos. Ao 
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contrário, a política antipersonalista busca uniformizar as transcrições, criar um 

"estilo próprio do jornal", o que faz com que todos os redatores tenham o mesmo 

texto — particularmente através dos "manuais de redação" — e não possam 

manipular neste aspecto. Dessa manipulação subjetiva não se pode abrir mão; é 

ela que garante a diversidade, zombando do mito do "relato objetivo" (op. cit., p. 

137-138).  

 

 Em outras palavras, ao abordar a boa manipulação, Marcondes Filho repete o 

que fora anunciado por Cremilda Medina no seminário interdisciplinar de 1990 

(1991): a urgência da "informação jornalística plenamente humanizada". 

  
A informação jornalística plenamente humanizada atenderia, pois, a uma 

demanda complexa: ideias ou conceitos ou diagnósticos, emoções e mitos, 

comportamentos e estratégias de ação. Uma vez que o jornalista é um mediador-

produtor de sentidos, ele capta conceitos, emoções e comportamentos da 

sociedade — a realidade cultural imediata a que está exposto — e os representa na 

notícia, na reportagem ou em qualquer outra peça jornalística. Como mediador-

produtor de sentidos, numa concepção contemporânea, ele é um sujeito em 

relação com sujeitos-fontes de informação e os sujeitos fruidores de informação. 

Não se trata, pois, do tradicional autor-liberal ou neoliberal detentor da iniciativa 

e força motriz da produção de sentidos. (...) A personalidade relacionadora 

modifica a estratificada personalidade impositiva que se manifesta explicitamente  

na orientação de pautas, bem como na sua execução (MEDINA, 1991, p. 196). 

 

 Faltava — e ainda falta — transportar a percepção de Medina e Marcondes 

Filho para dentro das redações, em especial para os "mesões", as esferas decisórias, os 

códigos normativos. Incorporar, enfim, a "informação humanizada", a "boa 

manipulação", o afeto e a subjetividade no trato da notícia, aos manuais de redação e 

seus congêneres. Tentativas existem. Lampejos não faltam. O tratamento dado por 

Época São Paulo aos textos, inclusive nos roteiros, onde cumpriu a função de 

subjetivar o que era objetivo, foi uma caminhada nessa direção.  

 Na Editora Abril, é notável que, menos de três anos após a publicação do 

"Manual de Estilo" (1990), um boletim para consumo interno intitulado "Carta do 

Editor" trazia, em janeiro de 1993, um artigo do jornalista Luiz Weis sobre o papel do 

texto de revista: "A sedução pela palavra". O texto consta dos anexos da dissertação 

de Patrícia Patrício (2002). Ali, na metade da segunda página, Weis envereda pela 

discussão sobre o paradoxo entre a objetividade precisa e a subjetividade cativante: 
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Quando jornalistas discutem qualidade de texto jornalístico, a argumentação 

quase sempre desemboca num rol de mandamentos e proibições: escrever com 

clareza e simplicidade; ser breve e preciso; apresentar as informações de acordo 

com uma hierarquia; não se repetir e fugir do clichê como diabo da cruz (às vezes, 

como se vê, a fuga é difícil). Aqui se evitará a tentação de oferecer receitas de 

verdades bem ditas. (...) Um texto jornalístico pode ser claro, simples, conciso e 

preciso — e não sobreviver na mente do leitor mais do que os poucos instantes 

gastos na sua leitura. Uma previsão do tempo, digamos. Isso, e nada mais, é o que 

o leitor quer saber, para escolher a roupa com que sair de casa de manhã. Lida e 

assimilada, a informação se dissipa; as virtudes do texto cumpriram seu papel. 

Mas, quando se trata de matérias de uma revista, ou mesmo de matérias de jornal 

com sabor de revista, aquelas qualidades são insuficientes para viciar o leitor — e 

é rigorosamente disso que se trata — viciá-lo no hábito de consumir a publicação. 

Daí a regra de ouro: numa revista, bom texto é o que antes de tudo deixa o leitor 

feliz, além de lhe melhorar a vida por suprir o que julga serem suas necessidades 

de informação, cultura e entretenimento (WEIS, apud Patrício, 2002, anexo).   

 

 Em outras palavras, a obsessão pelo texto objetivo pode não levar a lugar 

algum — e raramente leva. Lido e assimilado, desaparece na memória sem deixar 

nenhuma sensação de fruição, nenhuma boa lembrança. Não obstante, abdicar da 

precisão é declarar a inutilidade fundamental do trabalho realizado e arriscar a perda 

irremediável da própria credibilidade. Qual jornalista se disporia a conviver com um 

desses dois traumas, uma dessas duas culpas?  

 
A contribuição pragmática é, no entanto, incontestável. Que seria das narrativas 

da contemporaneidade se encontrássemos na mídia apenas discursos abstratos, 

opiniões difusas, argumentos imprecisos? A reportagem jornalística recupera a 

experiência humana e traz a cena viva em contraponto à abstração das ideias ou à 

vã erudição. Ao se firmar no terreno do fenômeno imediato, ao reunir dados 

precisos, ao se aproximar no tempo e no espaço do real concreto, o jornalismo 

expressa uma forma de conhecimento da atualidade" (MEDINA, 2008, p. 26). 

 

 Entre o preciso precioso da objetividade rigorosa e a subjetividade sedutora da 

informação humanizada, uma revista, qualquer uma, não deve jamais abdicar de 

nenhum dos dois aspectos. Há que endurecer com ternura. E zelo. 
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CAP. 3 — O PARADOXO DA CIRCULAÇÃO: UBIQUIDADE E 

"INTERÊNCIA" NA INSTÂNCIA DO CONTEÚDO EM REDE 

 

 

 

 Foi através da tela da TV que o mundo assistiu à Guerra do Golfo, em 1990, 

como se acompanhasse um torneio de videogame ambientado no deserto. As batalhas 

tinham hora marcada para começar e, enquadradas pelas câmeras da CNN, pareciam 

resumidas ao trânsito sincopado de luzinhas coloridas a cruzar a tela com cadência e 

intensidade. Esse vai-vem de mísseis iluminados, sintonizado como fogos de artifício, 

enchia os olhos e disfarçava a morte real sob a aparência de um simulador de guerra.  

 Foi também através do monitor que o mundo virou de ponta cabeça na manhã 

de 11 de setembro de 2001. A imagem capturada do segundo avião no instante em 

que atingiu as Torres Gêmeas, como um tiro de misericórdia a selar a sorte de um 

edifício já combalido, foi transmitida ao vivo para centenas de milhares de 

televisores, provocando comoção e incredulidade. Seria real? Ou apenas um teaser do 

próximo filme de Steven Spielberg, com efeitos especiais irrepreensíveis? Poucos 

esquecem onde estavam quando se depararam com essa imagem pela primeira vez. 

Capturada em vídeo, a cena continuou a ser reproduzida por dias, semanas, meses — 

e volta a invadir nossas casas ainda hoje, em retrospectivas e documentários.  

 São muitas as cenas que permanecem por anos ou décadas no imaginário de 

uma ou mais gerações, convertidas em documento histórico, em símbolos de um 

tempo, em ícones de uma Era. Talvez a mais notável seja o vagaroso caminhar dos 

astronautas americanos na superfície da Lua, em 1969. Outras tantas sequências, 

igualmente televisionadas, povoaram nosso imaginário ao longo de quase um século, 

e ainda povoam. Em razão de segundos, essas imagens nos ensinaram a conceber o 

mundo com base no que era transmitido pela televisão, ao vivo ou em videotape. 

Compõem esse rol o cogumelo atômico de Hiroshima no final da Segunda Guerra 

(1945), o assassinato de John F. Kennedy (1963), o salto para a morte do alto do 

incandescente Edifício Joelma, no Centro de São Paulo (1974), a petulância do 

estudante chinês que interpelou uma coluna de tanques de guerra na Praça da Paz 

Celestial, em Pequim, um dia após o governo ter reprimido violentamente protestos 

no mesmo local (1989), a entrevista em que a ministra Zélia Cardoso de Mello explica 

o confisco das poupanças no primeiro dia do governo Collor (1990).  
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 Saltando de imagem em imagem, treinamos o olhar para a notícia visual, o 

testemunho ocular da história, de modo que nos acostumamos a esperar o jornal da 

noite a fim de, por meio de imagens condensadas em 30 minutos, saciarmos nossa 

sede de informação. Por meio da televisão, e somente por meio dela, escapamos dos 

limites da notícia impressa para mergulhar na planície cristalina do monitor.  

 Como um portal permanentemente aberto para o real, inclusive para os 

fenômenos mais longínquos, tudo parece estar sob a vigilância austera e destemida 

dos telejornais: nossos olhos situam-se onde queiramos estar, no momento exato em 

que as coisas acontecem. O avanço tecnológico das redes de transmissão, operadas 

via satélite e também a cabo, e a multiplicação de canais por assinatura ao longo dos 

anos 1990, consolidaram a dinastia da TV. Não apenas a imagem televisionada 

garantia a autenticidade do fenômeno, dada a "impossibilidade" de maquiar a 

realidade como os veículos impressos poderiam fazer, como sua instantaneidade 

contribuía para reforçar a sensação de testemunho ocular, como jamais seria 

permitido no âmbito dos jornais diários, sempre sujeitos a decantações nem sempre 

oportunas. "Em vinte minutos, tudo pode mudar", diz o slogan da Rádio Band News 

FM em 2015. Se a frase é verdadeira para um intervalo de vinte minutos, o que não 

dizer sobre o tempo decorrido entre o registro de um fato e o fechamento da página?  

 Pouco a pouco, ou não tão lentamente assim, deflagrou-se a hegemonia do 

jornalismo eletrônico sobre o jornalismo impresso, favorecido por diversos aspectos, 

entre os quais a ampliação dos limites de acesso: os veículos em papel, por natureza, 

são restritos a um público alfabetizado, situado no âmbito geográfico de circulação do 

produto, capaz de pagar pelo exemplar avulso ou pela assinatura. O telejornalismo 

suplanta esses limites e abarca a todos, aonde quer que haja uma antena apta a captar 

o sinal de uma emissora ou retransmissora. Mesmo os limites do idioma se esvanecem 

no império da televisão, uma vez que a imagem dispensa tradução. "As transmissões 

ao vivo pela televisão inauguraram um novo patamar de registro e de relato dos 

acontecimentos, por meio do qual o telespectador passou a testemunhar o fato no 

exato instante em que ele se passa", escreveu Eugênio Bucci (2008).  

 Com um doutorado sobre televisão, tema também de alguns de seus livros e de 

uma série de colunas publicadas entre 1994 e 1998 no jornal O Estado de S. Paulo, na 

rádio Eldorado e na revista Veja, Bucci analisou os efeitos da televisão no espaço 

público, doravante nomeando-o telespaço público, numa série de artigos produzidos 

na primeira década do século XXI. Sua abordagem fundamental é a de que um novo 
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modelo de espaço público foi fundado com a transposição da "instância da palavra 

imprensa", em que a comunicação se fazia essencialmente por meio do signo textual, 

para a "instância da imagem ao vivo", regida pelo signo visual instantâneo. 

 
A imagem ao vivo se converteu num lastro de credibilidade — provavelmente o 

lastro principal — para o discurso jornalístico. Depois disso, com o advento das 

tecnologias de comunicação e informação próprias da internet, a História presente 

transcorre num espetáculo integrado, em tempo real, que não revogou mas 

acentuou o peso da imagem eletrônica ao vivo. A hipótese de um espaço público 

em escala global — ou virtualmente global — deixa de ser meramente uma 

possibilidade e pode ser aceita como realidade (BUCCI, 2008).   

 

 Aqui, nossa intenção é observar com mais atenção os efeitos do que ele chama 

de "tecnologias de comunicação e informação próprias da internet" sobre o espaço 

público para propor, diferentemente do que advoga Bucci, não a ideia de que esses 

instrumentos acentuaram a "instância da imagem ao vivo" e o "telespaço público", 

mas que promoveram o aparecimento de uma nova hierarquia comunicacional, regida 

não mais pela imagem, mas por qualquer conteúdo digital (texto, áudio ou vídeo), e 

não mais pela transmissão ao vivo, mas pela disponibilidade ubíqua e perene (ao 

alcance de um link, a todo instante, independentemente da grade de programação da 

emissora). O que vamos propor, em suma, é a emergência de uma nova instância, a 

instância do conteúdo em rede, contemporânea do "ciberespaço público".  

 Essa terceira instância traz consigo um código específico e um protocolo ainda 

mais complexo do que o inaugurado com a instância da imagem ao vivo. Nesse 

"ciberespaço público", onde a audiência é substituída pela "interência" (o conceito 

será explicado em momento oportuno, logo adiante) e o compartilhamento de 

informações compete com a figura do editor tradicional na curadoria do que será 

notícia, as empresas de jornalismo vêem-se obrigadas e promover adaptações 

profundas em suas operações, em especial no que se refere à visibilidade nas mídias 

sociais. O preço de não fazê-las pode ser alto: perda de relevância, incapacidade de 

renovar público, esfacelamento do recall de marca, fuga de anunciantes, 

desaparecimento. Para as revistas de cidade, o custo pode ser ainda mais alto, 

começando pela obsolescência de um roteiro cultural e gastronômico que privilegie o 

anacronismo no suporte em papel em detrimento dos sites e dos aplicativos para 

consumo em dispositivos móveis.  
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 No próximo capítulo, o último desta dissertação, abordaremos esses aspectos e 

apontaremos algumas das estratégias que vêm se tornando indispensáveis para o 

jornalismo, particularmente para as revistas de cidade. Por ora, começaremos com 

uma breve problematização do conceito de espaço público para, rapidamente, 

mergulharmos numa proposta de tipificação do ciberespaço público, o espaço público 

da era digital, formado por todos nós, e nos quais qualquer revista de cidade atual 

deve necessariamente estar inserida.  

 

 

3.1 — Do telespaço público ao ciberespaço público 

 

 "O espaço público no Brasil começa e termina nos limites postos pela 

televisão", escreveu Eugênio Bucci no livro "Brasil em tempo de TV", de 1996. "O 

que é invisível para as objetivas da TV não faz parte do espaço público brasileiro" 

(apud BUCCI, 2008). De certo modo, esse pensamento, exposto de maneira quase 

intuitiva, aponta para uma característica central da esfera pública, e que não se limita 

em absoluto ao Brasil: o uso dos meios de comunicação como espaço privilegiado de 

debates, apresentação de ideias e, por extensão, construção da opinião pública.  

 Antes do predomínio da TV, jornais e revistas desempenharam esse papel, 

substituindo o que, nos primórdios da mesma esfera pública, foi constituído por 

murais, ofícios, informes, cartas comerciais e correspondências privadas, trocadas de 

maneira espontânea entre amigos ou contratadas sob a forma de boletins, oferecidos 

por agências especializadas vinculadas a corporações profissionais. Segundo Jürgen 

Habermas (1984), a imprensa assume seu quinhão de responsabilidade nessa 

construção a partir do século XVI, ampliando e sistematizando o acesso a notícias 

relevantes para a produção e o comércio, por meio da publicação de informações de 

utilidade pública (a redundância é inevitável): preços de mercadorias, cotação de 

safras, comportamento das bolsas, anúncios de decretos e atos administrativos, novos 

tributos instituídos pelo governo etc. A condição para ingressar nessa esfera? Saber 

ler, o que torna a esfera pública primordial uma esfera necessariamente burguesa.  

 
Em sentido estrito, os primeiros jornais, por ironia também chamados de "jornais 

políticos", aparecem de início semanalmente e, lá pela metade do século XVII, já 

aparecem diariamente. As correspondências privadas de então continham 
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noticiário amplo e minucioso sobre assembleias parlamentares e guerras, sobre 

resultados de colheitas, impostos, transportes de metais preciosos e, acima de 

tudo, naturalmente, notícias sobre o comércio internacional (HABERMAS, 1984, 

p. 34).  

 

 Já daquela época datam os primeiros indícios de censura e manipulação, 

evidenciando o papel de gatekeeper (aquele que define o que será noticiado) dos 

editores. Como sempre, nem tudo deveria ser divulgado, e por razões essencialmente 

mercantilistas, como assinala Habermas.  
 

Mas só um filete dessa torrente de informações passa pelos filtros desses jornais 

"manuscritos" até os referidos jornais impressos. Os beneficiários das 

correspondências privadas não tinham interesse em que o conteúdo delas se 

tornasse público. (...) O filtro do controle extra-oficial de informações dos grandes 

comerciantes e da censura oficial de informações feita pelas administrações passa 

(deixa passar) essencialmente informações do estrangeiro, informações da corte e 

as notícias menos importantes do comércio; do repertório dos folhetins 

preservam-se as tradicionais "novidades": as curas miraculosas e os dilúvios, os 

assassinatos, epidemias e incêndios. Assim, as informações que chegam à 

publicidade (publicação) pertencem ao rebotalho do material noticioso em si 

disponível. (...) A troca de informações desenvolve-se não só em relação às 

necessidades do intercâmbio de mercadorias: as próprias notícias se tornam 

mercadorias (...) Não por acaso, os jornais impressos desenvolvem-se 

frequentemente a partir dos mesmos escritórios de correspondência que já 

providenciavam os jornais manuscritos. Toda informação epistolar tem o seu 

preço; está, portanto, muito próximo querer aumentar o lucro mediante o aumento 

de tiragem (op. cit., p. 34-35).  

 

 A popularização dos jornais e sua multiplicação, na esteira do crescimento da 

população alfabetizada, provocaram um primeiro movimento de dilatação da esfera 

pública, provocando o transbordamento das informações de interesse essencialmente 

mercantil para além dos círculos de produção e comércio, e, por extensão, a 

ampliação da pauta. Uma circulação crescente, aliada à disseminação do hábito da 

leitura e do consumo de notícias, justificou que outros interesses, outros assuntos, 

fossem incorporados aos diários, introduzindo-se também nesse espaço público em 

construção. "Já desde o último terço do século XVII", escreve Habermas, "os jornais 
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são complementados por revistas, que não contêm, em primeira linha, informações, 

mas instruções pedagógicas e até mesmo críticas e resenhas" (op. cit., p. 39).   

 O salto acachapante seria dado com o advento da TV, mais precisamente com 

a novidade da transmissão ao vivo, como nos relata Bucci (2009). "A partir daí, 

poderemos dizer, as relações comunicativas mudam de plano", ele afirma.  

 
Na esteira da TV, que nasce com monitores em preto e branco, viriam as cores. 

Logo entrariam em cena as transmissões via satélite. A área de cobertura da 

imagem ao vivo alcançou continentes inteiro e, ato contínuo, o globo terrestre. 

Isso modificou definitivamente os modos de registro dos fatos, ou seja, como são 

constituídas as narrativas sobre a realidade, ou, ainda, se preferirem, a 

constituição da realidade por meio das práticas discursivas. (...) Se no século XIX 

a palavra impressa nos jornais diários ocupava o lugar de suporte de inscrição da 

verdade factual — ela carregava as notícias e as informações e sediava, soberana, 

o vértice da formação da opinião pública —, a partir da segunda metade do século 

XX irrompe outra instância, que passaria a ser o altar mais elevado da 

comunicação social: a "instância da imagem ao vivo". No curso dessa 

transformação, a "instância da palavra impressa" perdeu centralidade para a 

"instância da imagem ao vivo" (BUCCI, 2009, p. 66).   
 

 A centralidade conquistada pela instância da imagem ao vivo foi inexorável. 

Em comparação com a instância anterior, ela pôde abarcar — e seduzir — os iletrados 

e os que não escolheram de antemão adquirir informação, inclusive comercialmente, 

ao não adquirir um exemplar de jornal ou uma assinatura de TV a cabo. No limiar 

sutil entre entretenimento e notícia, a audiência é conduzida automaticamente ao 

centro da esfera pública, permanentemente sujeita a um boletim extraordinário, a uma 

análise de conjuntura, a tropeçar com um telejornal entre uma novela e outra.  

 Mais do que isso, a própria novela constitui passaporte legítimo, dos mais 

relevantes, ao íntimo da esfera pública, configurando palco privilegiado no qual se 

forma a identidade nacional e se debatem temas transversais oportunos (num único 

capítulo de "Amor à vida", telenovela exibida na Rede Globo em 2013, por exemplo, 

era possível tomar contato com tópicos como homofobia, inclusão de pessoas com 

autismo, bullying por motivo de obesidade, preconceito contra soropositivos, 

tolerância religiosa e romance na terceira idade, entre outros).  

 Além de transpor os limites do letramento e da disposição para adquirir 

informação, condições para participar do espaço público encampado pela imprensa, o 



	   131	  

	  

telespaço público derruba também as barreiras geográficas em sua jornada via satélite. 

Enquanto a circulação de um jornal tem necessariamente os entraves de sua tiragem e 

de seu sistema de distribuição e entrega, a audiência da TV, pelo menos a dos canais 

abertos, é, ao menos teoricamente, ampla, geral e irrestrita. Sua imagem cruza o 

espaço e alcança, nas ondas da transmissão, os rincões mais distantes. Ao vivo. E, se 

não entra ao vivo, a razão não é a impossibilidade técnica.  

 A TV também exerce a fascinante mágica de trazer o mundo para a sala de 

estar, o que apenas intensifica sua consagração como definidora do espaço público no 

século XX. Uma partida final de campeonato, um discurso de Barack Obama, um 

espetáculo de Paul McCartney, uma gafe de algum político britânico, o tropeção de 

alguma modelo numa passarela de Milão, as novas aquisições do MoMA de Nova 

York, tudo alcança os olhos do espectador sem que ele precise emitir passaporte ou 

comprar bilhetes aéreos. O próprio espaço físico constitutivo do espaço público torna-

se mais amplo, quase tão amplo quanto o universo.  

 
Portanto, o espaço público, espaço social gerado pelas instituições mediáticas, 

hegemônicas diante das outras instituições na função de hierarquizar conceitos e 

valores, é presidido pela instância da imagem ao vivo. É um espaço 

telepresencial, televivencial, televisível, televisual: telespaço público. Nele, os 

padrões de lugar e de tempo se alteram, abandonando a geografia e a cronologia 

como suas referências principais. Segundo o senso comum, que dá eco às 

promessas de emancipação do jornalismo inventado pelos ideais iluministas, a 

informação e a formação da opinião pública acontecem hoje através de veículos 

que se encontram em patamar tecnológico superior, o patamar do aqui-e-agora 

(BUCCI, 2006, p. 4)  

  

 Esse mesmo espaço público constituído no mercantilismo burguês do século 

XV, ampliado pela produção de jornais e revistas desde o século XVI e multiplicada 

pela instância da imagem ao vivo no século XX, vislumbrou uma pletora inédita de 

caminhos e possibilidades na virada para o século XXI. São tantas as transformações  

comunicacionais e sociais possibilitadas pela Internet a partir dos anos 1990, em 

especial na primeira década dos anos 2000, com a mobilidade e as mídias sociais, que 

o próprio conceito de espaço público logrou ser alterado mais uma vez.   

 Entre os paradigmas revogados pela rede mundial de computadores está, por 

exemplo, a dissolução da parede simbólica que separava as empresas emissoras, de 
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um lado, e a recepção, de outro. O paradoxo da comunicação unidirecional sempre foi 

um traço identitário do campo midiático, e permaneceu, na prática, a despeito da 

transposição da palavra impressa para a imagem ao vivo. Se não em absoluto, sem 

dúvida de forma empírica, dada sua condição de "mercadoria" prêt-à-porter. O leitor 

do jornal sempre foi isto: um leitor, um consumidor, um cliente, ao qual não cabia 

influenciar na produção ou difusão da notícia. Um leitor de jornal não é lido nem 

consultado, nunca sem o aval dos editores que, no máximo, inserem meia dúzia de 

comentários nos poucos centímetros dedicados às cartas dos leitores (sempre 

submetidas a aprovação, síntese, edição). A não ser quando convocado para um focus 

group, uma pesquisa de mercado.  

 De forma análoga, o telespectador também cumpria, e ainda cumpre, 

exatamente este papel: de espectador, público, plateia, essencialmente passivo e 

acomodado. William Bonner, apresentador e editor do Jornal Nacional, causou 

polêmica em 2005 ao afirmar que o espectador ideal do jornal seria comparável a 

Homer Simpson, personagem de animação que, por seu estilo preguiçoso e bonachão, 

passa horas acomodado numa poltrona diante da TV, com uma latinha de cerveja nas 

mãos, sem questionar ou interagir com o programa.  

 Os raros momentos de protagonismo do público televisivo se restringem a 

eventuais enquetes populares, como a votação para decidir, por telefone, quem vai 

para o paredão e quem é eliminado do reality show Big Brother Brasil, produzido pela 

TV Globo desde 2002. Em outros tempos, o público aprendera a "entrar" no programa 

de TV participando de gincanas ou brincadeiras. Nos anos 1980, era preciso atender 

ao telefone dizendo "boa noite, Brasil" para ser premiado no programa de Flávio 

Cavacanti, da TV Bandeirantes, enquanto nos anos 1990 crianças de todo o país 

ligavam para a produção do programa do Bozo, no SBT, em busca de uma chance de 

concorrer na corrida dos cavalos (e torcer pela vitória do branco, do preto ou do 

malhado).  

 Essa divisão de papeis entre emissor e receptor torna-se opaca com a Internet, 

onde pululam fóruns, blogs, mídias sociais e campos destinados a comentários 

(muitas vezes sem moderação e anexados à própria matéria jornalística, eles podem 

ser lidos por qualquer leitor que acessa aquela reportagem pela primeira vez, 

influenciando diretamente a forma como o texto será interpretado).  

 Outro aspecto característico do ciberespaço público — o espaço público 

global, fundado pela comunicação em rede — são a instantaneidade ainda mais 
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intensa do que na televisão, uma vez que as notícias em tempo real configuram o 

arroz com feijão dos portais, dos sites e, ainda mais nitidamente, de páginas como o 

Twitter. Agora, a informação ao vivo não é mais restrita a boletins extraordinários e a 

links ao vivo durante o telejornal. Tanto que, para os mais "conectados", o telejornal 

noturno tornou-se algo obsoleto, ultrapassado, envelhecido em razão da velocidade 

com que as novidades tornam-se públicas já no momento em que ocorrem, ao longo 

da manhã e da tarde que precedem o noticiário.  

 Há outros elementos, igualmente relevantes para a constituição da ciberesfera, 

relacionados a aspectos sociais como transparência, democracia, mobilidade e, o mais 

peculiar de todos, que muito contribuiu e continua contribuindo para alterar a relação 

do público com a informação: a disponibilidade permanente de acesso, 24 horas por 

dia, ao alcance de um clique. Se o jornal de ontem embrulhava peixe ou forrava gaiola 

de passarinho até pouco tempo atrás, caindo no esquecimento ou em algum arquivo 

empoeirado da empresa jornalística ou da Biblioteca Nacional, agora a reportagem 

impressa na edição de ontem continua ali, on-line, pronta para ser consultada a 

qualquer momento. Se o trânsito impediu alguém de chegar em casa a tempo de ver a 

novela, basta entrar na internet na manhã seguinte. O capítulo estará disponível. Em 

outro tempo — em outra instância — aquele capítulo jamais seria recuperado, a não 

ser que o canal decidisse reprisar a novela, dali a alguns anos, quem sabe.  

 Tudo isso fez do ciberespaço público um ambiente peculiar, de uma amplitude 

inédita, mais expandido do que qualquer espaço público que o tenha antecedido. Não 

apenas a palavra ou a imagem definem essa instância, como definiram 

respectivamente as duas instâncias anteriores, mas qualquer conteúdo digital, 

convertido em bytes: textos, fotos, gifs animados, vídeos, podcasts. Mais do que 

impresso ou ao vivo, esse conteúdo digital nos alcança em tempo real (as 

transmissões por streaming são cada vez mais comuns; as notícias mais relevantes são 

sempre publicadas na rede antes de chegarem ao rádio e à TV) e continua disponível 

sob demanda, para quando quisermos ler, ouvir, assistir, acessar.  

 Foi majoritariamente por meio da internet, e não da televisão, que os 

brasileiros acompanharam, com euforia e surpresa, as manifestações que eclodiram no 

país em junho de 2013, despertadas num primeiro momento por protestos contra o 

aumento da passagem de ônibus. Foi por meio da Internet que os manifestantes do 

Movimento Passe Livre se organizaram e combinaram os encontros. Foi por meio da 

Internet que se divulgaram as principais informações e imagens — muitas ao vivo —, 
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produzidas pelo coletivo Mídia Ninja, num momento em que a televisão convencional 

ainda evitava a cobertura dos eventos, por inépcia, temor ou por não ter captado até 

então a gravidade da pauta. A Mídia Ninja, aliás, nem site tinha por ocasião das 

manifestações, transmitindo toda sua cobertura, essencialmente colaborativa, através 

de sua página no Facebook.  

 Foi também por meio das redes sociais, e não pelos jornais ou pela televisão, 

que se divulgaram com rigor e persistência o desaparecimento do pedreiro Amarildo 

Dias de Souza, no Rio de Janeiro, em 2013, o extermínio iminente dos Guarani 

Kaiowá (muitos incorporaram o nome da etnia a seus nomes de usuários para 

protestar e render homenagem) ou a expressão "imagina na Copa". Nascida como 

hashtag para expressar indignação perante a fragilidade dos serviços públicos e da 

infra-estrutura nas cidades-sede, chegou a ser incorporada, agora com sentido 

otimista, à campanha publicitária de uma grande marca de cerveja, patrocinadora 

oficial do Mundial de 2014, no Brasil. 

 Francês nascido na Tunísia e professor da Universidade de Ottawa, no 

Canadá, o filósofo Pierre Lévy deu o título de "Novo espaço público" ao primeiro 

capítulo do livro "Ciberdemocracia" (2003), aqui consultado numa edição portuguesa:  

 
A imprensa, a fotografia, o cinema, o telefone, a rádio e a televisão, o todo 

acompanhado pelo desenvolvimento da instrução pública e da facilidade dos 

transportes destes dois últimos séculos, tornaram o mundo mais visível, mais 

audível, mais acessível, mais transparente. Simultaneamente, o crescimento da 

"esfera pública", isto é, de um espaço partilhado de visibilidade e comunicação 

colectiva, definiu o seu complementar: a esfera privada (...). A eclosão do 

ciberespaço apenas prossegue um movimento plurissecular de aumento da 

visibilidade e da transparência (LÉVY, 2003, p. 36).  

 

 Lévy partilha da hipótese de que a permanência e a ubiquidade da informação 

digital, essenciais para que propuséssemos o conceito de instância do conteúdo em 

rede (permanentemente acessível sob demanda), são os padrinhos do que se 

constituirá, no futuro, uma revolução do olhar sem precedentes. Com o ciberespaço, 

segundo ele, podemos ver quase tudo o que queremos, e quando queremos — o que 

poderá nos conduzir à era da "omnivisão", a visão total, em oposição à primazia da 

"televisão", a visão à distância. Aqui, Lévy parte de observações feitas há mais de 

uma década.  
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O ciberespaço permite-nos, de forma cada vez mais directa, observar quase tudo o 

que queremos ver e esta tendência é evidentemente chamada a acelerar o futuro. 

Câmaras web cada vez mais bem distribuídas permitem-nos dirigir os nossos 

olhares com liberdade. Instrumentos cada vez mais perfeitos tornam-nos visível, 

em tempo real, o fundo do mar, o estado da atmosfera (...). Estamos a passar de 

um sistema mediático dominado pela televisão para uma rede de comunicação 

que permite a omnivisão, que nos possibilitará dirigir o nosso olhar para onde 

quisermos no espaço, nas escalas de grandeza, nas disciplinas, no tempo e nos 

mundos virtuais fictícios, mas experimentáveis, que iremos multiplicar no futuro 

(op. cit., p. 37).   

 

 Em seu ensaio, o filósofo resgata a história da comunicação social para traçar 

correspondências entre os meios hegemônicos e a opinião pública nos respectivos 

períodos históricos. "Ora, se os media dão forma à opinião pública", ele escreve, "a 

emergência do ciberespaço implica uma mutação radical desta". 

 
É neste perspectiva que proponho analisar a mutação contemporânea dos meios 

de comunicação segundo três grandes linhas de transformação: 

1- O declínio do caráter territorial dos media e a sua crescente dependência face a 

comunidades virtuais. 

2- A convergência entre suportes mediáticos (imprensa, rádio, televisão etc.) e, 

mais geralmente, entre todas as instituições com vocação para passar mensagens. 

3- A crescente tomada a cargo da função mediática pelo conjunto dos atores 

sociais: a emergência dos automedia (op. cit., p. 46-47). 

 

 No que tange ao novo espaço público, os dois elementos reunidos por Lévy no 

item 1 de sua lista são os que melhor oferecem margem a investigação. A 

desterritorialização dos meios de comunicação repete o fenômeno observado no 

telespaço e o intensifica ao elevar esse movimento a uma potência planetária — 

acessamos os sites de qualquer lugar do mundo numa escala jamais alcançada com a 

televisão, mesmo com a assinatura do cardápio completo da NET —, enquanto o 

advento das comunidades virtuais confere dinamismo a qualquer informação, 

possibilitando contribuições, comentários e correções com absoluta mobilidade, e 

embaralhando de forma definitiva os papéis de emissão e recepção, jornalista e leitor.  

 



	   136	  

	  

Quase todos os jornais, rádios e televisões publicam ou emitem na rede. Alguns 

meios de comunicação só emitem na rede (...). A primeira consequência desta 

nova situação é que todos os meios de comunicação podem ser captados, lidos, 

escutados ou vistos de qualquer ponto do planeta em que uma ligação à Internet 

seja possível, com ou sem fio. (...) Por conseguinte, os media estão efectivamente 

desterritorializados. Já não estão ligados a uma zona geográfica, mas, isso sim, a 

uma comunidade virtual de ouvintes, de espectadores ou de leitores que podem 

estar dispersos por todo o mundo. (...) A partir do momento em que um meio de 

comunicação em linha (on-line) está intimamente ligado a uma comunidade 

virtual, pode deixar de ter com ela a clássica relação de difusão (do lado do 

emissor) e de recepção passiva e isolada (por parte dos receptores) que 

caracterizava a "sociedade do espetáculo". (...) Assim, os "leitores" também são 

potenciais "jornalistas" e toda a gente que tenha sido testemunha de um 

acontecimento pode propor a sua versão dos factos ou a sua gravação de vídeo a 

todo o mundo (op. cit., p. 47-48). 

 

 O também francês Marc Augé, etnólogo e antropólogo conhecido por cunhar o 

conceito de "não-lugar", discorda de Lévy quanto à concretização do ideal 

hipermoderno do ciberespaço, pelo menos no que se refere ao mito da globalização. 

Em 2011, publicou em Paris o ensaio "Para onde foi o futuro?", lançado no Brasil no 

ano seguinte, no qual discorre, entre outros temas, sobre o caminho que ainda nos 

falta percorrer para cumprirmos a previsão de um espaço público planetário. "O novo 

espaço planetário existe, mas não existe, entretanto, espaço público planetário", 

escreveu. "O espaço público é o espaço no qual se forma a opinião pública". Sua 

percepção é de que a opinião pública — os debates políticos, as decisões — ainda são 

orientadas por um referencial geográfico residual e limitadas nacionalmente ou 

localmente. Em outras palavras, podemos ter acesso a tudo o que se escreve ou 

transmite na rede sobre a política econômica de Barack Obama, mas, segundo Augé, 

ainda não somos capazes de influenciar efetivamente qualquer mudança de rumo. A 

não ser por meio de interações que extrapolem as ferramentas e as vias do 

ciberespaço. 

 
As novas técnicas de comunicação, sobretudo a Internet, propõem um 

extraordinário canal de trocas de todos os tipos, mas ele não é aberto a todos, 

pode ser confiscado por grupos organizados e se prestar a certas manipulações. A 

globalização complica ainda mais o esquema, pois, a um só tempo, acarreta uma 

multiplicação das imagens e das mensagens e contribui para a uniformização da 
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informação, das referências e dos gostos. Não há espaço público planetário, 

embora estejamos cada dia mais conscientes do fato de que nossas vidas 

dependem de decisões e de acontecimentos que escapam a nosso controle direto e 

só têm significado em escala global (AUGÉ, 2012, p. 36-37).  

 

 Voltaremos a comentar sobre o protagonismo dos usuários da rede e sua 

importância na construção da esfera pública mais adiante, quando abordaremos os 

efeitos da convergência de mídias, bem como do compartilhamento de reportagens, 

no futuro do jornalismo, assumindo a hipótese de que esses instrumentos (essas 

estratégias) se tornaram indispensáveis para a expansão do público consumidor e para 

a própria relevância do veículo. Mais do que isso, tornaram-se indispensáveis para a 

comunicação em geral, abrindo frestas no espaço público ao promover um novo tipo 

de mediação e de acesso à informação, a despeito do que possam pensar ou querer os 

ditos jornalistas. Estamos diante, segundo Pierre Lévy, de uma mudança tão intensa 

que resvala no próprio sentido de democracia.  

 
A principal vantagem da Internet, relativamente aos meios de comunicação da 

democracia mediática da segunda metade do século XX (imprensa, rádio e 

televisão), é que permite a todos os agentes que o desejem exprimirem-se sem 

terem de passar pelo poder do jornalista. Resultado: a esfera pública alarga-se, 

diversifica-se e complica-se particularmente. Esta mutação da esfera pública 

constitui um dos fundamentos da ciberdemocracia (LÉVY, 2003, p. 56-57).    
 

 

3.2 — O Martini pode esperar: jornalistas em tempos de convergência  

 

 "No passado, o jornalista poderia escrever uma matéria para depois ir para 

casa relaxar com um martini. Hoje, o jornalista escreve a matéria, ao mesmo tempo 

em que produz um vídeo, posta um tuíte, responde e-mails... e só então vai para casa 

tomar o martini." A comparação, sucedida por risos, foi feita em outubro de 2012 pelo 

publisher do "New York Times", Arthur Sulzberger, em entrevista a Laura 

Greenhalgh, do jornal O Estado de S. Paulo (SULZBERGER, 2012). O comentário 

diz muito sobre os caminhos percorridos pela notícia em tempos de convergência de 

mídia e interatividade, quando toda tentativa de compreender a esfera pública passa 
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obrigatoriamente pela necessidade de se decifrar a comunicação em rede e o papel das 

mídias sociais.  

 Apesar da necessidade de adiar o martini, no entanto, o editor dizia não 

perceber outras mudanças substanciais impostas pela cibercultura ao cotidiano do 

jornal. "Mudar para o mundo digital significa apenas contar com novas ferramentas 

para fazer exatamente o mesmo", afirmou, com ceticismo perante as novidades (ou 

demasiado otimismo em relação ao futuro da profissão). "A experiência diária do 

jornalismo não muda, é essencialmente única", disse. A afirmação não sobreviveu por 

12 meses. Um ano após a entrevista, a declaração de Sulzberger tornara-se anacrônica 

— ou ingênua — por subestimar as transformações ocorridas na atividade jornalística 

e, principalmente, por listar um conjunto tão reduzido de mídias sociais como 

exemplos.  

 Hoje, antes de bebericar o drinque preferido de James Bond, o jornalista 

hipotético de Sulzberger teria de ser duas vezes mais ágil. Além de escrever a 

reportagem, produzir o vídeo e postar no Twitter, sua agenda talvez incluísse outras 

cinco ou seis atribuições: publicar fotos no Instagram e no Tumblr, compartilhar a 

matéria no Facebook, responder aos comentários dos leitores ali e no site, confirmar 

com uma fonte o horário do hang-out agendado para a manhã seguinte no Google+, 

subir uma enquete que lhe trará subsídios para a próxima matéria, preparar uma nota 

para a newsletter do veículo e, possivelmente, gravar um podcast para ser distribuído 

pela agência de notícias do jornal. 

 Fazer jornalismo sob a égide da instância do conteúdo em rede significa, antes 

de mais nada, estar na Internet. Com ambos os pés bem firmes e em todos os espaços 

acessíveis. A web é o único ambiente com audiência ascendente no Brasil. Entre 2011 

e 2012, o IVC registrou um aumento de 1,8% na circulação dos jornais brasileiros, 

exclusivamente em razão de suas versões digitais, cujo número de visitas e assinaturas 

deu um salto de 128% no mesmo período, embora ainda represente menos de 5% da 

circulação dos diários. Considerando-se apenas a distribuição dos volumes em papel, 

a tiragem caiu. O mesmo IVC, entre 2011 e 2012, verificou um aumento de 23% no 

total de page impressions nos sites que audita, boa parte deles produzida por marcas 

consagradas no mercado brasileiro (ver "Estudo sobre audiência de sites", 2013).  

 Tudo indica que a sobrevivência dos jornalões, não apenas no Brasil, passa 

necessariamente pela habilidade que eles demonstrarão em se apropriar das 

ferramentas e da linguagem da Internet para empreender sua própria migração, 
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mesmo que seja para investir no hibridismo e extrair o máximo potencial de sua 

condição anfíbia: navegar com desenvoltura no oceano digital sem deixar de transitar 

com firmeza e equilíbrio na areia movediça dos veículos impressos. Segundo Manuel 

Castells, sociólogo espanhol com trabalhos publicados sobre Internet e sociedade em 

rede, a redenção desses jornais reside exatamente em sua credibilidade. 

  
Os jornais não estão sendo solapados pela Internet porque, num mundo de 

informação infinita, a credibilidade é um ingrediente essencial para os que a 

buscam. Assim, jornais estabelecidos têm de estar on-line para estar sempre lá, 

prontos para seus leitores, para mantê-los sob o mantra de sua autoridade 

(CASTELLS, 2003, p. 163).  

 

 Em outras palavras, Castells retoma o que dizíamos antes, em coro com Pierre 

Lévy, sobre a permanência dos media no ciberespaço: lugar para o qual convergem 

todos os olhares e todas as decisões engendradas na nova esfera pública, fora do qual 

já não é possível sobreviver sem acusar o golpe. Castells, no entanto, introduz o 

descompasso entre a manutenção da credibilidade nas versões digitais dos velhos 

jornais e sua inevitável perda de receita. "Um terço dos americanos lê notícias on-line 

pelo menos uma vez por semana", ele descrevia, num já longínquo 2001. "Não se 

dispõem, contudo, a pagar por isso. O único jornal com um serviço bem-sucedido de 

assinaturas pagas on-line é o 'Wall Street Journal'" (op. cit. p. 162-163).   

 No Brasil, embora os números absolutos ainda sejam pouco significativos, a 

receita publicitária segue a mesma tendência de migração para o ambiente digital. 

Segundo levantamento do escritório brasileiro do Interactive Advertising Bureau 

(IAB Brasil), o investimento em publicidade na internet brasileira ultrapassou o total 

aportado no segmento revistas em 2010 e superou os jornais no primeiro semestre de 

2011, ficando atrás apenas da TV. Ainda segundo o IAB, o mercado digital cresceu 

32% em 2012, atingindo R$ 4,5 bilhões em publicidade, e prometia repetir o mesmo 

percentual de crescimento em 2013, alcançando R$ 6 bilhões. Os números do setor 

contemplam não apenas os sites de notícia, mas toda a Internet, incluindo blogs, 

páginas de serviço e, principalmente, os sistemas de busca e as redes sociais. 

Atualmente, o Google e o Facebook são os campeões isolados em captação de receita.  

 Em 2014, a parcela da população americana que lê notícias on-line é bem 

maior do que a citada por Castells em 2001. Se, naquele ano, um terço da população 
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dos Estados Unidos acessava a Internet para se informar pelo menos uma vez por 

semana, já em 2010 a web era apontada como fonte diária de informação por 40% dos 

americanos — fonte diária, vale repetir — segundo o livro "Newsonomics", do 

analista de mídia Ken Doctor (2011). Embora a televisão ainda predomine, com 

acesso diário por 70% das pessoas, a Internet já ultrapassou os jornais, consumido 

diariamente por 35% dos entrevistados, e segue em expansão, enquanto os outros 

meios perdem público. Já entre os americanos com menos de 30 anos, segundo 

Doctor, 59% escolhem a Internet como sua principal fonte de informação, enquanto a 

idade médio do telespectador que assiste ao jornal noturno é 63 anos e a idade média 

do leitor de jornal é 57 anos (DOCTOR, 2011, p. 21).  

 
A segunda década do século XXI será de fato uma Década de Notícias Digitais, 

assim como a primeira foi de profunda transformação. Vimos o surgimento das 

empresas de jornais envolvidas principalmente com o produto impresso com uma 

pequena parte digital e de empresas de broadcast que molharam a ponta dos dedos 

do pé nas águas on-line; na próxima década, todas essas empresas se tornarão 

predominantemente digitais, agarrando-se a vestígios da sua identidade anterior 

(DOCTOR, 2011, p. 22).  

 

 O analista vislumbra o início de um novo período nas comunicações. "A era 

das notícias híbridas — muito conteúdo digital, menos coisas impressas — está 

apenas se formando", ele diz (p. 23). As características principais dessa nova era serão 

não apenas o tráfego instantâneo entre plataformas múltiplas (do texto para o vídeo, 

do vídeo para o áudio) como também a multiplicidade de fontes e opções.   

 
Antes podíamos contar nos dedos de uma das mãos as nossas fontes diárias de 

notícias. O americano típico, por exemplo, lia o jornal diário, assistia ao jornal 

noturno na televisão e assinava várias revistas. Talvez também ouvisse algumas 

notícias no rádio do carro. (...) Agora, os leitores podem obter as notícias integrais 

de todas essas publicações e muito, muito mais, se souberem onde procurar, de 

graça (op. cit., p. 29 e 31).   
 

 Esse cenário de hibridização e, principalmente, de acesso permanente (e 

gratuito) a um acervo virtualmente infinito de fontes e conteúdos intensifica-se com o 

advento da tecnologia móvel, outro recurso que surge para expandir o espaço público.  
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3.3 — Geração mobile: instantaneidade e ubiquidade como aliados 

 

 O Brasil terminou o mês de novembro de 2013 com 270 milhões de linhas de 

celular ativas, segundo dados da Anatel. Isso significa que, no país, a população de 

telefones móveis é maior do que a população de pessoas numa razão de 1,36 para 1. 

Ou seja: há quatro celulares a cada grupo de três pessoas. Isso considerando o número 

absoluto de habitantes, incluindo crianças que, teoricamente, ainda não têm idade para 

portar um aparelho como esse. Se desconsiderarmos os menores de 10 anos, teremos 

três dispositivos para cada duas pessoas, em média. As explicações podem ser as mais 

variadas. Há quem tenha uma linha pessoal e outra profissional, por exemplo, cedida 

pela empresa. Outras tantas linhas, embora ativas, permanecem fora de combate — 

são linhas pré-pagas que mantêm o chip mas permanecem engavetadas, sem créditos 

(no Brasil, há três linhas pré-pagas para cada linha pós-paga). Não importa. O que nos 

interessa abordar, aqui, é que há 270 linhas com potencial para cumprir seu destino: 

possibilitar ao usuário alguma forma de comunicação móvel, imediata e universal — 

para quem quer que seja, de qualquer lugar, para qualquer lugar.  

 Já desde o início da década, o mercado brasileiro de celulares é dominado por 

aparelhos com acesso à Internet, conhecidos como "feature phones" no jargão 

especializado. Desde maio de 2013, no entanto, a venda de smartphones superou a de 

celulares tradicionais. Smartphones, na definição corrente, não são apenas os celulares 

com conexão à web, mas dispositivos com navegação intuitiva, acesso a lojas de 

aplicativos e emprego de algum sistema operacional que permita ao usuário abrir 

arquivos de computador (word, pdf, jpg etc.) e desempenhar outras funções além de 

simplesmente checar e-mails ou navegar na Internet por meio de um browser. Ou 

seja: hoje, mais da metade das pessoas que adquirem um celular no Brasil não se 

interessam em absoluto por um telefone móvel. O que as atrai é justamente os 

"telefones inteligentes", esses oráculos em miniatura com suas infinitas 

possibilidades.  

 Já em 2007 — ano do lançamento do primeiro iPhone, quando o mundo ainda 

não se curvara perante o irresistível charme dos smartphones nem fora apresentado ao 

iPad (pioneiro entre os tablets, lançado em 2010) —, a especialista em comunicação e 

semiótica Lucia Santaella, coordenadora da pós-graduação em Tecnologias da 

Inteligência e Design Digital da PUC de São Paulo, publicou um livro no qual 
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investiga o fenômeno dos dispositivos móveis. "Linguagens líquidas na era da 

mobilidade" concilia o fascínio diante da novidade com uma análise precisa dos 

efeitos desses devices sobre os meios de comunicação e, principalmente, as relações 

sociais.  

 
No princípio, eram os computadores mainframe: uma grande e desajeitada 

coleção de caixas unidas por fios. Então, vieram os computadores pessoais: uma 

pequena caixa que podia ser ajustada sobre uma mesa. Logo depois, a caixa 

fechada abriu-se para o mundo, compondo uma rede gigantesca de conexões. 

Agora, os celulares computadorizados são menores que os mouses dos desktops, 

movem-se por todos os lados, companheiros inseparáveis de seus donos, que os 

levam até para o banheiro (SANTAELLA, 2007, p. 231).   

 

 A autora observa que, embora as novas mídias normalmente sejam recebidas 

com relutância e estranhamento, necessitando de um tempo considerável de 

maturação até que a nova tecnologia seja incorporada ao cotidiano daquela 

comunidade, esse período de adaptação praticamente não existiu em relação aos 

celulares.  
 

Eles são tão leves, uns verdadeiros mimos, vão para onde vamos, pequenos 

objetos de estimação, nos bolsos, nas bolsas, colam-se ao nosso rosto, e, por meio 

de protocolos simples de uma interface amigável, seus infinitos fios invisíveis nos 

põem potencialmente em contato com pessoas em quaisquer partes do mundo (op. 

cit. p. 232).  

 

 Pois foi esse mesmo celular que, de 2007 para cá, ao reinventar a si mesmo e 

se disseminar por todas as classes e regiões, promoveu uma revolução no conceito de 

comunidades, o que não passou despercebido ao olhar de Santaella. "Mesmo que a 

pessoa não o esteja utilizando no momento, o celular funciona como fios invisíveis 

prontos a tornar presente, a qualquer instante, uma rede de conexões", ela diz (p. 242). 

Ou ainda: "O logo da comunicação móvel é a disponibilidade constante. (...) Seja no 

meio de Budapeste ou Manhattan, numa fazenda no interior de Minas Gerais ou num 

hotel em Manaus, a pessoa está sempre ao alcance" (p. 238). 

 
O que importa para as comunidades virtuais é o espaço criado pela comunicação, 

um espaço em que relações interpessoais de confiança, afinidade e reciprocidade 
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são mantidas voluntariamente, e não simplesmente porque se está situado em um 

mesmo local físico (op. cit., p. 244).   
 

 Isso nos coloca novamente diante do tema do novo espaço público. Mais do 

que qualquer espaço público que o tenha precedido, o ciberespaço público só pode ser 

concebido em função do "espaço criado pela comunicação" de que nos fala Santaella. 

Ao homem contemporâneo, inserido nesse ecossistema, já não basta pensar para 

existir, como formulado por René Descartes (cogito ergo sum), nem ser um animal 

político, conforme o postulado de Aristóteles. É preciso que ele pense e exerça sua 

política através dos dispositivos móveis que manuseia. Marc Augé chega a vislumbrar 

esses dispositivos como extensões do corpo humano. "Vemos cada vez mais pessoas 

que parecem depender quase que fisicamente de seu telefone celular", escreveu.   

 
Talvez o indivíduo humano venha a ser um dia tão dependente das mídias, às 

quais seu corpo está cada vez mais literalmente ligado, quanto desse próprio 

corpo (...). Talvez, em breve, o homem esteja tão dependente de seus meios de 

comunicação ou de informação quanto de seus óculos ou de seus aparelhos 

auditivos (AUGÉ, 2012, p. 39).  

 

 Na verdade, soa prematuro imaginar o homem tão dependente dos meios de 

comunicação quanto esboçou o filósofo. O que não se pode perder de vista é que, se 

essa dependência existir, decerto a ferramenta, o utensílio, o instrumento empregado 

por ele para saciar sua ânsia e absorver informação será inevitavelmente um 

dispositivo móvel. Ou mais de um. Tablets e smartphones vêm operando uma 

transformação na maneira como o homem consome conteúdo digital. Mesmo no 

Brasil, onde a participação desses aparelhos no total de acessos à Internet era ínfima 

há cerca de dois anos, já não se pode conceber um jornal ou uma revista de alcance 

nacional cujo site não esteja adaptado para ambos os formatos.  

 Em maio de 2013, o Ibope Media divulgou um estudo afirmando que 52 

milhões de brasileiros (um em cada quatro) tinham acesso à Internet por meio do 

celular, e que 64% deles utilizavam o aparelho para "se inteirar das últimas notícias". 

Segundo o IVC, as duas tecnologias respondiam, em dezembro de 2011, por irrisórios 

0,6% dos acessos à web no Brasil. Um ano depois, eram utilizadas em 7% dos acessos 

(page impressions). Em fevereiro de 2013, esses dispositivos já representavam 8% do 

total de page impressions, indicando um crescimento médio de 0,5% ao mês — e 
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potencial para superar 13% de participação até o fim daquele ano (ver "Estudo sobre 

audiência de websites", 2013).  

 O consumo de notícias por meio de dispositivos móveis é uma tendência 

global de grandes proporções. Nos Estados Unidos, sua amplitude foi captada pelo 

Pew Research Center, importante centro de estudos com sede em Washington, 

responsável pelo relatório "The State of the News Media 2013: an annual report on 

American journalism". Os principais aspectos da comunicação digital compilados 

pelo Pew em 2013 aparecem no artigo "Juventude transmidiada", de Ben Adler, 

publicado na edição de maio-junho de 2013 da revista Columbia Journalism Review e 

reproduzido, em português, na Revista de Jornalismo da ESPM. Segundo o estudo, 

60% dos adultos americanos disseram ter lido notícias num dispositivo móvel 

"ontem" (ADLER, 2013).  

 É também por meio dos dispositivos móveis, em especial dos smartphones, 

que o brasileiro realiza boa parte do consumo de informação via mídias sociais, 

principalmente os mais jovens. Em agosto de 2013, uma reportagem veiculada pela 

Reuters Brasil informou que 58% dos usuários brasileiros do Facebook se conectavam 

à rede "tanto a partir de computadores como por dispositivos móveis", segundo 

balanço feito em junho pelo próprio Facebook (ver ISRAEL, 2013).  

 Quando comparamos essa informação com outra estatística do Pew Research 

Center incluída no relatório de 2013, segundo a qual um em cada quatro jovens 

americanos entre 18 e 29 anos diz acessar notícias "basicamente" por meio do que 

parentes e amigos compartilham em redes sociais (apud ADLER, 2013), somos 

obrigados a abrir um novo sub-capítulo, desta vez para vasculhar mais atentamente a 

importância das redes sociais no novo jornalismo. Porque fazer jornalismo em 

meados da década de 2010, tudo indica, significa não apenas estar na internet e nos 

dispositivos móveis, mas saber tirar proveito das mídias sociais. Pelo menos se 

houver intenção de continuar fazendo jornalismo num futuro próximo.  

 

 

3.4 — Boca a boca digital (curadoria e "interência" nas redes sociais)  

 

 É através das mídias sociais que grande parte dos jovens é direcionada aos 

sites de notícias, o que torna inevitável a qualquer empresa jornalística atuar em todas 

elas, ao menos se a empresa estiver de olho no público jovem — aqui, o emprego da 
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condicional é retórico, uma vez que não se pode prescindir de novos públicos em 

tempos de audiência em declínio e diáspora de anunciantes.  

 Entende-se por mídia social qualquer sistema ou plataforma que permita a 

interação social por meio da geração e do compartilhamento de conteúdo produzido 

na Internet pelo próprio usuário, prescindindo do suporte e do controle dos grupos de 

mídia, conforme definição corrente na web — inclusive na Wikipedia. São exemplos 

de mídias sociais os blogs, o YouTube, páginas pessoais como as do MySpace, redes 

de networking como o LinkedIn, sites de conteúdo colaborativo como os da própria 

Wikipedia, plataformas de compartilhamento de arquivos como o SlideShare e o 

Google Drive, listas de discussão e comunidades que operam via e-mail, como os e-

groups e as newsletters digitais, páginas especializadas em exposição de imagens 

como o Tumblr e o Instagram, comunidades de produção coletiva, de compras 

coletivas (Groupon, Peixe Urbano), de financiamento coletivo (Catarse) e, finalmente, 

os fóruns, os grupos de interesse e as redes sociais, com destaque para o Facebook.  

 Segundo reportagem publicada pelo G1 em setembro de 2013, o Brasil era o 

terceiro país em número total de usuários do Facebook (76 milhões), atrás dos 

Estados Unidos e da Índia, e ocupava a segunda posição em acessos diários, com 47 

milhões de brasileiros voltando todos os dias ao site. Curiosamente, ao mesmo tempo 

em que lhes rouba anunciantes, como vimos anteriormente, o Facebook atrai leitores 

para os veículos da grande imprensa. Uma pesquisa feita pelo Ibope Netview e 

divulgada na Folha de S.Paulo em julho de 2013 captou esse fenômeno: "Em um ano 

e meio, os acessos via redes sociais aos sites dos três principais jornais do país 

dispararam de uma média de 6%, em agosto de 2011, para quase 22% em março deste 

ano" (ver "Redes sociais dão cada vez mais audiência...", 2013). Os três jornais 

citados são a própria "Folha", O Globo e O Estado de S. Paulo. Também em julho de 

2013, o Instituto Datafolha fez pela primeira vez uma pesquisa sobre o tema e 

concluiu: 46% dos paulistanos tinham conta no Facebook — e dois terços deles 

tinham o hábito de compartilhar notícias a partir de seu perfil.    

 Em 2014, essas redes são indispensáveis para capturar a atenção do leitor, em 

especial no segmento com menos de 30 anos, como aferido pelo Pew (vide página 

anterior). "Se o assunto é como gente jovem normal está consumindo notícias, é 

basicamente por links em redes sociais: Facebook, Twitter e Tumblr", afirma o 

consultor em estratégia móvel Benjamin Jackson, que desenvolveu aplicativos para 

iPhone e iPad para o "New York Times" (apud ADLER, 2013). "No jargão da 
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computação, dizemos que a prioridade nessa busca é amplitude, não profundidade. 

Você lança a rede bem longe para pegar os melhores peixes", afirmou.  

 Antes dele, já em 2003, Pierre Lévy indicara a emergência das redes sociais, 

especificamente das comunidades virtuais, como elementos de sustentação do 

jornalismo praticado no século XXI e, mais do que isso, como instâncias formadoras 

do novo espaço público. "As comunidades virtuais, que juntam centenas de pessoas, 

são as novas 'cidades' do ciberespaço", ele dizia. O autor relata uma estratégia de 

negócios adotada pelo "Le Monde" como indício do papel das comunidades virtuais 

para a permanência daquele jornal, senão de todos os media, num mundo unificado 

pela web.  

 
De facto, presentemente, assistimos ao crescimento da concorrência entre todas as 

instituições em linha (on-line) no sentido de reunir a maior comunidade virtual 

possível, estando, precisamente, a sobrevivência da instituição ligada à sua 

sustentação por uma comunidade virtual. Foi, por exemplo, o que a equipa do 

jornal francês Le Monde compreendeu: transformou o jornal em linha (on-line) 

numa comunidade virtual propondo serviços aos membros do clube, correio 

eletrónico grátis etc. Pouco depois, esta viragem foi feita por instituições tão 

diversas quanto partidos políticos, universidades ou cidades (LÉVY, 2003, p. 72).    

 

 O compartilhamento de notícias pelo Twitter e pelo Facebook pode ser 

comparado a um trabalho de curadoria de conteúdo, ou mesmo de promoção 

espontânea e informal, realizado por alguém que normalmente está fora da indústria 

jornalística e que, provavelmente, é próximo de você — e, por isso, merecedor de 

credibilidade, apto a influenciá-lo. Graças à possibilidade de compartilhamento, cada 

usuário da rede pode se tornar um retransmissor, um disseminador da informação, 

trazendo para o debate ou revelando para seus amigos e seguidores determinada 

reportagem que, sem isso, poderia permanecer escondida, submersa no gigantesco 

oceano virtual.  

 
Por um lado, nós nos tornamos agentes livres, escolhendo as nossas próprias 

notícias. Por outro, passamos a ser editores uns dos outros. Desempenhamos as 

funções que os âncoras e editores costumavam desempenhar diariamente (refere-

se à seleção, à triagem e à apresentação das notícias que merecem ser 

publicadas). Só que de uma maneira bem menos elegante, não tão bem 

acondicionada e mais difícil de resumir no final do dia (DOCTOR, 2011, p. 36).  
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 Desse modo, o papel desempenhado pelo mural do Facebook é semelhante ao 

serviço das agências de clipping que, tradicionalmente, compilam em apostilas ou por 

e-mail apenas as matérias que abordam assuntos do interesse do cliente. As matérias 

ali compartilhada são aquelas que, por algum motivo, chamaram a atenção de seus 

contatos. Naturalmente, você aprende a identificar os amigos que compartilham 

conteúdo interessante ou útil — seja ele de economia, política, sexo ou humor — e 

aqueles que só disseminam bobagens inúteis. Em alguns minutos de conexão, um 

usuário disposto a seguir as recomendações de seus amigos e colegas pode conferir as 

peripécias de um gato no YouTube, ler uma reportagem investigativa publicada num 

portal sobre a Amazônia, verificar a coluna do Antônio Prata na Folha de S.Paulo e, 

em seguida, a do Arnaldo Jabor no "Estadão", e ainda conhecer as fofocas da semana 

e os memes do dia, às vezes sem precisar clicar em nada: fotos e chamadas ficam 

disponíveis na sua própria timeline, e isso muitas vezes basta.  

 
Além desses editores (tradicionais), temos uma nova fonte que nos dá um parecer 

sobre o que vale a pena ser lido. Vamos chamá-los de "recomendadores". Cada 

vez mais contamos com os amigos e colegas, esperando que descubram a história 

mais esquisita ou a mais significativa e as enviem para nós. Essas são as 

mensagens por e-mail, tuítes ou sugestões do Facebook que nos oferecem um link 

atrativo. Existem ainda os recomendadores que não conhecemos, a sabedoria das 

massas, aqueles que tornam a caixa da "história mais enviada por e-mail" um dos 

recursos mais utilizados em qualquer site de notícias. Seguir os links pode nos 

proporcionar uma cultura diária bastante boa (op. cit., p. 41).   

  

 A curadoria feita por amigos, parentes e mesmo por fontes confiáveis que 

integrem o círculo de contatos do usuário, ou que se possam seguir na rede social, é 

quase sempre a mais convincente. Repare no que afirmou Ben Adler em seu artigo 

para a Columbia Journalism Review: "Um fator crucial aqui é que boa parte da nova 

geração chegou à idade adulta em meio a uma crescente desconfiança com relação a 

especialistas de toda sorte, e ouve críticas cada vez mais acerbas e sectárias à 

imprensa tradicional."  

 
Vejamos o que disse o Gallup em setembro de 2012: "A falta de confiança do americano 

na mídia bateu novo recorde este ano; 60% da população diz ter pouca ou nenhuma 

confiança na capacidade de meios de comunicação de massa de relatar fatos de forma 
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completa, correta e justa". Um estudo recente da George Washington University e da 

empresa de pesquisa de mercado ORI mostra que esse ceticismo é particularmente 

pronunciado entre a turma jovem. Segundo o estudo, 24% dos adultos americanos afirmam 

que a informação que recebem em redes sociais tem qualidade igual ou superior à da 

informação de meios de comunicação tradicionais (...). Já entre a turma dos 18 aos 25, 31% 

disseram que a informação obtida via redes sociais tem mais qualidade do que a da mídia 

convencional (ADLER, 2013).  

 

 Em resumo, esse cenário estabeleceu, na segunda década do século XXI, um 

retorno providencial à estratégia do boca a boca. Retornando a Ken Doctor: 

 
Pensemos a respeito de como descobríamos as coisas antes dos computadores, 

com efeito, antes da eletricidade. De boca em boca. Isso é tão antigo quanto as 

pessoas morando juntas em comunidades. (...) Tudo o que a Internet representa — 

com a sua rapidez e nomes de marca engraçados — é o processo de boca em boca 

superaquecido (DOCTOR, 2011, p. 41).  

 

 Não foi por outro motivo que praticamente todos os grandes veículos de 

comunicação criaram seus perfis no Facebook. Eles precisam estar ali para divulgar 

suas manchetes e torcer para que os usuários se interessem por clicar e ter acesso à 

íntegra do conteúdo. Melhor ainda quando, satisfeitos com o que viram ou 

entusiasmados com o assunto, esses usuários se dispõem a curtir, comentar e 

compartilhar o post, ou seja, a postagem feita. A essa interação nas redes sociais deu-

se o nome de engajamento. Espécie de capital social das páginas corporativas, o grau 

de engajamento denota o quanto os posts têm conseguido mobilizar a audiência e, 

além disso, funciona como propaganda espontânea e gratuita da página: a imagem 

publicada, o resumo da notícia, o link, tudo isso é instantaneamente replicado em 

outras timelines, de outros usuários, no exato momento em que alguém compartilha 

um conteúdo. 

 Em dezembro de 2013, o perfil da revista Carta Capital publicou um post 

comemorando a liderança no ranking de revistas que mais geram engajamento entre 

os membros de sua comunidade (seus fãs). Segundo dados processados pelo próprio 

Facebook, 31,37% dos fãs da página tinham o hábito, naquele momento, de curtir, 

comentar ou compartilhar as publicações, um feito importante num cenário em que, 

com exceção de uma dezena de títulos, a maioria dos posts são apenas lidos, quando 

muito. Como comparação, a Veja, revista de maior circulação no país, ficou em 
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sétimo lugar, com 12,05% de "engajamento", superada inclusive pela Veja São Paulo, 

então em quarto lugar, com 14,75%.  

 É verdade que o resultado da Veja São Paulo foi puxado, na ocasião, pela 

divulgação de um vídeo polêmico, que viralizou como poucos. Apresentando 

Alexander de Almeida, um paulistano de hábitos excêntricos que diz gastar até R$ 50 

mil numa balada, e publicado no YouTube em 1º de novembro de 2013, "10 

mandamentos do rei do camarote" chegou a 6 de janeiro de 2014 com mais de 7 

milhões de visualizações na página da Veja São Paulo, 41.267 comentários, 18.361 

curtidas e 123.472 descurtidas (o YouTube permite essa possibilidade, não facultada 

no Facebook). Esse histórico denota um recorde absoluto, considerando o fato de ter 

sido produzido por um título regional e com tradição impressa. Novamente, o 

episódio explicita o poder da convergência e do compartilhamento no ciberespaço: 

quando, em outra época, uma revista causaria frisson em razão de um vídeo, um meio 

que nunca foi sua especialidade? 

 De qualquer maneira, aumentar o engajamento tem sido uma das metas mais 

cobiçadas pelos editores de redes sociais. Para o diretor de Carta Capital, Mino Carta, 

tal feito adquire maior relevância, em sua opinião, do que o excepcional aumento no 

número de pessoas que curtem (e, por isso, passam a seguir) a página da revista: de 66 

mil fãs em janeiro de 2013 para mais de 460 mil em janeiro de 2014.  

 O outro nome de engajamento é interatividade, ou interação, conceito que 

pode ser adotado em outras mídias sociais e, na instância do conteúdo disponível, 

contribuir para fidelizar audiência. A interação, como vimos no início, é elemento 

constitutivo do ciberespaço público, dada a facilidade com que leitor e emissor podem 

trocar de papéis e gerir um ao outro. Por isso a televisão se apressa para incorporar a 

interatividade em sua programação, na esperança de que, talvez assim, consiga 

oferecer um novo atrativo a uma audiência já seduzida pela instantaneidade, a 

ubiquidade, a mobilidade e a acessibilidade sob demanda da instância do conteúdo em 

rede. Competindo com os computadores, os dispositivos móveis e as redes sociais, a 

televisão definiu um alvo — e deu a ele o curioso nome de "interência". 

 O conceito é simples: surgiu da união das palavras interação e audiência para 

se referir à interatividade aplicada à televisão. Em substituição ao Homer Simpson 

inerte e bonachão, o telespectador do século XXI não concebe permanecer imóvel por 

muito tempo diante da tela — mesmo que seja um monitor HD de alta definição com 

48 polegadas. Daí a disseminação do consumo da televisão como segunda tela, ou 
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seja, ao mesmo tempo em que se navega em outro suporte, outra plataforma: um olho 

no computador, outro na TV. De acordo com um levantamento mundial da 

consultoria Nielsen, 46% dos usuários de smartphone e 43% dos usuários de tablet 

utilizam seus dispositivos móveis enquanto assistem a televisão (apud PARAIZO, 

2013).  

 A interência, portanto, surge com um objetivo bem definido: convencer o 

público a interagir com a programação por meio justamente das redes sociais. Se o 

nome de um personagem da novela atinge os trending topics do Twitter ao ser citado 

por milhares de internautas no mesmo intervalo de tempo durante a exibição do 

capítulo, ótimo! Não apenas é sinal de que a novela está na boca do povo como, 

eventualmente, outros internautas que acessarem as redes naquele exato momento 

podem ser atraídos a ligar na novela. Daí a frequência com que programas exibem no 

ar sua sugestão de hashtag, como se nos pedissem: postem.  

 É o que ocorre em todo tipo de programa. Um comentário postado no 

Facebook que reproduza ou esculhambe uma resposta dada, segundos antes, pelo 

entrevistado do Roda Viva, por exemplo, basta para conduzir o internauta incauto 

(desatento, esquecido ou simplesmente desinteressado) a sintonizar na Cultura, como 

se pensasse: "ah, isso eu quero ver". Para incentivar mais gente a fazer o mesmo, 

contribuindo para colocar o título do programa em evidência, diversos conduzem os 

tuítes e posts para dentro da tela. Assim, não é raro que janelas de texto sobrepostas à 

imagem exibam frases enviadas pelos internautas, com elogios ao entrevistado da vez 

ou críticas exaltadas contra o técnico que não fez a substituição recomendada. E, na 

era do ciberespaço público, onde tudo se comenta e toda opinião é concebida para ser 

compartilhada, nenhuma sensação parece ser tão gratificante quanto ver seu 

comentário na tela.   

 
Viver intensamente é, no fim das contas, existir no olhar dos outros, tornar-se uma 

imagem, passar para o outro lado da tela. Mas a televisão não está sozinha nisso. 

Ela se vale de todos os recursos da tecnologia para ajudar os espectadores a 

tornarem-se objeto do olhar dos outros. Ela pede ao público para lhe escrever e-

mails e SMS, para ligar computadores e celulares, os quais suscitam, eles 

mesmos, a imagem de um mundo sem fronteiras onde a comunicação se efetua 

instantaneamente, até o momento em que ela lhe oferece uma recompensa 

suprema: entrar na tela na hora de um jogo televisivo (AUGÉ, 2012, p. 40).  
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 À sua maneira, os veículos impressos buscam adotar estratégias semelhantes. 

Por meio de seus posts, os jornais convidam o usuário da rede social a votar numa 

enquete, a revista propõe um concurso cultural oferecendo um par de ingressos a 

quem publicar no Twitter a melhor frase sobre determinado tema, sempre incluindo 

uma hashtag específica. O que se pretende, em todos os aspectos, é atrair audiência, 

"interência", engajamento. E estar em evidência. Nas redes sociais, cada post é criado 

com essa intenção. Como um título ou uma chamada de capa, sua função é seduzir, 

atrair. Daí ser quase inevitável conceber as páginas corporativas do Facebook ou do 

Twitter como anúncios, permanentes e gratuitos, de si mesmo. Nelas, somos 

simultaneamente caça e caçador.    

 Num artigo publicado na revista Época em 2012, Eugênio Bucci parte do fato 

de nunca ter entrado no Facebook para abordar um tema essencial: nossa condição de 

mercadoria. "Ali, a mercadoria é o freguês, o que vai ficando cada dia mais evidente, 

com denúncias crescentes sobre o uso de informações pessoais mercadejadas pelos 

administradores do site", ele diz (BUCCI, 2012). Seu ponto é menos o caráter íntimo 

das tais informações pessoais comercializadas pela empresa e mais o trabalho não 

remunerado exercido pelos usuários ao promover o espetáculo do próprio Facebook, 

que lucra fortunas ao manipular seu único e precioso ativo: um exército de pessoas, 

consumidores em potencial, prontas para emprestar seu olhar aos anunciantes. "O 

usuário alimenta o usuário — com seu próprio trabalho, não remunerado. Clicando 

"curti" para lá e para cá, o freguês fabrica alegremente o "database marketing" que o 

vende sem que ele saiba".  

 É importante observar que a argumentação de Bucci foi estabelecida sobre as 

bases da concepção do usuário, do homem comum, o freguês reificado, e não em 

referência ao veículo de comunicação, à empresa a ser divulgada. Para essa, o 

impasse é de outra ordem. Ela disponibiliza conteúdo gratuito e, quanto melhor for 

seu conteúdo, mais contribui para turbinar a relevância do Facebook e atrair, 

indiretamente, mais usuários e patrocinadores para ele. Ao mesmo tempo, ao difundir 

seu post, seu nome, sua marca para milhares de pessoas, além de promover e se gabar 

do mesmo tipo de engajamento celebrado pela Carta Capital, é ela quem passa a 

lucrar graças ao olhar do outro, suas curtidas para cá e para lá, seu trabalho não 

remunerado.  

 Aqui, é possível buscar analogia nas teorias da Indústria Cultural. Adorno e 

Horkheimer, ao tipificar a indústria cultural nos anos 1940, referiam-se ao rádio e ao 
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cinema como ápices do processo de alienação produtiva a que eram submetidos os 

espectadores ou consumidores da dita cultura de massa. E foi observando as mídias 

daquela época que os autores conceberam o modelo cíclico de retroalimentação dessa 

mesma indústria, que absorve a todos, mesmo os que supostamente se opõem a ela, 

como auto-declarados "rebeldes", o que hoje poderíamos nomear artistas 

independentes. "Quem resiste só pode sobreviver integrando-se", escrevem. "Uma vez 

registrado em sua diferença pela indústria cultural, ele passa a pertencer a ela assim 

como o participante da reforma agrária do capitalismo" (1985, p. 123).  

 Ao mesmo tempo, os atores e discípulos dessa indústria, tendo assumido sua 

condição de mercadoria, encontram nela o maná de sua própria existência e 

permanência, alimentando-se da exposição e da visibilidade. "Todo close de uma atriz 

de cinema serve de publicidade de seu nome", sintetizam os autores. Nas redes 

sociais, universo simbólico repleto de interpretações e personagens, cada post 

desempenharia função semelhante à do close da atriz: manter-se em evidência, 

promover-se, usar a exposição a seu favor, transformar cada visualização em 

ferramenta de marketing.  

 Essa analogia vale para os perfis pessoais e, com ímpeto redobrado, para as 

páginas corporativas, entre as quais as mantidas pelos media. A Folha de S. Paulo, por 

exemplo, tinha em agosto de 2013 uma circulação aproximada de 300 mil exemplares 

por dia (293.466 em dias úteis e 318.872 aos domingos, segundo o IVC). Seus 

seguidores no Facebook eram, em 6 de janeiro de 2014, 2.622.466 — quase dez vezes 

mais do que os consumidores do jornal em papel. Suas publicações na rede social têm 

potencial para alcançar uma multidão. Estar no Facebook, sob esse aspecto, vale mais 

do que botar outdoor nas ruas — porque aqui, não custa repetir, o outdoor extrapola 

fronteiras geográficas e limites temporais: ele é ubiquo, instantâneo, disponível sob 

demanda, 24 horas por dia, e permanente.  
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CAP. 4 — A COMPLEXIDADE DA CUMPLICIDADE: QUANDO TODO 

JORNALISMO É COLABORATIVO 

 

 

 Não cabe neste trabalho especular sobre aquele que talvez seja o maior enigma 

das editoras de jornais e revistas: como conter a debandada de anúncios. O que se 

percebe é que, desde 2011, o segmento que mais perde receita no Brasil é o revisteiro. 

A publicidade que foge das edições em papel não tem sido absorvida pelo ambiente 

digital desses mesmos títulos. Isso se dá porque, grosso modo, o mercado anunciante 

percebeu que o consumidor de notícias tem migrado para a internet e que as matérias 

têm sido acessadas principalmente por meio dos sites de busca (Google) e das redes 

sociais (Twitter e Facebook), principalmente pelos jovens de alta renda, donos de 

tablets e smartphones, público alvo por excelência da maior parte das campanhas. 

"Oito em dez mulheres AAA leem notícias online", dizia o título de uma reportagem 

do Meio&Mensagem publicada em abril de 2013, ocasião em que 87% delas diziam 

estar em alguma rede social e 56% tinham o hábito de compartilhar notícias.  

 O resultado desse fenômeno? Em vez de anunciar nos sites das revistas, o 

mercado passou a investir diretamente no Google e no Facebook, ambientes nos quais 

as ferramentas permitem quantificar cliques, segmentar públicos e obter resultados 

mais precisos. Em 2013, ainda segundo o estudo do Pew Research Center, 54,5% dos 

anúncios em plataformas móveis nos Estados Unidos são embolsados pelo Google.  

 Essa virada foi especialmente cruel para os produtores de revistas. Ao mesmo 

tempo em que se viram impelidos a demarcar território no Facebook, ampliando sua 

presença na rede a fim de disputar não apenas audiência, mas credibilidade, 

relevância, engajamento, recall de marca e interação, tornaram-se cúmplices da 

própria perda de receita, uma vez que passaram a ceder conteúdo gratuito, frequente e 

de qualidade para o fortalecimento imediato de seu concorrente mais próximo: o 

mesmo Facebook. Esse cenário é quase uma versão eletrônica da síndrome de 

Estocolmo, aquela que conduz a vítima a criar laços afetivos com seu algoz.  

 Numa tentativa de reverter essa lógica perversa, a direção das Organizações 

Globo deliberou que, a partir de 8 de abril de 2013, posts publicados nas páginas da 

casa não mais deveriam conter links para os conteúdos. A instrução era que se 

divulgassem matérias, mas sempre remetendo o usuário para a homepage da revista, 

do programa de TV ou do site, e não diretamente para a nota ou reportagem. A 
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intenção era evitar a entrega de conteúdo "de mão beijada" para o Facebook — e, se 

isso fosse inevitável, tentar absorver os usuários e remetê-los às homepages da casa, 

para que ali navegassem longamente, atraindo cliques e anunciantes.  

 A regra foi adotada em todos os perfis coorporativos de cada produto de mídia 

da empresa (o jornal O Globo, as rádios Globo e CBN, os portais G1 e Globo.com, 

todos os programas e telejornais exibidos na TV aberta e nos canais a cabo, cada uma 

das revistas da Editora Globo). A decisão foi recebida com estranhamento na rede 

social. "Cadê o link?", comentavam os usuários. Na Editora Globo, repórteres e 

editores entenderam que não deveriam mais "perder tempo" com o Facebook.  

 Ao longo das semanas que se seguiram, a maioria das revistas deixou de 

publicar. O "retorno" — em audiência, curtidas, compartilhamento ou feedback — 

não compensava o trabalho de editar fotos, aplicar logos, redigir posts e monitorar 

comentários. Revistas que publicavam de oito a doze posts por dia passaram a colocar 

apenas um ou dois. Alguns títulos chegaram a acusar 50% de queda de audiência em 

seus sites nos primeiros meses após a entrada em vigor da nova regra, segundo 

informação coletada por nós. Mais do que audiência, houve perda de interatividade, 

da capacidade de aferir a recepção por meio dos comentários, descartando-se um 

canal rápido, eficiente e barato que permitia ouvir "a voz das ruas" sem recorrer a 

grupos de foco e pesquisas de opinião.  

 Decorridos seis meses, começaram os boatos de que a medida poderia ser 

suspensa, o que finalmente aconteceu na virada do ano. Em janeiro de 2014, voltou a 

ser permitida a inclusão de links para matérias, notas e vídeos, desde que as chamadas 

sejam curtas e não "entreguem" toda a informação: ou seja, o leitor precisa ser 

convencido a acessar a página, ele não pode se sentir suficientemente abastecido 

apenas lendo o post. Permanece vetado o emprego de ferramentas pagas de promoção 

de publicações (ver SACCHITIELLO, 2014).  

 

 

4.1 — Por que uma revista de cidade se beneficia das mídias sociais 

 

 O episódio ajuda a desconstruir a ideia, um tanto romântica ou leviana, de que 

manter-se fora das redes sociais continua sendo a melhor estratégia para uma empresa 

de jornalismo. Não é. Não hoje. A cibermisantropia, por assim dizer, pode fazer 

sentido para um usuário, como bem justificado por Eugênio Bucci (2012) na coluna 
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da Época citada no final do capítulo anterior. Para um jornal, uma revista, uma 

empresa de comunicação, não faz. Curiosamente, foi a mesma Época de Bucci (a 

principal revista da mesma corporação que baniu a publicação de links no Facebook 

por nove meses) que publicou, no início de outubro de 2013, uma entrevista do 

sociólogo espanhol Manuel Castells na qual ele alertava para o despropósito dessa 

tentativa. "O novo espaço público se articula na intersecção entre o físico e o virtual", 

disse Castells.  

 
Vivemos em um mundo de virtualidade real, não de realidade virtual. A 

virtualidade faz parte essencial de nossas vidas. Não podemos pensar em nossas 

vidas fora da rede. (...) A comparação é com a eletricidade. Não podemos 

entender a era industrial sem a eletricidade. Agora, em nosso tipo de sociedade de 

informação em rede, a infraestrutura básica de tudo o que fazemos está nas redes 

móveis e na internet. Estamos neste mundo. Não se trata de uma escolha 

(CASTELLS, 2013).  

 

 Dezessete anos antes, Castells já cravara suas apostas no livro "A sociedade 

em rede" (1996). Segundo ele, a diversificação dos meios de comunicação nas últimas 

décadas do século XX, a partir da segmentação dos canais a cabo e da multiplicidade 

de revistas especializadas, não transformara a lógica unidirecional das mensagens 

nem permitira o real feedback da audiência, exceto na forma mais primitiva da reação 

do mercado. "(Ainda) era um mundo de comunicação de mão única, não de 

interação", escrevera. "Ao contrário da televisão, os consumidores da Internet também 

são produtores, pois fornecem conteúdo e dão forma à teia."  

 O vasto arcabouço teórico que vem sendo elaborado sobre o assunto e as 

muitas estatísticas compiladas poderiam, sozinhas, convencer um editor de revista da 

relevância das mídias sociais. É nelas que se situa a ponte, o caminho, o código para 

ser lido e se tornar relevante na internet, hoje e nos próximos anos. Conceber o 

compartilhamento de links menos como cessão gratuita de conteúdo e mais como 

estratégia de divulgação da marca talvez seja uma das chaves. Há outras. Uma delas é 

lembrar que, nos diminutos e traiçoeiros teclados dos smartphones, é cada vez mais 

trabalhoso digitar o endereço completo de um site, preferindo-se sempre clicar num 

link dado.  

 Outra chave é entender que a maior parte das buscas se dá por tema, e não 

mais por veículo. Se antigamente o leitor da "Folha" recebia apenas este jornal e o lia 
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de cabo a rabo, hoje é mais provável que ele confira o que saiu sobre determinado 

assunto na Folha, no Estado e no Globo, surfando pelos jornais sem medo de ser 

promíscuo. Ou seja: é mais provável que um leitor chegue ao site da Veja São Paulo 

depois de encontrar na rede social algum post de seu interesse, seja sobre mobilidade 

urbana ou sobre a próxima turnê do Metallica no Brasil, do que esperar que ele entre 

no site da revista para, uma vez ali, procurar o que ler.  

 Finalmente, as mídias sociais proporcionam às empresas de comunicação o 

diálogo direto com seu público, algo que durante décadas se tenta fazer por meio de 

aferições de audiência, via Ibope, ou com pesquisas qualitativas e grupos de foco de 

diferentes formatos. Jamais o diretor de um telejornal conseguiria saber, com a 

mesma franqueza e igual espontaneidade, o que o público achou — ou o que está 

achando neste exato momento — de seu programa: não apenas em termos de volume, 

como as ferramentas do Ibope fazem, mas de modo a receber análises e comentários 

em tempo real, o que permite ajustar o prumo, se for o caso, solucionar dúvidas ou 

abordar assuntos suscitados na rede. "Tenha conversas, não apenas transmita 

informações", recomenda um dos capítulos do relatório "A guide to managing social 

media for new sites and media organisations", concebido pela eModeration, uma 

agência de gerenciamento de mídias sociais com sede em Londres.  

 
O segredo para o sucesso de uma comunidade é saber ouvir tanto quando 

alimentar a comunidade com informações. Fazer perguntas, ouvir os usuários e 

entender o estado de espírito da comunidade funciona como pesquisa de mercado 

para organizações de mídia, e pode ajudá-las a produzir reportagens que sejam do 

interesse de seus leitores (2013). 

 

 O ponto, na última etapa deste capítulo, é investigar por que as mídias sociais 

podem ser aliadas das revistas de cidade, especificamente delas. Alguns elementos 

merecem atenção. O primeiro talvez seja atentar para o potencial que essas 

publicações têm de desempenhar a função de guias. Metade das páginas editoriais das 

revistas de cidade paulistanas — tanto a Veja São Paulo (Editora Abril) quanto a 

Sãopaulo (Folha), bem como as 67 edições de Época São Paulo (Editora Globo) 

publicadas entre 2008 e 2013 — é dedicada a um amplo roteiro cultural que inclui 

sugestões de passeios, lojas, cinemas, teatros, restaurantes, bares, baladas, cafés, 

sorveterias e afins. Estar nas mídias sociais, em várias delas, é uma forma de 
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disseminar esses serviços e difundir entre os paulistanos, diariamente, as principais 

atrações da cidade.  

 Títulos mensais, como foi a Época São Paulo, e títulos semanais, como a Veja 

São Paulo e a Sãopaulo, ganham com a capacidade de se reinventar diariamente, nas 

plataformas digitais, atualizando a programação cultural e lembrando seus leitores dos 

eventos próximos, seja no Twitter, no Facebook, no Google+, no Instagram ou em 

newsletters, outro recurso bastante útil para o tipo de jornalismo produzido por elas.  

 Por trazer em seu DNA um inevitável potencial agregador fundamentado no 

caráter identitário, uma vez que se articula ao redor de uma comunidade 

historicamente constituída e geograficamente localizada (mesmo que dispersa em 

razão do cosmopolitismo), uma revista sobre São Paulo também encontra nas 

comunidades virtuais um tecido fértil para a produção colaborativa. Por meio das 

redes, é possível recorrer à memória social, apelar para as diversas expertises dos 

personagens que a povoam, a fim de se beneficiar da produção coletiva de pautas, 

compilar dados, conferir acervos, seja por meio de fóruns, conselhos ou estratégias de 

crowdsourcing.  

 Algumas possibilidades, entre muitas que existem, estão apresentadas 

resumidamente a seguir.  

 

 

4.2 — Possibilidades de atuação estratégica em mídias sociais 

 

 No Brasil, nos acostumamos equivocadamente a entender mídia social como 

sinônimo de comunidades virtuais como Facebook, Twitter e Google+. Quando 

muito, o brasileiro inclui em sua precipitada tradução algum site de network, como o 

LinkedIn. O conceito de mídia social, não custa recapitular, abrange todo tipo de 

plataforma que possibilita a produção e o compartilhamento em rede, pelo próprio 

usuário, de conteúdo digital, elaborado de forma intuitiva e simplificada, permitindo a 

virtualmente qualquer pessoa tornar-se um comunicador. Nesse sentido, as 

possibilidade são múltiplas, e, além das comunidades virtuais, incluem ferramentas 

voltadas para a diversão (e-games, troca de arquivos de música e vídeo), o consumo 

(sites de compra coletiva ou de avaliação de lojas eletrônicas), o financiamento 

partilhado (crowdfounding), a colaboração para soluções em rede (crowdsourcing) e 

tantas outras.  
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 A lista inclui experiências bastante conhecidas por aqui (e outras nem tanto), 

entre as quais YouTube, MySpace, Instagram, Tumblr, Groupon, Catarse, Delicious, 

SlideShare, FourSquare e Wikipedia. Todas elas, cada uma à sua maneira, têm 

potencial para agregar valor às revistas de cidade e ampliar seus limites, ajudando a 

divulgar a marca, fidelizar o leitor, encorajar o engajamento e a colaboração, construir 

credibilidade, interagir com o público e aproveitar o feedback para oferecer sempre o 

melhor serviço.  

 O que veremos a seguir é uma breve lista de ações práticas que poderiam ser 

adotadas pelas revistas de cidade em sua estratégia de colonização da web. Elas estão 

segmentadas em cinco grandes grupos, delineados conforme a metodologia utilizada e 

o tipo de resultado ou benefício pretendido. Trata-se de um primeiro acervo, ainda 

insipiente, feito para ser ampliado. Outras estratégias existem, muitas outras, a serem 

sistematizadas e incorporadas, quem sabe num hipotético manual de atuação digital. 

O ciberespaço público é vasto o suficiente para abarcar todas elas.  

  

4.2.1. Colaboração e co-criação  

 É comum encontrarmos enquetes em sites, blogs e redes como o Facebook a 

fim de sondar a opinião do leitor sobre determinado assunto. "Você é a favor do 

casamento gay?", lê-se numa página. "Você considera a destruição de lojas e agências 

bancárias uma prática legítima de manifestação?", vê-se em outra. Em geral, a 

enquete produz um resultado estatísticos e fica por isso mesmo. Em alguns casos — e 

nisso as revistas deveriam investir mais —, o resultado das enquetes é utilizado como 

subsídio para reportagens do próprio veículo. Outra enquete que às vezes pode ser 

encontrada na imprensa brasileira é para que os leitores escolham a próxima capa 

entre duas ou três opções, que diferem entre si essencialmente no visual, numa etapa 

da produção jornalística em que o tema já foi definido e a reportagem, editada.  

 Os instrumentos de colaboração e co-criação podem (e devem) avançar para 

além disso. As manifestações ocorridas em diversas capitais do Brasil em junho de 

2013, primeiro contra o aumento das tarifas de transporte e, em seguida, por diversas 

bandeiras, trouxe ao debate um jornalismo essencialmente colaborativo e dinâmico, 

no qual qualquer consumidor pode assumir por instantes o "outro lado do balcão" e 

desempenhar, ele mesmo, a função de fonte ou repórter. Esse espírito, evidenciado 

com a experiência da Mídia Ninja, logo influenciou outros canais. Semanas depois, o 

noticiário da GloboNews, por exemplo, exibia imagens captadas por celulares.  
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 Como analogia, vale pensar em rádios como a SulAmérica Trânsito, que pede 

para os motoristas-ouvintes enviarem para a redação dicas e alertas sobre 

congestionamentos. A mensagem é lida pelo locutor ou colocada no ar, às vezes com 

link ao vivo, via celular. Esse modelo do "mande sua informação" não é 

necessariamente novo, uma vez que o telefone já cumpria esse papel nos anos 1970, 

mas continua funcionando muito bem, agora através de e-mail ou tuítes, 

principalmente em publicações focadas na cidade que estejam disposta a articular um 

canal com o público. Estimular esse engajamento permite chegar a locais onde os 

repórteres não conseguem estar, ao menos não em número suficiente. Reveillon na 

Paulista? Mande seu vídeo. Bicicletada? Envie sua foto para nosso álbum. Mostra 

Internacional de Cinema? Avalie os filmes que você viu.  

 Esse modelo também pode ser ampliado para a reportagem cotidiana, de modo 

a compilar histórias da cidade, que envolvam sua gente e sua geografia, em 

experiências semelhantes à feita pelo Museu da Pessoa. A Rádio CBN mantém um 

quadro semanal com esse mesmo espírito, intitulado "Conte sua história de São 

Paulo", no qual leitores enviam crônicas de sua autoria sobre algum episódio vivido 

no passado para irem ao ar na voz do âncora Mílton Jung. O "Guardian", em Londres, 

mantém em sua página o canal Recipe Swap, no qual publica receitas de pratos 

enviadas pelos leitores. A cada mês, é feita a premiação da melhor receita.  

 

4.2.2. Descoberta de necessidades não explícitas do público 

 Seguindo a mesma linha colaborativa, um passo adiante às enquetes para a 

escolha da capa seria convidar o leitor a participar da definição do cardápio de 

matérias da edição. Apresentam-se três temas para o público, por meio do site e das 

redes, com um convite para que eles opinem e indiquem qual provoca maior interesse. 

"Sobre qual desses assuntos você gostaria que a Época São Paulo publicasse uma 

reportagem?" O mesmo canal poderia convidar o público a sugerir outros temas, em 

fluxo contínuo, de modo que cada edição traria uma matéria "pedida" pelo leitor: 

"Você quer saber, nós corremos atrás". Já é velho o modelo de enviar perguntas a 

serem respondidas por especialistas. Qualquer revista faz isso, das femininas às 

masculinas, das revistas de carro às de conhecimento geral. Quem não se lembra da 

seção "Perguntas superintrigantes" da Super, possivelmente uma das mais lidas da 

revista? A ousadia estaria em adotar o modelo para as reportagens maiores, 
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eventualmente até para as matérias de capa, mediante a submissão de três opções 

propostas pela redação.  

 Evidentemente, as sugestões enviadas teriam de ser pré-apuradas para se 

verificar a viabilidade e, só então, entrarem na lista para votação do público. O 

modelo tem sido adotado com radicalismo também no "Guardian". No mesmo jornal 

que publica as receitas dos leitores — e que é uma das maiores referências em 

interação —, a pauta da edição do dia seguinte é revelada no site desde 2011, 

permitindo que o público interaja, sugira, comente. "A ideia é não manter (a pauta) 

em segredo, mas dizer: 'nos ajude a descobrir como podemos contar essa história'", 

disse Meg Pickard, diretora de Estratégias para Redes Sociais do diário britânico, no 

evento MidiaOn 2011, promovido em São Paulo pelo portal Terra e pelo instituto Itaú 

Cultural. Sim, o "Guardian" mantém (ou mantinha) uma Diretoria de Estratégias para 

Redes Sociais...  

 Não é preciso ir tão longe para conhecer as demandas do público. As mídias 

sociais, por si, revelam muito da personalidade e dos interesses dos leitores. 

Acompanhar os temas mais compartilhados e comentados no Facebook, os vídeos 

mais assistidos no YouTube, perceber modinhas e looks presentes no Instagram, 

descobrir as bandas, as baladas, os bares mais bombados, ou mesmo monitorar 

geograficamente onde está a audiência do site, via Google Analytics, tudo isso pode 

ter participação na definição de um projeto editorial.  

 É preciso ter cuidado, no entanto, para não tomar os leitores da revista com 

base apenas no perfil majoritário de sua audiência na rede. Revista em papel e revista 

eletrônica são produtos distintos, com públicos diferentes. A região de origem do 

assinante da "Folha", que recebe a Sãopaulo em sua casa aos domingos, não é 

necessariamente a mesma do internauta que acompanha a publicação por meio do site 

ou dos links compartilhados. Da mesma forma, muitos dos paulistanos que recebem a 

Veja São Paulo em domicílio, encartada na Veja, nem sequer utilizam redes sociais ou 

visitam o site da revista, dada a amplitude etária de seu público assinante. O produto 

editorial deve conciliar sempre as diferentes idades, localizações, origens e 

necessidades.     

 

4.2.3. Construir credibilidade e reputação por meio da comunidade 

 Antigamente, fóruns e conselhos eram instâncias formais, constituídas a portas 

fechadas em reuniões periódicas, organizados ao redor de meia dúzia de figuras 
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ilustres (os conselhos) ou em torno de três ou quatro dezenas de participantes 

estrategicamente selecionados (os fóruns). Hoje, fóruns e conselhos estão aí, dando 

sopa, prontos para serem formados e convocados a qualquer instante. Qualquer 

internauta, ao postar um comentário no site ou sob o link compartilhado no Facebook, 

adquire o potencial de interferir na maneira como a mesma reportagem será absorvida 

pelos leitores seguintes. Quem usa o espaço do comentário para fazer elogios ajuda o 

veículo a criar credibilidade e reputação. Quem aponta erros de apuração ou 

manipulação de dados faz o mesmo: afinal, ele permite ao editor corrigir a informação 

na versão on-line, que permanecerá por muito tempo na web, e o instiga a tomar mais 

cuidado no futuro. Aproveitar as mediações possibilitadas pela rede é outra meta a ser 

buscada.  

 Uma possibilidade que também funcionaria como estratégia de mercado seria 

recrutar oficialmente um conselho editorial, com atuação digital. Elegem-se dez 

usuários — dez internautas paulistanos que acompanhem a revista — para compor um 

grupo com o qual será mantido um diálogo contínuo sobre possíveis pautas e também 

de modo a constituir uma espécie de ombudsman informal do título. É possível 

conceber mandatos curtos, de até seis meses, extensíveis por mais seis conforme a 

eficiência do conselheiro. Como medir? Pela frequência nos debates e pela relevância 

dos aportes. Como convocar? Por meio de um período de acompanhamento durante o 

qual a revista monitorará os comentários publicados em sua página, por exemplo, e 

convidará os dez que se mostrarem mais atuantes e consistentes nas críticas feitas, 

contribuindo para manter ou melhorar a qualidade do produto. A revista pode optar 

por informar previamente sobre esse monitoramento ou mantê-lo em sigilo.  

 Os conselheiros podem ganhar prêmios: assinatura da revista (o que seria 

recomendável como ferramenta de trabalho), uma camiseta com a logomarca da 

publicação e a inscrição "conselheiro" nas costas, convites vip para palestras, 

workshops ou eventos promovidos pelo título. E teriam a função essencial de serem a 

um só tempo ouvidores da publicação e porta-vozes da comunidade junto a ela.  

 

4.2.4. Atrair público por meio de experiências lúdicas com a marca 

 A orientação é "carne de vaca" há décadas na área de marketing. Mas as 

estratégias dessa natureza agora podem caminhar de mãos dadas com as mídias 

sociais. A lista de opções começa com os já previsíveis sorteios e concursos culturais 

que visam a distribuir brindes — os autores das melhores frases postadas nos 
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comentários ganham ingressos, guloseimas, livros... —, perpassa ações especiais — o 

dono da sugestão de pauta escolhida para ser produzida pela revista será nosso 

convidado para o Skol Beats (o GP de Formula 1, a final do Campeonato Paulista)... 

— e alcança o universo dos games, se a empresa estiver disposta a desenvolver 

pequenos jogos que dialoguem com o noticiário e reproduzam a visão de mundo da 

publicação.  

 Nesse segmento, agilidade e irreverência são quesitos fundamentais. Da 

mesma maneira que, no final de 2008, a internet foi tomada pelo game "Jogue o 

sapato no Bush", dias depois que um jornalista iraniano fez exatamente isso durante 

uma coletiva de imprensa, aplicativos como esse surgem o tempo todo. Em 2012, 

circulou em São Paulo uma paródia do Angry Birds produzida pela equipe de 

campanha do então candidato José Serra, na qual o atirador de pássaros exibia um 

avatar de seu então adversário Fernando Haddad, que destruía estabelecimentos como 

AMAs, escolas e creches, numa referência à ameaça que sua vitória poderia trazer 

para a cidade. Assim, ao longo de 2013, seria uma estratégia lúdica difundir joguinhos 

com o selo da publicação e títulos como "liberte os beagles do laboratório", "fuja dos 

policiais armados com spray de pimenta" ou "ajude o Rogério Ceni a marcar um gol 

de pênalti".   

 

4.2.5. Acesso facilitado (ou: "servir bem para servir sempre") 

 Finalmente, um roteiro cultural e gastronômico como os publicados nas 

revistas de São Paulo só faz sentido se estiver associado a ferramentas de 

georreferenciamento, calendário, relógio e sistemas digitais de compra e reserva. De 

seus tablets e smartphones, o usuário que entra às 12h30 num guia de restaurantes 

muito provavelmente está em busca dos restaurantes mais próximos. Ele quer 

encontrar os estabelecimentos localizados a até um quilômetro de distância, por 

exemplo, e cruzar a localização com a faixa de preço e o tipo de comida. Se for 

cadeirante, o filtro acessibilidade é essencial. Se estiver sem dinheiro vivo, consultará 

as formas de pagamento. Todos esses filtros precisam estar disponíveis na busca feita 

com o dispositivo móvel.  

 Outra hipótese muito frequente é o usuário estar diante de um restaurante 

sobre o qual nunca ouviu falar. É hora do almoço e ele quer saber se pode confiar. 

Devo entrar? Uma resenha digital pode dar a resposta. É do celular, enfim, que as 

resenhas de restaurantes passam a ser mais comumente consultadas, muito mais do 
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que por meio das páginas em papel. E a marca deve oferecer ao leitor todos esses 

recursos, em todos os dispositivos. Radicalizando, os roteiros serão cada vez menos 

relevantes em papel e mais indispensáveis na versão digital, em que precisarão se 

moldar automaticamente conforme a hora e o local da consulta.   

 Reserva de mesa é igualmente fundamental. Ficou curioso para conhecer um 

restaurante elogiado na revista? É preciso encontrar facilmente o ícone de reserva e 

poder realizá-la na hora, de preferência sem ser direcionado a outro portal ou site. A 

mesma lógica perpassa os roteiros culturais, em especial os de cinema e teatro. A 

consulta está sendo feita numa tarde de terça-feira? O primeiro estágio de navegação 

precisa apresentar as peças em cartaz naquele dia, e de forma intuitiva, que permita ao 

"cliente" fazer a consulta por título da peça, se preferir, ou por dia da semana, se 

estiver se programando para ir numa data específica. No campo das resenhas de 

cinema, a busca por programação das salas deve seguir a mesma lógica: de que 

adiante exibir a sessão das 14h se já são 17h? A maior parte dos acessos a esses 

roteiros, quando feitos dos dispositivos móveis, se dá por gente interessada em "pegar 

um cineminha" dali a meia hora. Para isso, precisa saber quais são as próximas 

sessões e, de preferência, comprar o ingresso no próprio site. Se tudo correr conforme 

o usuário esperava, e principalmente se ele for surpreendido positivamente com uma 

facilidade inesperada, ele certamente voltará a consultar seu roteiro, virando freguês. 

 É possível, num primeiro momento, atrelar serviços especiais aos assinantes 

ou aos leitores que tiverem adquirido a última edição, exigindo deles um código. 

Neste caso, seria mais estratégico restringir o tratamento vip a possibilidades que não 

são oferecidas por outros portais. Não é o caso, por exemplo, da compra de ingressos 

de cinema, já possível em sites como o Ingresso.com. Nem a reserva de mesas, 

especialidade de sites como o Restorando. Seria recomendável prospectar os 

próximos eventos da cidade, em especial os grandes shows da temporada, e pleitear 

com a produção um prazo especial de compra de ingressos. Uma semana antes do 

início oficial das vendas, o assinante da revista já poderá adquirir seu ingresso para o 

Planeta Terra, por exemplo. E para o São Paulo Fashion Week, a Mostra Internacional 

de Cinema etc.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 Época São Paulo deixou de circular em dezembro de 2013. Não era a primeira 

vez que se discutia a possibilidade de se encerrar a publicação. A cada fim de ano, já 

desde 2010, a redação era contemplada com insinuações nesse sentido. Com exceção 

do primeiro ano, a revista havia operado todos os outros no vermelho. O que salvava a 

contabilidade final era o prêmio O Melhor de São Paulo, sempre lucrativo. Em 2013, 

nem mesmo o prêmio teve um faturamento que justificasse sua realização. 

 Segundo Celso Masson, último diretor de redação, a revista havia perdido 

35% das páginas de anúncio por edição na comparação com o ano anterior, um 

número muito grande para qualquer produto editorial, que parecia ainda maior quando 

se verificava que a concorrente havia perdido 18%, praticamente a metade.  

 Dois anos antes, em reunião com todos os editores e alguns repórteres de 

Época São Paulo, Frederic Kachar já havia apresentado algumas planilhas que 

apontavam queda no faturamento e resumira o cenário da seguinte forma: "em 

qualquer empresa, esses números orientariam para a descontinuidade do produto." O 

lucro da Época São Paulo, quando havia lucro, era, segundo ele, menor do que o 

rendimento que a empresa teria se colocasse o mesmo dinheiro numa aplicação, e não 

na operação editorial. Em 2011, houve cortes na equipe e no borderô. Em 2012, sem 

prejuízo significativo, não houve cortes, mas pessoas saíram e foram substituídas por 

outras que ganhavam menos, e, no caso do borderô, a correção inflacionária não foi 

feita no borderô.  

 No ano seguinte, a revista sucumbiu. "Todos os esforços que a gente fez para 

reduzir custos não foram o suficiente", diz Masson.  

 
Ainda tinha uma conta muito alta, tanto de folha de pagamento quanto de custos 

gráficos. E não dava para prejudicar ainda mais a revista. Não dava para trabalhar 

com menos gente, com papel pior. Ia ficar uma revista muito ruim, que não ia 

conseguir mais nem vender publicidade naquele preço. E não tinha perspectiva de 

esse cenário mudar no ano seguinte. (Celso Masson, depoimento ao autor, 2014) 

 

 Masson desenhou três alternativas e as apresentou à direção. Uma era migrar a 

operação toda para o site, deixando de fazer a revista em papel. Seria possível manter 
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apenas quatro ou cinco pessoas da equipe para não matar a marca, manter o banco de 

dados, os roteiros, e alguma reportagem. Para esse modelo ser viável, o site teria de 

faturar o triplo. Com apenas duas pessoas trabalhando exclusivamente no site, ele já 

não dava lucro. Pagar salários para cinco pessoas parecia impossível para uma direção 

incapaz de repensar o produto e investir esforços por algum tempo de olho no novo 

modelo de negócios. Em geral, não tem sido fácil para editoras de revista, 

acostumadas há décadas com o suporte em papel, ser ponta de lança na condução de 

veículos eletrônicos. Seria preciso virar o botão, o dial, o transcodificador, e quase 

sempre a resistência é gigantesca. Neste caso, não foi diferente.  

 Outra alternativa proposta foi manter parte da equipe e reduzir o número de 

edições para três ou quatro por ano, as mais atraentes para o anunciante, num modelo 

intermediário entre a revista mensal e os encartes temáticos que existiram antes do 

lançamento da Época São Paulo. O site também seria mantido e, mais do que isso, o 

banco de dados continuaria sendo alimentado, numa decisão estratégica para 

viabilizar projetos e edições futuras. Por fim, Masson ainda sugeriu mandar todo 

mundo embora, fechar a redação, mas manter o título, como publicação terceirizada. 

Nada disso emplacou. A opção foi por desmanchar a redação, interromper o título, e 

propor a realização de duas únicas edições por ano, aquelas que atraíam mais receita, 

a serem feitas por gente da Época com a colaboração de free-lancers. Para Masson, 

venceu a escolha da "ponta do lápis":  

 
A regra número 1 quando se está num buraco é parar de cavar, e preferiram 

acertar as contas com todo mundo. Até porque a empresa está passando por um 

processo de ajuste de receita e despesa. Depois disso demitiram outras pessoas, 

em outras áreas, redatores-chefes de várias revistas não existem mais, não tem 

mais esse cargo, porque a receita piorou muito. Não sei quanto eles estão 

faturando. Mas o mercado de revistas está muito comprometido. O fato de a "New 

York" circular a cada 15 dias é um indício... O papel ficou caro para eles. Eles 

continuam fazendo aplicativos, não sei o quê, têm uma base que funciona, mas 

pagar o custo gráfico da revista é muito caro. (Celso Masson, depoimento ao 

autor, 2014, vide Apêndice D).  

 

 O encerramento da revista teve outros impactos que precisaram ser 

considerados. Se um dos argumentos para o lançamento de Época São Paulo era 

ajudar a Época a concorrer com a Veja, tanto na venda em banca quanto nas 
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assinaturas, era preciso computar os riscos que essa supressão repentina poderia 

implicar, inclusive entre os consumidores que já eram assinantes. Teoricamente, 

poderia inclusive haver quem tivesse assinado Época apenas para receber Época São 

Paulo. Era preciso pensar em tudo isso e decidir se, em último caso, valeria a pena 

agasalhar um prejuízo de R$ 500 mil ou R$ 700 mil anuais em troca do eventual 

prestígio que o título poderia trazer e de sua contribuição para a operação de Época. 

"Numa empresa que fatura R$ 500 milhões e poucos por ano, um prejuízo de R$ 700 

mil pode parecer pouco, mas o problema era a falta de perspectiva", diz Masson.   

 
Provavelmente o Fred fez essas contas junto com os acionistas e falou: "não; 

manda todo mundo embora, a gente vai perder dinheiro de uma vez só, e depois 

parar de perder dinheiro". Melhor do que perder dinheiro por mais tempo e, lá na 

frente, ainda ter que demitir todo mundo com mais multa. (Celso Masson, 

depoimento ao autor, 2014, vide Apêndice D).  

 

 Nos dias seguintes ao anúncio do fim da revista, houve alguma comoção, 

como costuma acontecer sempre que um jornal fecha ou uma revista deixa de circular. 

Surgem tantas declarações de leitores inconformados que, somando-se todos, seria 

possível afirmar que se tratava do título com a maior tiragem do Brasil. Se todos os 

"órfãos" do Jornal da Tarde de fato comprassem o jornal, por exemplo, ele jamais 

teria acabado. Jornais e revistas que estabelecem uma relação de cumplicidade com o 

leitor, ou que são inovadoras em algum aspecto, costumam desencadear esse tipo de 

reação. Época São Paulo tinha isso.  

 O que restou, para muitos leitores, foi a pergunta que se impôs como problema 

de pesquisa para este pesquisador e que esteve na origem desta dissertação: por que 

Época São Paulo acabou? Fizemos esta pergunta aos três profissionais que dirigiram a 

redação da revista ao longo de sua história, e também a Paulo Nogueira, diretor 

editorial no momento do lançamento.  

 
Houve, para mim, a confluência de dois fatores. Primeiro, e acima de tudo, a ação 

crescente da internet. (E surpreendente na velocidade: os editores de revistas 

imaginavam que teriam ainda mais alguns anos de vida próspera quando a Época 

SP foi lançada.) Segundo, uma administração pouco brilhante na Editora Globo. 

(Paulo Nogueira, depoimento ao autor, 2015, vide Apêndice E).  
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 Alexandre Maron, o primeiro diretor, destaca a inconstância editorial do título 

como principal fator: 

  
Ela não dava dinheiro o suficiente e não era relevante o suficiente para 

impulsionar a Época. (...) Eu acho, olhando de fora, que a revista perdeu a 

convicção. Ela não sabia o que ela queria ser. Num mês ela era engajada e dava 

um chute no saco do Kassab aí no outro mês parecia que tinha se arrependido do 

que tinha dito no mês anterior e vinha com uma capa superleve, ou uma capa de 

semanal, e não uma capa de mensal, com um grande tema. Eu acho que isso é 

mortal para uma revista. Revista tem que ter uma visão e martelar aquela visão até 

encontrar seu público. (...) O que eu senti, com o tempo, foi que a revista cada 

mês vinha de um jeito, de modo que eu não conseguia enxergar nela uma 

personalidade formada, o que ela queria ser. Isso materializado principalmente 

nas capas, porque eu via muita matéria boa dentro da revista, mas as capas 

refletiam essa confusão, essa falta de convicção sobre o que ela queria ser. 

(Alexandre Maron, depoimento ao autor, 2014, vide Apêndice B). 

 

 Ricardo Alexandre concorda com Maron sobre a influência devastadora dessa 

"confusão" editorial. Para ele, tratava-se de um "problema de personalidade".  

 
A revista é um amigo que você tem. E é muito difícil quando você tem um amigo 

esquizofrênico, ou bipolar, que você não sabe muito bem se vai te agradar ou te 

ofender, se vai te dar uma festa ou te esbofetear. A Época São Paulo tinha esse 

problema de personalidade. (Ricardo Alexandre, depoimento ao autor, 2014, vide 

Apêndice C).   

 

 Havia ainda outros problemas, que Ricardo Alexandre aborda com precisão. 

Um deles era a falta de paternidade, a falta de alguém na posição editorial de definir 

caminhos e garantir seu cumprimento.  

 
A Época São Paulo acabou porque era um projeto inviável do ponto de vista 

publicitário, pretensioso do ponto de vista editorial, e acho mais uma coisa, cara: 

eu acho que revista precisa ter pai. A Rolling Stone não sobreviveria se não fosse 

o Jann Wenner, a Trip não sobreviveria se não fosse o Paulo Lima, a Veja não 

sobreviveria se não fosse o Roberto Civita. Revista precisa ter um pai, cara. 

(Ricardo Alexandre, depoimento ao autor, 2014, vide Apêndice C). 
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 Outro problema foi o momento, a conjuntura.  

 
Não acho que dá para desprezar o fato de que a Época São Paulo surgiu num 

tempo de decadência da imprensa, embora eu ache que ela teve tempo de se 

estabelecer, de criar sua identidade, e desperdiçou isso. Ela veio tarde demais para 

errar tanto, saca? Pela fragilidade do mercado. Não pode errar tanto. (Ricardo 

Alexandre, depoimento ao autor, 2014, vide Apêndice C). 

 

 Por fim, Ricardo Alexandre entende que a direção insistiu muito em algo que 

não iria funcionar. Foi feito muito investimento e muito trabalho foi empenhado 

dando "murro em ponta de faca".  

 
Em algum momento, eu mesmo comecei a defender a ideia de transformar a 

Época São Paulo num roteiro. Começar de novo. Se é isso que a gente era capaz 

de vender, um similar mais barato que a "Vejinha", então a gente deveria fazer 

isso. Seria outra revista. Era uma revista "middle of the road". Ela não tinha nem 

capacidade de se oferecer como uma revista vanitizada, nem a humildade de se 

oferecer como um guia. 

 

 Concluído o percurso de pesquisar a história, as inspirações, as inovações, os 

problemas, o começo, o meio e o fim da Época São Paulo, retomamos as hipóteses 

apresentadas na Introdução.  

 É evidente que nenhuma delas pode ser confirmada ou refutada de modo 

categórico. Ainda assim, todo o material levantado e toda a investigação feita nos 

conduz à percepção de que, no geral, nossas quatro hipóteses podem ser confirmadas.   

 Nossa primeira hipótese versava sobre a inconveniência de se fazer um roteiro 

cultural de cidade com periodicidade mensal. Os três diretores da revista reclamaram 

disso nas entrevistas. Numa cidade em que o hábito cultural mais comumente adotado 

pela população é a frequência ao cinema — segundo ampla pesquisa feita em 2014 

pela consultoria JLeiva e o Datafolha, 61% dos paulistanos vão ao cinema, 45% a 

shows e 30% ao teatro —, a impossibilidade de publicar a programação das salas fez 

com que Época São Paulo convivesse permanentemente com um relevante handicap 

negativo, em especial numa conjuntura em que a concorrência e diversos portais da 

internet, de acesso gratuito, o fazem.  
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 Nossa segunda hipótese era a de que não basta fazer um ótimo roteiro cultural 

para ser uma boa revista de cidade. Mais do que isso, não basta fazer um roteiro 

cultural, qualquer que seja sua qualidade, para ser uma revista de cidade, qualquer que 

seja sua qualidade. Uma revista de cidade é mais do que um roteiro. E precisa ser. Na 

história da Época São Paulo, o roteiro não foi capaz de atrair ou fidelizar anunciantes, 

e em nenhum foi publicada uma chamada principal de capa que se referisse a uma 

matéria do roteiro. Mesmo os temas tradicionalmente inscritos no roteiro — música, 

cinema, teatro, bares, restaurantes — foram abordados em matérias de capa em menos 

da metade das edições. A despeito de a edição mais festejada do ano, "O melhor de 

São Paulo", ser filha legítima do roteiro, e apesar de uma ou outra capa de música ou 

gastronomia serem por vezes lembradas entre as mais interessantes da história da 

publicação, como é o caso de "O melhor hambúrguer de São Paulo", de 2011, e "A 

cidade do pop/rock/rap", de 2013, foi sobretudo por reportagens de cidade ou por 

reportagens de listas, mesmo que sejam reportagens de serviço, que Época São Paulo 

construiu sua identidade. Uma identidade inconstante, até bipolar, como afirmou 

Ricardo Alexandre, mas uma identidade. Não obstante, é também por essa "primeira 

metade" da revista, a parte que varia de maneira mais contundente a cada edição e que 

escapa ao roteiro, que as referências americanas são também festejadas, a semanal 

"New York", mas também as mensais "Chicago" e "Los Angeles".  

 A terceira hipótese dialoga diretamente com o conteúdo do capítulo 3. Ali 

conseguimos mostrar de que maneira a padronização do jornalismo de serviço tem 

sido questionada, e de que forma surgem, em paralelo, propostas e experiências de se 

fazer um jornalismo ao mesmo tempo objetivo e descritivo, mas também afetivo. Na 

leitura de resenhas de restaurantes, saber se o ponto da carne estava ok durante a 

visita do crítico é mais importante para o leitor do que uma descrição cartesiana do 

local e seu cardápio, sem empatia nem espaço para que o jornalista se insira na cena 

da refeição. O mesmo vale para todo jornalismo, na verdade, e a proposta de Época 

São Paulo foi sempre nesse sentido, de oferecer aos leitores um olhar sobre São Paulo 

ao mesmo tempo objetivo e profundamente comprometido. Os diretores Alexandre 

Maron e Ricardo Alexandre chegam a usar a expressão "amor", um olhar "amoroso".  

 Finalmente, se no final de 2012, quando o projeto de pesquisa ora concluído 

foi submetido à avaliação dos professores doutores do Programa de Pós Graduação 

em Ciências da Comunicação, havia não mais do que uma intuição de que as revistas 

de cidade só fariam sentido, no futuro, se estivessem fortemente no ambiente digital, 
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passados quase três anos esta percepção é evidente. Nesse período, fecharam Época 

São Paulo, Veja Brasília e Veja BH. Ao mesmo tempo, avançou o público e a 

estrutura do Catraca Livre, um portal na internet que, associado a um página de 

sucesso no Facebook, tem se consagrado como veículo bastante eficaz na apreensão 

da cidade de São Paulo, inclusive como curadoria dos melhores programas culturais.  

 Não é mera coincidência que a própria revista "New York", a principal 

referência para a elaboração de Época São Paulo, inspiradora de tantas reportagens de 

capa, tenha optado por priorizar sua atuação na internet, reduzindo à metade o número 

de edições anuais em papel, também nos últimos dois anos, enquanto esta pesquisa 

era feita. Sua diretoria tem absoluta certeza de que o tipo de conteúdo que a revista 

oferece é consumido, hoje, prioritariamente no ciberespaço. Principalmente o 

jornalismo de serviço, as dicas para melhor "consumir a cidade", como abordamos no 

capítulo 2, ou o roteiro em si, adotado para consumo imediato quando se faz 

necessário escolher o restaurante ou definir qual filme assistir. Uma revista de cidade, 

talvez mais do que outras revistas, estará fadada ao fracasso, ou à irrelevância, se não 

estiver ancorada na instância do conteúdo em rede, como discutido no capítulo 3, e 

não souber surfar nessa rede, conforme abordagem do capítulo 4.  
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APÊNDICE A: ROTEIRO DAS ENTREVISTAS 

 

	  
	  
	  
1.	  O	  que	  mais	  o	  atraiu	  ou	  motivou	  ao	  ser	  convidado	  para	  dirigir	  a	  revista?	  Houve	  
alguma	  meta	  específica	  que	  você	  se	  colocou	  ao	  assumir	  o	  cargo?	  	  
	  
	  
2.	  O	  que	  mudou	  na	  revista	  do	  dia	  da	  sua	  entrada	  até	  o	  dia	  da	  sua	  saída	  (quando	  a	  
quando)?	  
	  
	  
3.	  Por	  que	  a	  Época	  São	  Paulo	  foi	  criada?	  Qual	  a	  razão	  da	  Editora	  Globo	  lançá-‐la?	  	  
	  	  
	  
4.	   A	   revista	   tinha	  missão,	   objetivo,	   visão,	   valores,	   essas	   coisas?	   Eram	   claros	   e	  
conhecidos	  de	  todos?	  Sabe	  citar?	  
	  
	  
5.	  De	  que	  maneira	  seu	  projeto	  editorial	  foi	  afetado	  pelo	  fato	  de	  ela	  ser	  mensal	  e	  
gratuita,	  encartada	  numa	  semanal?	  	  
	  
	  
6.	  Quais	  foram	  as	  referências	  mais	  importantes	  para	  a	  criação	  da	  revista	  e	  quais	  
as	  referências	  mais	  constantes	  no	  período	  em	  que	  ela	  foi	  dirigida	  por	  você?	  	  
	  
	  
7.	  Qual	  o	  papel	  do	  roteiro	  na	  publicação?	  Mais	  ou	  menos	   importante	  do	  que	  as	  
demais	  reportagens?	  
	  
	  
8.	  O	  que	  diferenciava	  a	  Época	  São	  Paulo	  da	  concorrência?	  	  
	  
	  
9.	  Qual	  a	  influência	  da	  equipe	  comercial	  no	  cotidiano	  da	  revista	  /da	  redação?	  
	  
	  
10.	  Qual	  a	  importância	  do	  site	  para	  a	  publicação?	  
	  
	  
11.	  Por	  que	  a	  Época	  São	  Paulo	  acabou?	  	  	  	  
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APÊNDICE B: ENTREVISTA COM ALEXANDRE MARON 

 

Primeiro diretor da Época São Paulo, esteve à frente da redação entre dezembro de 

2007, remanejado da direção de redação da revista Monet, e setembro de 2008, 

quando se licenciou para fazer uma pós-graduação fora do país. Publicou as primeiras 

seis edições (maio a outubro). Entrevista feita em 2 de julho de 2014 na lanchonete da 

Editora Globo. 104 minutos. 

 

 

Como você foi chamado para ser diretor da revista?  

 

Tem uma parte que eu registro do que aconteceu, e outra parte, de bastidores, que eu 

não tenho como saber porque não estava lá. Tem uma história engraçada. Na Monet 

(revista que Maron dirigia desde 2001), a gente sempre viajou muito, por causa da 

parte de cinema. E eu sempre gostei de trazer revistas dessas viagens. Sempre fui rato 

de revista e sempre trouxe revistas para distribuir entre a gente, na redação. Também 

compartilhava revistas com a Cynthia (Almeida, diretora editorial adjunta na Editora 

Globo na ocasião), o Saulo (Ribas, diretor de arte na Editora Globo na ocasião) e o 

Paulo (Nogueira, diretor editorial da Editora Globo na ocasião). Uma dessas revistas 

era a "Los Angeles". A "New York" é uma revista muito conhecida para a gente. A 

gente tende a conhecer muito o que sai em Nova York, enquanto Los Angeles é um 

destino muito para quem cobre cinema e televisão. A gente ia muito para lá, e eu 

chegava e via (a revista). "Cara, que legal, uma revista mensal de cidade, bonita, bem 

feita e tal". A "New York" acabou sendo uma influência muito grande porque é uma 

semanal que parece mensal. É uma semanal tão bem feita... Sempre achei que a 

"Vejinha" era uma cópia mal feita da "New York", porque ela tentava ser uma mistura 

de "Time Out" com "New York" mas nunca conseguiu ter a relevância das pautas da 

"New York" — que, obviamente, não eram pautas semanais, mas reportagens feitas 

ao longo de meses e que um bom planejamento editorial permitia que ela fossem 

entregues toda semana. Essa revista ficou flutuando lá (na redação) um tempo. Eu 

nem sabia que tinha uma discussão sobre a ideia de uma revista (local) para (sair 

com) a Época. Eu estava fazendo a Monet, uma revista cuja função era ajudar o 

assinante da NET a navegar em sua gigantesca programação. Mas estava achando 

minha carreira repetitiva e fiz o processo do Chevening (programa de intercâmbio em 
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pós-graduação do governo do Reino Unido), com carta de recomendação da Cynthia. 

Cheguei a fazer uma entrevista em novembro (2007) e nunca mais me disseram nada. 

Tinha vendido apartamento, estava sem casa, e, no dia em que me mudei para um 

apartamento provisório, enquanto o que eu havia comprado era desembaraçado pela 

Caixa, tocou meu telefone e era o Paulo Nogueira. Vim falar com ele e ele me 

convidou para fazer a revista. Ele falou: "a gente tem uma ideia do que a gente quer; 

agora você precisa montar uma equipe, montar um projeto editorial de verdade, e eu 

quero a primeira edição em março".  

 

Isso foi quando? 

 

Isso foi 11 ou 12 de dezembro de 2007. Desastre total. Dezembro estava praticamente 

perdido. Eu estava fechando a Monet. E ele falou assim: "A partir de amanhã você 

esquece a Monet porque a São Paulo tem que sair no dia 1º de março". Fiquei 

apavorado. Abandonei a Monet no fechamento e o Luiz (Alberto Nogueira, então 

redator-chefe da Monet) quase teve um ataque do coração, porque a mulher dele 

estava para ter nenê a qualquer momento. Eu continuava na minha mesa, trabalhando, 

porque a gente ainda não tinha redação.  

 

O Paulo Nogueira te chamou e já apresentou o formato da redação? 

 

Tinha um staff meio definido. Tinha uma coisa já montada, com a Ailin (Aleixo, então 

editora da revista "Quem") de um lado e a Carla (Gullo, então diretora do 

departamento de revistas customizadas). O Furquim (Marcelo, designer freelancer) 

tinha ajudado a fazer o projeto (gráfico). O Paulo chegou a me perguntar se eu queria 

levar o diretor de arte da Monet. Eu falei: "cara, se o Furquim fez esse projeto e a 

gente vai aproveitar, vamos ficar com ele". O que aconteceu, provavelmente, foi que 

ele conversou com a Cynthia sobre a equipe. Ele queria a Ailin lá e a Cynthia gostava 

da Carla. A Carla estava querendo sair da área de customizadas, se não me engano, 

então juntaram-se assim as pessoas-chave, com o Furquim de editor de arte, a Ailin e 

a Carla como editoras executivas, sendo que a gente ainda não tinha decidido quem ia 

fazer o quê, e a Luciana (Obniski, também da "Quem") para editar o site. Aí 

definimos que haveria dois repórteres no roteiro, dois repórteres na reportagem e dois 

designers. A gente alugou uma salinha num hotel ali na Rua Deputado Lacerda 
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Franco (em Pinheiros), e ficamos dois dias fazendo um brainstorm sobre o que a 

gente queria fazer, como ia ser, porque a gente teria que chegar em janeiro com tudo 

andando. Lá pelo dia 21 ou 22 de janeiro que a gente foi ter uma redação, com mesas 

e computadores, ao lado da redação da Época. O Paulo me ofereceu o Júnior 

(Denerval Ferraro Jr., subeditor de cultura da Época). Disse que sim, que já 

tínhamos trabalhado juntos na Monet e que me dava bem com ele. Aí eu pedi para que 

os editores indicassem pessoas de que gostassem, que já conheciam. A Carla chamou 

você (Camilo Vannuchi) e a Mariana (Abreu Sodré) como repórteres.  

 

A Mariana não chegou a trabalhar na revista, apenas como frila.  

 

Pois é. Ela acabou não ficando porque o Paulo quis trazer a Júlia (Gurgel). A Ailin 

chamou a Monique (Paoletti) e o Marcus Preto. E eu trouxe a Nathalia (Ziemkiewski), 

que era estagiária na "Monet". Aí a gente foi atrás de uma moça bem boa que tinha 

sido editora de gastronomia da "Veja São Paulo", esqueci o nome dela.  

 

A Flávia Pinho? 

 

Exatamente. Só que o Paulo Nogueira tinha combinado um valor completamente 

maluco com ela e ia receber uma puta grana para ser frila, um negócio completamente 

fora da realidade. Uma proposta típica de quem não está acostumado a lidar com 

borderô. Ela não tem nada a ver com isso, coitada. O fato é que ele tinha feito a 

proposta e a gente tinha que honrar. Na verdade eu chorei um pouco e a gente 

conseguiu baixar um pouco. Mesmo assim, era bem alto. Quando eu faço essa 

discussão, eu não discuto quanto a pessoa vale, mas quanto a gente tem para pagar. 

Mas enfim, a gente montou a equipe e começou a bolar o produto, a detalhar a ideia. 

 

Deixe-me voltar um pouquinho para entender melhor. Você supõe que você foi 

chamado por essa sua ligação com revistas, por ter apresentado a "Los 

Angeles"? Na sua resposta, você ligou as duas coisas, mas não ficou claro. 

 

A "Los Angeles" influenciou a cabeça deles nessa decisão de fazer uma mensal. 

Principalmente, o Saulo lembrava que eu tinha trazido a "Los Angeles" para a 

discussão. A Cynthia e o Fred (Frederic Kachar), que ainda nem era o diretor geral 
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(ele assumiria a direção geral da Editora Globo no ano seguinte), sabiam que eu 

estava cansado da Monet e a fim de mudar, então teve todo um contexto. Meu nome 

surgiu no meio do caminho e, após uma negociação que eu não sei como foi, foi 

aprovado.     

 

Você curtiu o convite? O que o atraiu nele, além da possibilidade de sair da 

"Monet"?   

Gostei pra caramba. Eu sempre gostei da "Monet", e nunca fiz a "Monet" como um 

título jogado, de qualquer maneira, como a empresa a tratava. Apesar de ela botar um 

caminhão de dinheiro na empresa todo mês, a "Monet" era tratada como um título de 

segunda categoria. E eu nunca fiz a "Monet" como um título de segunda categoria. A 

gente só tinha gente de primeiro time na capa, ia atrás de material feito só para a 

gente, comprava entrevistas de jornalistas de fora, mas fazia questão de fazer muita 

coisa a gente mesmo, original. Tornou-se a maior revista de cultura pop do Brasil. A 

"Set" (da Editora Abril) era uma revista de cinema com uma tiragem de 30 mil 

exemplares. A "Monet" tinha uma tiragem de 200 mil exemplares e cobria televisão, 

cinema, um monte de coisa. Eu tinha o maior orgulho de fazer a revista e achava que 

a gente não tinha reconhecimento. Com o tempo, fiquei cansado de fazer a mesma 

coisa todo mês. E já tinha reformulado o projeto umas três vezes. Por isso fiquei super 

empolgado de fazer a São Paulo. Rapidamente a gente começou a fazer umas 

analogias engraçadas. Eu tinha saído de uma revista que orientava você na 

programação da NET e ia fazer uma revista para orientar você na programação de São 

Paulo. Na minha cabeça, era como se fossem canais: canal bares, canal restaurantes... 

Isso foi até discutido quando estávamos bolando alguns conceitos. Depois a gente 

jogou isso tudo fora para não ficar contaminado. A busca do texto mais longo, da 

qualidade da fotografia e da direção de arte, de ilustrações legais. Se você olhasse 

para a revista, você teria de sentir que tudo ali tinha sido feito com um pouquinho 

mais de tempo, supostamente. Isso foi bem discutido, bem pensado. Era o tipo de 

revista que eu queria fazer, que eu gosto de fazer.    

 

O que você queria entregar para o leitor? 

 

Eu sou um carioca que veio para São Paulo com uma mão na frente outra atrás 

mesmo. Eu não tinha um tostão e não tinha um amigo aqui. Fiz o teste para o 



	   185	  

	  

programa de Treinee da "Folha" (jornal "Folha de S.Paulo") , me chamaram para vir, 

e eu não conhecia absolutamente nenhuma pessoa em São Paulo. Eu queria que a 

revista fosse uma declaração de amor à cidade. Mas não uma declaração de amor à 

cidade no sentido de "ai, como você é linda". Uma declaração de amor à cidade no 

sentido de "tá errado isso aqui: eu te amo, mas quero você melhor". Se essa porra está 

errada, então a gente vai fazer. Eu queria que a revista tivesse essa pegada: eu gosto 

disso aqui e quero que fique melhor. Não era um amar babaca. O (especial anual) "50 

motivos para amar São Paulo", que era uma cópia da "New York", era uma tentativa 

de materializar essa ideia. Mas eu queria que a revista fosse um canal para descobrir a 

cidade. Eu queria abrir pequenas caixinhas de surpresa sobre o que era a cidade. A 

gente tinha olhado algumas pesquisas que diziam que o paulistano ficava muito nos 

seus bairros. Eu queria tentar fazer as pessoas andarem pela cidade, daí saiu o "Vá a 

pé" (seção da revista que durou quatro anos e depois foi transformada em "Vá de 

bike"). Tinha um monte de coisas que eu queria fazer que eram uma tentativa de abrir 

essas gavetas. Olha só que cidade legal! Olha como essa cidade tem coisas 

interessantes! Olha como essa cidade é multicultural, "multi" isso, "multi" aquilo. Eu 

gosto muito de São Paulo. De verdade.  

 

E também que ela fosse um guia para orientar outros cariocas que chegassem 

aqui como você, com uma mão na frente outra atrás, e sem nenhum conhecido?  

 

Também. Eu vendi coisas no Rio e trouxe dinheiro contado para ficar três meses. Não 

tinha emprego e larguei o estágio para vir fazer o Trainee da Folha. Lembro de ter 

feito um orçamento detalhado, no qual eu havia separado uma grana para comprar os 

jornais todos os dias. Afinal, eu estava fazendo o Trainee, teria de ler os jornais todo 

dia antes de chegar de manhã para o curso. Aí eu lembro que, no primeiro dia, entrei 

na sala e vi uma pilha de jornal. Eu poderia ler os jornais na redação. Fiz as contas e 

pensei: "péra aí, agora eu tenho mais quanto... R$ 60 por mês!". Era assim, cada 

centavo. E o que eu sempre gostei aqui, que eu não via acontecer no Rio de Janeiro na 

mesma razão, era uma coisa muito assim: se você quer trabalhar e tem talento, a 

sensação era de que aqui as coisas aconteciam. No Rio de Janeiro, tinha muito uma 

coisa de "fulano é sobrinho de não sei quem, dá para você arrumar alguma coisa para 

ele?". Enfim, tenho uma relação muito legal com São Paulo. Minha vida se 
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desenvolveu aqui. E eu queria que a revista materializasse esse carinho pela cidade, o 

carinho de quem quer cuidar dela.  

 

Quanto tempo você ficou como diretor? 

 

Pois é. A gente passou dezembro e janeiro montando a equipe. Sentou na redação no 

finalzinho de janeiro e começou a fazer aquelas matérias gigantes. Quando eu estava 

fechando o primeiro número, que foi adiado para 1º de maio para dar tempo de 

preparar melhor o boneco e apresentar o projeto para o mercado, chegou uma carta do 

consulado na minha casa. Era comecinho de abril, e a carta não ia direto ao assunto. 

Não dizia logo "parabéns, você foi aprovado" ou "infelizmente você não foi 

aprovado". Tinha um nariz de cera, a safada. "Caro Alexandre, todos os anos milhares 

de pessoas tentam ganhar uma bolsa Chevening, a mais prestigiosa...". Eu pensei: essa 

introdução é porque eu perdi. No segundo parágrafo: "É com enorme felicidade que 

nós comunicamos que você ganhou a bolsa". Aí eu lembro que tocou meu telefone, 

eram eles me ligando para dizer que eu tinha ganhado. Já era abril. "Ainda dá tempo 

de conseguir vaga numa faculdade?", eu perguntei. Eles explicaram que as faculdades 

normalmente guardam vagas para o programa. Só sei que eu entrei em contato com a 

Westminster e eles disseram que conseguiriam segurar uma vaga, mas que teriam de 

fazer uma entrevista por telefone para saber como era meu inglês. Enfim, fui 

aprovado, tinha vaga, e bastava eu dizer sim ou não. Aí começou um dilema pessoal. 

Eu trabalhava na revista mais legal do universo, num momento bom, com um grupo 

legal, que eu estava curtindo, estava comprando um apartamento novo. De repente, 

tinha um monte de coisa acontecendo na minha vida. E agora? Como eu vou ficar um 

ano sem renda enquanto as prestações do meu apartamento tinham de ser pagas? Ao 

mesmo tempo, eu queria muito estudar fora. Sempre quis. E não tive grana quando era 

moleque. Levei a questão para a Cynthia, para o Fred, conversei com eles. O Hélio 

(Gurovitz, diretor de redação da Época), tinha feito um mestrado na Inglaterra alguns 

anos antes. Falei com várias pessoas e ficou acertado que procuraríamos um sucessor 

com calma até outubro. Eu ajudaria a escolher o sucessor e a gente faria um processo 

o mais saudável possível. Mas foi uma coisa meio dolorosa. Eu me sentia mal por 

abandonar o projeto.    

 

Você fez quantas edições?  
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Quando eu fui embora a gente tinha entregado a de outubro. Foram seis edições, de 

maio a outubro. Mas eu não vi a de outubro impressa. Tinha umas coisas em processo 

que eu entreguei para o Ricardo Alexandre dar continuidade.  

 

Do primeiro número até sua saída, houve alguma mudança relevante? 

 

Algumas coisas a gente tentou fazer e não funcionaram. Depois o Ricardo tirou e eu 

acho que tinha de tirar mesmo. As histórias em quadrinhos publicadas nas últimas 

páginas não estavam funcionando. Os autores (os irmãos Fábio Moon e Gabriel Bá) 

são absolutamente brilhantes, mas não tínhamos nenhuma indicação de que as pessoas 

estavam lendo, e eles pareciam fazer sem muito interesse. Quando eu saí, ainda não 

havíamos encontrado colunistas legais. A gente queria trazer colunistas e não 

conseguia encontrar nomes interessantes. Cheguei a testar o Rafinha Bastos, mas não 

ficou legal. O show dele era bem engraçado, mas a coluna não era grande coisa. E se 

a primeira coluna tinha ficado daquele jeito, imagina dali a alguns meses. A gente 

ajustou muito a seção de abertura e estava começando a achar um formato para uma 

seção fixa de real estate (mercado imobiliário). Uma coisa que me incomodou no 

início foi... Assim, eu nunca me incomodei com referências. Se a gente faz uma 

edição com 50 motivos para amar São Paulo, eu gosto até de mencionar que fomos 

inspirador pela "New York". Inspirar é inspirar, e se a gente cita a fonte eu não me 

sinto mal. Mas eu lembro que a gente fez uma edição intitulada "Amor & Sexo em 

São Paulo" com a qual eu não fiquei satisfeito. Rolou uma pressão muito forte para a 

gente fazer a pauta exatamente igual à publicada na revista americana, que era a "New 

York" também, e aquilo me deixou incomodado. Assim, não precisa fazer. Eu não me 

incomodo de usar uma ideia que eu vi em outro lugar. Mas copiar a pauta ipsis literis 

é um pouquinho demais. "Faz igual, não inventa!", o Paulo dizia (Maron emula um 

tom rude, como um grito). É uma pena, porque ele tinha várias sacadas boas. Se você 

quer imitar, cita a fonte. Não fica fingindo que você é um gênio. E não precisa copiar 

ipsis literis. A cidade é outra. É uma falta de confiança no talento da sua equipe achar 

que ela não pode vir com pautas bacanas. O grande desafio eram as pautas mais 

contundentes. A gente queria muito pegar casos importantes e ressuscitá-los. Depois 

que esfriam, é mais fácil ir lá e contar a história. Em vez de ter dois minutos, você tem 

uma hora para conversar com uma pessoa que não está mais em evidência. E ela conta 
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histórias que você jamais consegue obter quando estão em evidência. A gente fez 

alguns bons casos assim, mas é preciso ter uma rede de bons repórteres com essa 

pegada, trabalhando em cinco histórias ao mesmo tempo para ter um pipeline de casos 

para publicar. Então tinha esse desafio de encontrar pessoas interessantes. O site 

sempre foi um problema, desde o começo, até por falta de grana. A gente se propôs a 

fazer um site com o mashup do Google Maps (espécie de aplicativo que inseria o 

mapa do Goole na home) que tinha uns problemas técnicos e nunca ficava perfeito. O 

site sempre me incomodou e a gente tinha de trabalhar muito. E a gente nunca 

acreditou muito nele. Mas não fui embora insatisfeito. Fui embora achando que a 

gente estava fazendo uma coisa legal. Quando voltei (depois de um ano), a sensação 

que eu tive foi a de que, passada aquela fase inicial de lua de mel, e num contexto 

comercial mais complexo, a revista começou a ir cada mês numa direção. Ela fazia 

uma capa super relevante e depois uma capa irrelevante. Uma capa que parecia de 

semanal, e não de mensal. E eu confesso que não queria nem me meter, para deixar os 

outros em paz. Eu pensava: esses caras devem estar sob uma pressão absurda, porque 

as capas estão oscilando de um jeito muito estranho, cada mês de um jeito.  

 

Por que a "Época São Paulo" foi criada? Do ponto de vista da Editora Globo, 

qual a razão de ser da revista? 

 

Eu não estava nessas reuniões, mas existiu, em algum ponto, um mapeamento de gap 

(lacuna) de mercado. Há alguns espaços em que nosso concorrente está sozinho. E há 

um dinheiro no mercado que pode ser captado para essas iniciativas. Um deles era o 

gap de negócios, e a "Época Negócios" foi criada porque havia um espaço bacana ali. 

Havia mercado anunciante e espaço para fazer algo que não estava sendo feito. A 

"Época Negócios" é uma revista bem feita pra caramba até hoje. Aconteceu a mesma 

coisa com a "Época São Paulo". sempre com uma tentativa de não fazer a mesma 

coisa que a concorrência estava fazendo. O que a gente pode trazer de novo para o 

mercado? Essa era uma proposta legal.  

 

Houve a percepção de que havia um descontentamento dos leitores em relação à 

"Veja São Paulo", para fazer diferente?   
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Isso eu não sei. Acho que a proposta era a de entrar no segmento sem fazer uma 

concorrência direta e muito parecida. A "Exame" e a "Vejinha" eram líderes com 

décadas de vantagem. E em São Paulo tinha muita gente que comprava a "Veja" para 

ler a "Vejinha". Então a estratégia era olhar para esse produto, ver o que poderia ser 

melhor e descobrir como a gente poderia fazer isso acontecer. Mas uma coisa que foi 

boa para a "Negócios", (a periodicidade mensal) acabou criando um ponto fraco para 

a "Época São Paulo". O fato de ela ser mensal sempre jogou contra a revista. 

Infelizmente. Sempre criou confusão na cabeça das pessoas. O anunciante não 

entendia, o leitor não sabia direito o que esperar, sempre houve esse ruído. É claro 

que a gente fez uma conta e viu que, para ser semanal, ficaria uma fortuna. E voltou a 

fazer essa conta de novo e de novo e de novo. Teríamos quatro vezes por mês uma 

revista que não gera renda de circulação, o que representaria um risco muito alto. 

Mas, ao querer ser diferente, a gente criou um produto diferente demais.  

 

Quais as diferenças mais notáveis.  

 

O primeiro fato era justamente não ser semanal. As pessoas não conseguiam entender.  

 

E as diferenças boas, no sentido de investir em certas coisas para se diferenciar? 

 

O papel era melhor, o acabamento, a lombada quadrada. A partir daí, tudo era 

pensado e feito para ser mais elaborado. A gente tinha pauta que começava a ser feita 

três ou quatro meses antes. A gente foi criando uma linha de produção para tentar 

tornar viável uma revista com matérias mais elaboradas, que você olharia e percebia: 

"isso não foi feito na semana passada". Não era uma questão só de tempo e dinheiro. 

Era também uma questão de concepção e direção de arte. Muita coisa que eu não 

gostava na "Vejinha" não acontecia por falta de dinheiro, mas por uma direção de arte 

equivocada, ou que não se preocupava com detalhes como a gente se preocupava. E 

isso gerava "refação" de vez em quando. Foto de comida tinha de ser muito bonita, 

tinha de ser fodida, tinha de ser bem feita, com uma luz bacana. Foto de ambiente 

também. A gente se esmerava nos detalhes. Essa é uma coisa intuitiva para o leitor 

médio. Ele não entende tudo o que está acontecendo, mas ele entende parte. Ele 

consegue notar que a qualidade é maior, que (a revista) está mais bonita, mais 

gostosa. Provavelmente, se a gente fizer uma pesquisa, a gente vai quebrar a cara, mas 
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eu acreditava, e ainda acredito, que o leitor notaria a diferença entre uma pauta mais 

elaborada e uma pauta menos elaborada. A gente que é jornalista sabe quando uma 

matéria é feita aos 45 minutos do segundo tempo, com informações da internet, 

tentando resolver no texto (as falhas de apuração). Esse tipo de coisa, em geral, você 

não ia ver na "Época São Paulo". A gente jogava muita coisa fora quando não ficava 

bom. Jornal é efetivamente "all the news that fits to print": o que cabe para você 

naquele dia. E revista não é bem isso. Revista é uma curadoria com muito mais 

personalidade. Eu tinha muito claro na minha cabeça o que era uma matéria da 

"Época São Paulo". Talvez não estivesse claro para todo mundo ainda, porque a gente 

tinha poucos meses juntos. Na "Monet", isso não era mais problema. A gente nem 

discutia mais, porque todo mundo sabia o que era uma matéria da "Monet". Um 

grupo, ao trabalhar junto, incorpora essas coisas. Aí que eu me sinto mal. Haveria o 

mesmo problema se o Ricardo Alexandre tivesse começado e eu o substituísse seis 

meses depois. Não estou personalizando, dizendo que aconteceu porque fui eu que 

saí. Rompe o processo de formação de personalidade. 

 

Falando nisso, muitas revistas adotam princípios corporativos baseados no tripé 

missão-visão-valores. "Época São Paulo" também os tinha?  

 

A gente discutiu isso, mas acho que não chegou a formalizar. Mas naqueles desenhos 

que a gente fez em janeiro (de 2008) aparecia alguma coisa. A materialização disso 

era a ideia de que "Época São Paulo" era uma revista para celebrar um amor por São 

Paulo muito foda. E é engraçado. Como eu gosto de morar em São Paulo e como eu 

descubro coisas malucas e vejo que tem em São Paulo. Vou viajar e digo: puta, aqui 

tem loja disso. Em São Paulo também tem alguma coisa do gênero! Ou dá para 

alugar, ou tem como conseguir. Tem de tudo aqui. É uma cidade muito diferente. E eu 

sempre curti isso. Eu gosto de jogo de tabuleiro. Não tem uma boa loja de jogo de 

tabuleiro em São Paulo, mas tem uma locadora. Completamente louco. Você aluga, 

joga com seus amigos e depois devolve. Não tem mercado para vender, mas tem para 

alugar. Enfim: acharam um jeito de existir aqui. É uma cidade muito vigorosa.  

 

O que o fato de ser uma mensal encartada numa semanal influenciou no dia a 

dia da revista, seja na publicidade ou no editorial? 
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O que eu notei foi que o leitor não entendeu. Ele não sabia direito quando aquela 

revista viria. É claro que teve leitor que entendeu, que sacou que era uma vez por mês, 

na virada do mês. Mas em geral, não sabia. E com certeza atrapalhou. Não deveria ser 

um grande problema para o mercado publicitário. Afinal de contas, a gente tem duas 

semanais (na Editora Globo) e o resto todo é de mensais. A gente sabe vender 

mensal. A grande diferença entre mensal e semanal é que as agências têm uma agenda 

de divulgação de um monte de coisas e as semanais são muito boas para varejo 

quando tem promoção da semana. Tem diferença, mas a gente estava muito 

acostumado a lidar com ela. Lembro que a "Casa & Comida", por ser trimestral, tinha 

dificuldade de entrar na programação. Se ela ia sair em junho e a campanha de 

determinado cliente era para maio, aí ela perdia a oportunidade. Mas, se fosse mensal, 

pegaria a campanha de maio. Agora, o principal problema é que o leitor não sabia 

quando esperar a revista. Talvez a "Época São Paulo" até influenciasse a escolha da 

"Época" na hora da compra, mas como ele não ia à banca para comprar a "Época São 

Paulo", por não saber quando ela ia sair, acabava não fazendo diferença. Quando ele 

via a revista, talvez fosse um motivo a mais para comprar a "Época", mas era um 

impacto muito pequeno. Impacto de banca é muito pequeno. Para o mercado 

publicitário, o problema era outro. A gente tinha uns segmentos que queria capturar 

que eram mais complexos, como mercado imobiliário, e que eram difíceis de 

emplacar. E a gente nunca conseguiu capitalizar bem o roteiro. Tinha dono de 

restaurante que achava que tinha de pagar para seu estabelecimento aparecer nas 

resenhas, mesmo depois de quase trinta anos de "Vejinha". Isso não existe, nem lá 

nem aqui. Que revista séria faz isso? A gente imaginava que eles iriam entender que 

um anúncio, claramente veiculado como anúncio, seria a única forma de garantir que 

o restaurante estaria presente na edição, porque a gente fazia um mix a cada mês e 

demorava três meses para dar o giro completo no banco de dados de restaurantes. 

Não, eles achavam que tinham de pagar para aparecer no roteiro. Era bizarro.  

 

Editorialmente, qual era a influência da periodicidade, pensando que a agenda 

cultural, os filmes em cartaz e os shows, se renovam semanalmente?   

 

 Essa foi uma discussão inicial. Na minha opinião, se cinema troca toda semana, 

deveria ser uma questão do site. Aí começava outra discussão, mais complexa, sobre 

como fazer isso direito no site. Teatro até poderia ser mensal, porque o turn over 
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(rotatividade) é menor. O que é muito quente, cara, é problema do site. O que pode 

ser cristalizado é da revista. A execução é mais complexa. Quando muda o grupo, 

coisas que eram convicções deixam de ser, e aí as pessoas ficam girando em falso. 

Para mim era muito claro: o que não cabe na revista entra no site, porque o giro é 

mais rápido e acabou. Um dos grandes erros que a gente cometeu foi demorar muito 

para aceitar a opinião do leitor como uma coisa forte dentro das resenhas do site. 

Demorou muito para, na web, permitir que o leitor deixasse comentário. Tinha uma 

discussão... "Não, mas a gente vai diminuir nosso valor", dizia-se. Uma discussão 

absolutamente estéril, mas que a gente ficou tendo e perdeu um tempo enorme.  

 

Quais foram as referências mais fortes para a revista? 

 

A "Los Angeles", como ideia de uma mensal que podia funcionar, mas tinha também 

a "Chicago", no mesmo estilo, e uma chamada "Washingtonian", que a gente usou 

como referência. Mas a "Los Angeles" foi a principal, porque era a mais bem feita, a 

mais bonita. É claro que eu fui olhar também a "New York" e a "Time Out", como 

referências importantes, porque são as revistas de cidade... A "Time Out" tem uma 

expertise de revista de cidade que você não pode ignorar nem desprezar. Você pode 

dizer que ela é corriqueira demais, mas em um know how interessante pra caramba. 

Fui visitar a sede da "Time Out" quando morei em Londres. Os caras têm uma 

operação internacional sediada em Londres de licenciamento. A "New York" foi 

muito eficiente em aproveitar bem o mercado imobiliário. Fazia muita reportagem 

sobre os bairros, produtos imobiliários, muita coisa bem feita.   

 

Qual o lugar ocupado pelo roteiro na publicação? Mais de 50%? A razão de ser 

de uma revista dessas é o roteiro?  

 

Em 2007 ou 2008, quando a gente criou a revista, isso fazia muito sentido, mas a 

internet já era muito importante, tanto que a gente não cogitava colocar a revista na 

banca sem que o site estivesse pronto. Eu acho que a gente já reconhecia que estava 

fading away (desaparecendo) a ideia do guia parado em cima da mesa, mas ainda é 

necessário. Ainda tem relevância. Mesmo na "Vejinha" ou na "New York". É 

importante? É. Se você compra a revista, você espera que tenha o guia ali. Mas não 

era mais da metade. Eu achava que era fifty-fifty (meio a meio). Achava que as 
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pessoas gostam de ler matéria. E aí tem uma mistura de observação com experiência. 

O trabalho de editor é esse. Não faço nada só para mim, mas não dá para ignorar o 

meu feeling. Quando tem pesquisa eu recorro a ela para ver se ela me contradiz, e eu 

não tinha nada que comprovasse A ou B. A gente tinha um mix ali que era metade e 

metade. Acho até que tinha um pouco mais de páginas no roteiro. A premissa era criar 

uma revista que as pessoas queiram ler, falar da cidade e fazer com que as pessoas se 

interessem por ela, até porque o roteiro está fadado a perder a relevância porque a 

internet está vindo aí. Internet, celular, tudo o mais. Eu nunca ignorei o valor da 

internet nem o valor do mobile. Quando eu entrei na "Época São Paulo", em 

dezembro, eu não comprei um iPhone, mas eu comprei o celular que era o mais legal 

do mundo naquele momento, o Nokia N95. Tinha GPS, câmera fotográfica fodona, 

era incrível. Aí eu comprei um teclado pequenininho (para ligar ao celular). A gente 

montou um blog e vendeu a publicidade para a Nokia, que pagou uma grana, quase 

meio milhão de reais, para divulgar exatamente o N95. Então eu estava bem ligado 

que estávamos migrando para o mobile, mas que ainda ia demorar. Até hoje as 

pessoas usam o roteiro, mas ele está perdendo a importância. As pessoas podem 

folhear o roteiro ao encontrá-lo na revista, mas não precisam mais dele. Ele não é 

absolutamente relevante. A gente, hoje em dia, tem ele acessível pelo celular, ou pelo 

site. A relevância dele vai desaparecendo no papel, agora é absolutamente relevante 

no digital. Não tenho a menor dúvida disso. Saiu de uma plataforma e foi para outra. 

É banco de dados, velho. Banco de dados para digital é uma delícia, obrigatório.  

 

Como o roteiro da "Época São Paulo" buscou se diferenciar da concorrência?  

 

A gente discutiu bastante o que fazer no roteiro. Eu lembro que, no início, a gente não 

sabia quem iria cuidar do roteiro e quem iria cuidar da reportagem. A Carla queria 

fazer reportagem e a Ailin topava qualquer coisa. A gente discutiu muito sobre a 

fotografia, discutiu muito sobre a importância de o texto descrever o ambiente e a 

qualidade do serviço. Houve uma escolha de palavras, de adjetivos mais específicos 

que seriam adequados. Havia a preocupação de ter textos mais perenes no banco de 

dados. As resenhas seriam atualizadas periodicamente, mas eram quase literários.  

 

Eram textos mais afetivos?  
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Tem esse lado. O termo afetivo foi usado. Descrição afetiva. Por quê? Porque o ato de 

sair para jantar é um momento de você com outra pessoa, tem personalidade 

envolvida nisso, havia uma escolha deliberada de como fazer roteiro. De novo, a 

gente achava os textos dos outros roteiros muito rápidos, feitos nas coxas. Tinha site 

concorrendo com a gente também, o "Guia da Semana". Havia um cuidado enorme 

com isso. Era para os textos serem mais apaixonados, mas sem ser babão.  

 

A "Época São Paulo" chacoalhou de alguma forma a concorrência? Provocou 

alguma mudança? 

 

A "Vejinha" mudou. Eles deram um tapa no projeto gráfico, mexeram nas fotos. A 

gente acompanhava. E também porque a gente tinha amigos nas outras redações, que 

nos reportavam essas coisas. Era visível, mas não teve nada radical. Eles jamais 

fariam isso, porque seria como que aceitar que a gente incomodou. O que me chamou 

mais atenção foi o visual. As fotos ficaram maiores e mais cuidadosas.  

 

A saída do Paulo Nogueira após a terceira edição causou impacto? 

 

Ele foi o pai da revista. Ele lutou por ela, vendeu a ideia, aí eu fiz a última reunião 

para apresentar a revista aos acionistas. Ele foi superimportante, muito presente. Às 

vezes enchia o saco. Eu discordo de várias coisas, mas eu concordo com vários pontos 

de vista dele sobre qualidade do produto. Eu nunca gostei da mania de copiar coisas. 

Mas copiar mesmo. Posso copiar uma ideia de pauta, mas não copiar a pauta toda. O 

Paulo foi o cara que lutou pela qualidade da revista, lutou pelo texto longo, ele foi 

extremamente importante em apoiar essas iniciativas. Eu sinto que a revista perdeu 

mais com a descontinuidade na direção da revista do que com a saída do Paulo. A 

gente em geral concordava sobre as grandes premissas da revista. Então, quando ele 

saiu, eu não tive muita dificuldade para dar continuidade àquela linha (editorial). Sem 

desmerecer o Paulo, acho que a revista perdeu mais na descontinuidade da liderança, 

um pouco depois. Nada contra o Ricardo Alexandre; o problema foi o rompimento. O 

Paulo fez muita diferença nos primeiros meses. Ele acreditava no produto, defendeu o 

modelo da revista, com um jeito apaixonado, às vezes grosseirão, brigando com as 

pessoas. Não me parece que faria tanta diferença depois (se tivesse continuado).  
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Qual a influência da equipe comercial no cotidiano da revista? 

 

Na minha época, pelo menos, a única coisa era eles atrasarem o fechamento e 

mudarem o tempo todo a paginação porque a venda de páginas e espaços era muito 

frenética na reta final. Ah, sim, havia um pedido para colocar mais músculo nas 

reportagens de mercado imobiliário, porque havia interesse do mercado e não 

tínhamos páginas suficientes nessa seção para veicular.  

 

O sucesso da "Época Negócios", lançada um ano antes, fez com que a equipe 

previsse um sucesso idêntico para a "Época São Paulo"?     

 

Não. A gente nunca achou que o sucesso seria automático. A gente sabia muito bem 

das diferenças (entre os dois títulos) e sabia que era uma aposta, que não 

necessariamente daria certo. Eu não nasci ontem, então eu sabia que, em revista, a 

gente faz uma série de apostas, mede e muda o produto de acordo com a realidade. 

Então, eu sabia que poderia lançar uma revista de textos longos e ter de mexer no 

tamanho dos textos no futuro ao perceber que os leitores estavam rejeitando aquilo. 

Aí a discussão seria: o quanto menor ele tem que ser? Quanto mais claro? Quanto 

mais isso, quanto mais aquilo? Será que o problema é o layout?  

 

Já no primeiro ano surgiu uma discussão sobre a "Época São Paulo" ser mais 

jovem, mais "moderninha", do que a "Época", o que revelaria certa incoerência 

de projeto, uma vez que o leitor daquela era necessariamente o leitor desta. 

Depois surgiu uma discussão sobre a "Época São Paulo" ser mais de esquerda 

do que a "Época", defender bandeiras que a nacional não defendia. 

 

Era uma revista de cidade, né? A "Época" acaba sendo uma revista de quatro 

quadrantes, que busca pegar um público muito heterogêneo. Minha opinião é a de que 

esse é um dos grandes problemas das semanais, no mundo todo. "Time", "Época" ou 

"Veja" são revistas que vão contra o princípio básico das revistas. Revista atende um 

grupo, que gosta de alguma coisa. As semanais querem falar com todo mundo. 

Mulheres com uma demografia x leem "Marie Claire"; mulheres com uma demografia 

y leem "Glamour"; mulheres com uma demografia z vão ler a "Cláudia".  
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Por que a Época São Paulo acabou?   

 

Bom, ela acabou porque não dava dinheiro o suficiente. Vamos usar os argumentos 

óbvios e indiscutíveis para depois partir para a especulação. Ela não dava dinheiro 

suficiente e não era relevante o suficiente para impulsionar a "Época". Então o 

próximo passo é investigar por que ela não conseguiu fazer dinheiro e por que ela não 

era relevante. Eu acho, olhando de fora, que a revista perdeu a convicção. Ela não 

sabia o que era queria ser. Num mês ela era engajada e dava um chute no saco do 

Kassab aí no outro mês parecia que tinha se arrependido do que tinha dito no mês 

anterior e vinha com uma capa super leve, ou uma capa de semanal, e não uma capa 

de mensal, com um grande tema. Eu acho que isso é mortal para uma revista. Revista 

tem que ter uma visão e martelar aquela visão até encontrar seu público. Eu tenho 

uma visão, tenho um conceito, e vou trabalhar esse conceito para que eu vá 

arrebanhando os leitores que o entendem. Vou ajustar minha visão se eu perceber que 

minha visão é tão restrita que não tenho um leitorado que sustente o que eu quero 

fazer. Vou tentar achar uma visão que ainda me satisfaça e que me permita trazer 

gente para o negócio todo se tornar viável. Mas eu preciso de uma visão. O que eu 

senti, com o tempo, foi que a revista cada mês vinha de um jeito, de modo que eu não 

conseguia enxergar nela uma personalidade formada, o que ela queria ser. Isso 

materializado principalmente nas capas, porque eu via muita matéria boa dentro da 

revista, mas as capas refletiam essa confusão, essa falta de convicção sobre o que ela 

queria ser. O primeiro ano da revista tem a função de mostrar os assuntos que estarão 

na revista. É para dizer a que viemos, formar na cabeça das pessoas o que a gente faz. 

Quando eu voltei, um ano depois, eu olhava a revista e sentia essa incoerência. Quem 

já dirigiu revista passa o resto da vida editando as revistas dos outros. Eu olho as 

revistas dos meus amigos e fico o tempo todo pensando "eu não faria isso, eu não 

faria aquilo". Na "Época São Paulo", tem capas que eu via e pensava: "eu não acredito 

que fizeram isso". Aconteceu duas vezes no final do ano passado, com uma capa que 

tinha o Sérgio Mallandro e outra que condenava a implementação de corredores de 

ônibus pela prefeitura.  
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APÊNDICE C: ENTREVISTA COM RICARDO ALEXANDRE 

 

 

Segundo diretor de redação da Época São Paulo, entre outubro de 2008 (sétima 

edição) e janeiro de 2011.  Entrevista realizada em 24 de julho de 2014, numa loja da 

Starbucks no shopping Morumbi, em São Paulo. 75 minutos.  

 

 

Como você foi convidado para dirigir a Época São Paulo, o que o atraiu ou 

motivou no projeto e se você se colocou alguma meta.  

 

Minha meta naquela época era não escrever mais sobre música. Eu achava que estava 

me limitando como profissional. Era essa minha meta pessoal. Eu tinha passado 15 

anos escrevendo sobre música. Aí eu fui fazer a Monet e estava superfeliz fazendo a 

Monet. A Bizz (que ele havia dirigido antes), por menos que vendesse e por menos 

relevante que fosse, tinha uma torcida e um clima de disputa sobre a paternidade da 

revista, que incluía os próprios leitores, que era muito nocivo para mim. Então, fiquei 

feliz de estar numa revista que basicamente saía desse foco insalubre, emocional, de 

fazer revista. Era muito emocional a coisa da Bizz. Estava superfeliz fazendo a 

Monet, achei que eu consegui fazer a revista ficar mais legal, estava bem.  

 

Quanto tempo de Monet? 

 

Duvido que tenha chegado a seis meses (o tempo que fiquei lá). Aí aconteceu aquela 

loucura do Maron ter arrumado aquela bolsa e, com a revista recém decolada, eles 

estavam procurando um novo diretor de redação. Pior do que isso, foi no meio de um 

processo absolutamente traumático de saída do Paulo Nogueira. Pior do que isso, era 

uma arapuca, ali, de questões trabalhistas, de equipe, de pessoas, de borderô, de 

salários. Era um terreno minadíssimo. E eu não quis, na verdade. Nas duas ou três 

primeiras sondagens que me fizeram, eu disse que não queria. Só que aí, voltando à 

pergunta sobre o que me desafiou, foi o fato de que era um projeto gigantesco. Era 

possivelmente o maior projeto em termos de reverberação e de expectativa que eu 

poderia ter na vida. E isso me atraiu bastante: saber como eu iria me comportar 

"fazendo jornalismo de verdade", para usar um termo do Hélio (Gurovitz, diretor de 
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redação da Época na ocasião). Se dois anos antes eu estava querendo sair da Bizz 

disposto a sair daquele universo, (ir para a Época São Paulo) era um bom desafio, 

fazer um jornalismo um pouco mais técnico e ao mesmo tempo levando esse cuidado, 

esse carinho, que eu sempre tive para fazer as revistas que eu fiz.  

 

Havia algo no editorial da Época São Paulo que o atraiu em especial? 

 

Era o grande projeto do Paulo Nogueira, talvez junto com a Época Negócios. Mas a 

Época Negócios me atraía muito pouco como leitor. A Época São Paulo não. Era uma 

revista muito interessante, não só como jornalista, mas também como leitor. O que me 

motivou no projeto era tentar mudar um pouco a percepção que as pessoas tinham da 

cidade de São Paulo como um lugar a ser sugado, explorado e consumido. Era o que 

eu via na publicidade, era o que eu via nas outras revistas, era o que eu via no 

comportamento da cobertura de cidades. E eu achava que aquela projeto, pelo menos 

o quanto eu entendi dele, abria a possibilidade de tentar influenciar nessa percepção. 

Eu achava muito legal "Razões para amar São Paulo", essas coisas. Era um objetivo 

muito nobre, muito bonito, e isso foi o que me atraiu editorialmente.  

 

Seu convite veio de quem?  

 

Da Cíntia (de Almeida). A Cíntia me procurou dizendo que eu deveria me candidatar. 

Foi exatamente assim, a Cíntia me procurou, falou que o Maron estava saindo e que 

haveria uma concorrência, o que é um absurdo completo. Enfim, estava havendo uma 

concorrência ali, aberta — absurdamente aberta —, e ela disse que eu deveria me 

candidatar. Eu falei "eu não quero me candidatar". Ela falou: "não, pensa". Dali a 

alguns dias, ela me chamou de novo e perguntou. "Já pensou?" Eu disse: "Já pensei. 

Eu não quero me candidatar." Aí ela falou exatamente assim: "Ricardo, é importante 

que você se candidate". Ah, entendi. "Pelo menos ouça a proposta, não sei quê...". 

Quem me fez o convite foi a Cíntia e o Paulo (Nogueira) não participou de nenhuma 

das entrevistas. Não sei se ele estava de férias, ou já se afastando. O que eu sei é que 

quando o meu nome foi definido, o Paulo me ligou para me parabenizar, como diretor 

editorial da editora. Não sei se de férias, não sei se de Londres. O que eu sei é que ele 

ainda não era correspondente em Londres, mas o cara que faria a liturgia de me ligar e 

dizer que tinha ficado feliz com a minha indicação. O Paulo foi a pessoa que eu 
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procurei quando a Bizz estava esticando as canelas. Almocei com ele e disse: "Paulo, 

eu sei que você gosta de mim, eu gosto de você também, e eu sei que você sabe que o 

meu sonho sempre foi escrever na Bizz. Porém o que talvez você não saiba é que a 

Bizz está esticando a canela, de modo que se você souber de alguma coisa para mim 

não caia no grande erro de achar que eu estou superbem lá". Foi assim que ele me 

chamou para fazer a Monet um tempo depois, quando a Bizz já havia acabado.    

 

O que mudou na revista da sua chegada até sua saída? 

 

Minha primeira incumbência não foi editorial, foi de borderô. O que havia ali, o que 

foi posto para mim, era um descontrole completo das contas da revista. Você poderia 

chamar isso de investimento inicial. Minha primeira missão foi reduzir os gastos à 

metade. Era um absurdo. Os gastos eram na faixa de R$ 150 mil (por edição). 

Gastava-se muito. E eu achei que era possível, de fato, fazer a revista com menos. E 

havia algumas coisas estranhas. Lembro de algo que é quase anedótico. Quando me 

fizeram uma proposta salarial, eu aceitei. Nunca passei pela situação de barganhar 

salário. Quando estava tudo certo, já assinado, a Vania Weber (diretora administrativa 

e de RH da editora) me mostrou uma planilha com os salários para que eu os 

estudasse. Eu lembro de ter olhado o salário da Ailin e falado para ela: "Vânia, não 

que eu queira ganhar mais, mas tudo bem uma pessoa abaixo de mim ganhar mais do 

que eu?" Ela olhou para mim e falou: "Ai meu Deus, não é possível!" Aí eu ganhei 

outro aumento, para que eu pudesse ganhar um pouquinho a mais do que uma pessoa 

que estava lá. Isso é um bom exemplo do quão caótica era a situação.  

 

E como era tudo superdimensionado. 

 

Superdimensionado. Ainda que se pudesse criar a ideia de uma reserva de excelência 

ali... Meu primeiro desafio foi fazer uma revista mais barata. Aí a gente vai entrando 

numas questões de filosofia. O empresariado da comunicação, via de regra, acredita 

que gerar rentabilidade é igual a cortar custos. Raríssimos são os casos... Eu não tenho 

tanto tempo de carreira assim, mas, nesses 20 e poucos anos, talvez a única vez que eu 

ouvi alguém investir para gerar receita foi na época do Paulo Nogueira. Em todas as 

outras vezes o que eu vi foi jornalista arrumando espaços quase que secretos dentro 

das estruturas para poder criar oportunidades editoriais que se mostravam adequadas 



	   200	  

	  

às demandas de público e que, depois, eram abraçadas pelos empresários. Então uma 

revista que precisava demonstrar rentabilidade, cortam-se os custos. Foi exatamente o 

que comecei a fazer. Não fui chamado para isso, não lembro de em nenhum momento 

nas entrevistas alguém ter falado que eu teria de cortar custos. Eles diziam estar muito 

satisfeitos com o projeto, de modo que não tinham nenhuma reserva ao projeto, a não 

ser o fato de que ele gastava muito mais do que, na cabeça dos empresários, era 

necessário para fazer a revista. 

 

E você, tinha alguma reserva em relação ao projeto? 

 

Eu achava que era uma revista feita com muita displicência. Apesar do formato e da 

aparência cuidadosa, eu achava que ela era feita com certa dolência, com uma 

irreverência, que veio à tona no episódio do Nenê da Vila Matilde. Num ensaio 

fotográfico de carnaval, o Nenê da Vila Matilde, descuidadamente ou não, jamais 

saberemos, foi fotografado com o saco escrotal à mostra, vazando de sua calça (pela 

braguilha aberta). Isso foi recebido com desdém pela equipe, especialmente a equipe 

de arte, o que não condizia com a gravidade da situação e não combinava com o 

pânico da direção (de editora) e da publicidade. E ali se instalou uma crise de gestão. 

Eu lembro exatamente o que eu falei na reunião, quando tive de justificar para a 

equipe o fato de eu ter chamado todos os editores e demitido um por um, num dos 

momentos mais horríveis da minha vida: "essa revista só vai funcionar quando for ao 

mesmo tempo muito divertida de fazer e a equipe conseguir trabalhar com seriedade 

absoluta ao mesmo tempo. Eram duas coisas que não existiam. Era uma redação 

muito tensa, do ponto de vista das relações humanas, e eu sentia certa dolência, certa 

irreverência da equipe.  

 

Por que a Época São Paulo foi criada, do ponto de vista da empresa? 

 

Essa é fácil. Porque a revista Veja, envolta da qual basicamente funciona toda 

estrutura do mercado editorial brasileiro — o negócio de distribuição, o negócio de 

vendas de assinatura, as gráficas, tudo é montado para sustentar a Veja —, há muito 

tempo é sustentada editorialmente pela "Vejinha". Há muito tempo a revista Veja se 

tornou uma revista discutível do ponto de vista editorial, a sua pujança de reportagem 

há muito tempo é colocada sub judice, e, como negócio, os números de que a gente 
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dispunha mostravam que a "Vejinha" faturava mais do que a "Vejona", 

proporcionalmente. Era muito assombro, desproporcional. E era imperdoável, como 

condução de negócios, que a Editora Globo não estivesse se aproveitando desse 

mercado regional. A revista foi criada para isso. Para ser um segundo player num 

mercado com apenas um competidor: a "Vejinha".   

 

A Época São Paulo tinha missão, valor, objetivos, essas coisas? Isso era do 

conhecimento da redação? 

 

Não. Não havia um projeto editorial (escrito). Quando eu entrei ali, por causa do jeito 

que eu entrei e das mudanças na equipe, senti a necessidade de fazer um projeto 

editorial. Eu não tinha participado da concepção da revista. Algumas pessoas que 

participaram tinham sido afastadas. Pessoas novas com ingerência editorial, como a 

Camila e o Rodrigo, estavam chegando à redação (os dois editores executivos, Camila 

Guimarães Hessel e Rodrigo da Silva Pereira). Então decidi ocupar boa parte do meu 

tempo recuperando o projeto original para que fique claro para todo mundo o que é a 

revista, quais os objetivos, a missão, os valores de cada seção, e construir um negócio 

fidedigno. Percebi que de fato cada pessoa achava uma coisa completamente diferente 

da revista. Era um projeto muito sustentado no feeling do Paulo Nogueira, donde se 

explica um pouco os rompantes emocionais que ele tinha na feitura do projeto, porque 

era todo baseado nas emoções e percepções dele, e em nenhum momento foi 

configurado como projeto editorial. Algumas coisas eram muito claras para o Maron 

(Alexandre Maron, primeiro diretor de redação), outras não. Algumas não foram 

sequer divididas com o Fred (Frederic Kachar, diretor-geral da Editora Globo). Eu 

comecei a montar esse quebra cabeça para eu mesmo conseguir trabalhar, e para os 

editores também conseguirem trabalhar. Mas aí eu percebi que o quebra cabeça era 

imontável. Algumas peças não se encaixavam. A tal ponto que alguns xeroxes (de 

reportagens) que Paulo Nogueira havia copiado para a equipe original, como 

exemplos de pauta, eram contra-exemplos de pauta nas palavras do Fred e do Hélio 

(Gurovitz, diretor de redação da Época). E aí surge também essa figura do Hélio. A 

presença do Hélio foi outro fator de desgaste. Porque ele não existia na concepção 

original do projeto, o que eu considero um erro. Como havia o Paulo, que pairava 

acima das Épocas, talvez ele fosse mesmo dispensável. De qualquer maneira, no 

memorando interno que foi distribuído na minha contratação, dizia-se que eu 
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reportava ao Fred. Isso mudou, ao longo dos primeiros meses, e nunca me foi 

comunicado. Quando eu percebi que havia o Hélio, ele já estava posicionado ali. Vi 

que ele era mais do que um amigo ou conselheiro, e eu só percebi isso em rodadas de 

desgaste. Eu deveria me reportar ao Hélio, o que nunca ficou claro. Depois o Hélio 

me confessou que tinha dificuldade de trabalhar comigo, porque não sentia ter 

autoridade sobre mim. E eu entendo que ele não tivesse. Foi um acerto mal feito entre 

as partes. Por isso achei que a solução de trazer o Celso Masson (ex-editor da Época, 

foi o terceiro diretor de redação da Época São Paulo) fazia mais sentido nesse 

aspecto. Ele não se sentia a vontade comigo, para dar as ideias dele, e eu tenho de 

reconhecer que até certo ponto eu também não reconhecia a autoridade dele. Então foi 

mal feito, foi mal feito.  

 

Você considera missão, objetivos e valores uma coisa importante, relevante? 

 

Superimportante. Vamos fazer um filme sobre extra-terrestres. Vai ser o Alien ou o 

E.T.? A gente vai atacar ou a gente vai defender? A gente vai ser uma revista frugal e 

despretensiosa ou a gente vai querer derrubar o prefeito? Ninguém estava muito de 

acordo sobre para que servia editorialmente a revista. Isso só se agravou. A figura do 

Hélio vai ganhando dimensão ao longo do tempo, e vai ganhando dimensão na base 

da tensão. Ela entrou desgastando, como uma polia mal parafusada. E de fato era 

muito mal parafusada a função dele ali. Não acho que seja culpa dele. Era ruim para 

ele, ruim para mim, ruim para a equipe, ruim para todo mundo. Mas o fato é que ele 

tinha essa visão de uma revista mais de serviço, para os dilemas da classe média... 

uma "Vejinha". Eu, em paralelo, tentava reconstruir, no papel, o projeto do Paulo 

Nogueira, uma revista que tinha espaço para matérias sobre cabelo. Que não tinha 

absolutamente nada a ver com a "Vejinha". Zero. Isso era completamente 

inconciliável. E como juiz dessa equação, uma pessoa que não entendia 

absolutamente nada de revista, que é o Fred. Uma pessoa que trazia como referência 

algumas soluções da "Vejinha" que eram vexatórias. Vexatórias. Guia de farmácias, 

por exemplo, uma revista feita por três pessoas, que saíram uma noite para as ruas. E 

eu dizia: "isso não é jornalismo, isso é enganação". E para ele era uma referência. 

Então, foi se criando essa situação. Agora, tudo isso era irrelevante se a revista tivesse 

dando dinheiro.  
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De que maneira o editorial foi afetado pelo fato de ser uma revista mensal 

encartada numa semanal? 

 

O projeto editorial é sempre culpado pelo fracasso comercial das revistas, embora 

raramente ele seja responsabilizado pelo sucesso. Enquanto estava acontecendo esse 

desgaste editorial, aconteceu o primeiro aniversário da Revista Época São Paulo, e as 

cotas anuais não foram renovadas. Aí acendeu-se um botão amarelo que só apagou 

com o fim da revista. Talvez o Celso possa testemunhar com mais precisão do que eu. 

Até minha saída, esse botão não apagou. Aí, eu me vi responsável por tentar 

responder a essa questão: por que as cotas anuais não estavam sendo renovadas? Está 

acontecendo um desmoronamento comercial, numa revista muito cara de ser feita, 

muito acima das pretensões da Editora Globo, há uma indefinição de rumos editoriais 

acontecendo, e esse movimento editorial vai desgastando a intersecção com o 

comercial. São várias engrenagens que não estão mais se comunicando bem. Eu tive 

essa luz numa reunião com a publicidade, com a Camila. Terminando a reunião, eu 

falei para ela: "Camila, eu percebi o que aconteceu. Nosso (departamento) comercial 

convenceu o mercado anunciante de que, quando a Época São Paulo se solidificasse, 

ela ia virar semanal." Ela perguntou: "Como você entendeu isso? Isso não foi falado." 

"Não foi falado, mas eu tenho certeza que eles deixaram isso claro para o mercado 

publicitário". Quando a gente foi vender algum projeto... Em algum momento, eu tive 

de ir às agências com a equipe de publicidade. Em toda a agência que a gente pisava, 

a primeira pergunta era: "quando vai virar semanal?" E eu vi que a nossa publicidade 

não sabia responder. Pior: eu comecei a recuperar os primeiros discursos de venda da 

Época São Paulo e me deparei com frases como "o site da Época São Paulo serve para 

compensar o fato de que nós não somos semanais". Que loucura é essa? Compensar o 

quê? Nós não estamos pedindo desculpas. Nós somos orgulhosamente mensais. Aí eu 

comecei um outro trabalho, ultradesgastante, de tentar mostrar para a nossa 

publicidade que a nossa revista durava mais do que a "Vejinha". Mas era falar no 

vazio. Era visível que eles não entendiam o que eu estava dizendo. Apesar de 

aquiescer com a cabeça, eles não acreditavam nisso. Eu mostrava que a gente dava o 

filme com mais antecedência, que o nosso guia de restaurantes era outro... A 

avaliação que eu faço é a de que o nosso comercial não era preparado para vender um 

projeto que fosse diferente de um projeto da Editora Abril. O comercial da Editora 
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Globo era preparado para vender custo-benefício em cima de um projeto similar que a 

Abril tinha.  

 

No cotidiano da atividade editorial, o que implicava o fato de ser mensal?  

 

Quando eu entrei na Editora Globo, estava em curso esse processo de vanitização das 

revistas. O que era esse processo? Era uma tomada de consciência de que as revistas 

em papel só fariam sentido se pudessem oferecer coisas que a internet não oferecesse 

com mais agilidade, rapidez e praticidade. Eu acho que tudo o que a Vejinha oferece 

eu obtinha com mais facilidade na internet, já naquela época. A programação de 

cinema da Vejinha perde, e muito, para a do Omelete, por exemplo. Então, o que a 

gente procurava ter? A gente procurava ter mais assinatura, entrevistas com os 

diretores, um pouco mais de análise de cinema. A gente procurava estabelecer uma 

relação diferente daquela que a "Vejinha" estabelecia, que era baseada no serviço. 

Acho que a gente fez isso, sim, talvez não com o brilhantismo que poderia ter. Para 

mim, era um caminho que estava sendo estabelecido. E, sem dúvida, a gente 

conseguia dar em primeira mão vários dos lançamentos que só iam entrar na 

"Vejinha" semanas depois. Mas eu acho que toda a relação da revista era assim, para 

que ela fosse uma revista que tivesse uma experiência tátil interessante, cuidado com 

as fotos, ensaios, artigos. Era sob esse guarda-chuva, da vanitização, que a revista foi 

feita, pelo menos inicialmente. Isso era a única coisa que estava muito clara desde o 

começo. Mas a partir de determinado ponto eu vi que não era tão importante para a 

direção da casa. Até o que era muito claro deixou de ser, em certo sentido.    

 

Que revistas serviram de referência para a Época São Paulo? 

 

Com muita clareza, era uma tentativa de pegar a forma da "Los Angeles" com alguma 

pretensão da "New York". Era isso. Outra coisa que era muito clara. Eram as nossas 

referências (ainda durante o período sob direção dele). Mas aí a gente precisou 

responder à "Vejinha" com mais frequência, por conta da demanda que o Hélio e o 

Fred entendiam como nossa.  

 

Qual a importância do roteiro na publicação? Era a parte mais importante da 

revista?  
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No caso de uma revista mensal, acho que a reportagem é tão importante quanto o 

roteiro, do ponto de vista editorial. Porque você estabelece ali uma relação diferente 

com o seu público. O público da "Vejinha" a consome basicamente para ler o roteiro, 

e o roteiro foi a razão de existir da "Vejinha". Nosso caso era um pouco mais 

pretensioso. A Época São Paulo tinha uma pretensão maior do que ser um roteiro. No 

projeto da Época São Paulo, pelo menos no que eu entendi dele, a reportagem era tão 

importante quanto o guia. E não só a reportagem denuncista ou a reportagem de 

serviço. O texto mesmo, a apuração, os dramas humanos, a fotografia eram tão 

importantes quanto o roteiro. Do ponto de vista da publicidade eu já não sei. Também 

não sei se, sendo como for, a entrega publicitária chegou a corresponder a essa 

expectativa. O que eu sei é que havia distorções enormes entre o projeto editorial da 

revista e as entregas publicitárias. O real estate (assuntos relacionados ao mercado 

imobiliário e aos bairros), por exemplo, era um assunto muito importante na 

concepção original da revista e nunca chegou a decolar comercialmente. Era uma 

esperança muito grande que não se cumpriu. Assim como o mercado de automóveis, o 

mercado anunciante de imóveis estava comprometido com os jornais e as revistas 

semanais. A publicidade da Época São Paulo não chegou a criar um discurso 

consistente o suficiente para mudar a mentalidade do mercado, visto que nossa 

publicidade também não estava muito convencida da viabilidade da Época São Paulo. 

A gente também não conseguiu fazer o guia se tornar saboroso publicitariamente 

falando. Editorialmente, o projeto parecia dar a mesma importância para o roteiro e 

para a reportagem. Comercialmente, acho que havia um descompasso (e que o roteiro 

não conseguiu atrair a mesma importância esperada). Lembro que o roteiro era 

muito cuidadoso. Uma coisa que me atraía muito na Época São Paulo era a 

carpintaria. A gente vai fazer um roteiro, mas a gente tem de ter fotos feitas com 

muito carinho. Era uma percepção nova para mim. Eu vinha do universo das fotos de 

divulgação. E fiquei muito entusiasmado com aquilo, de ver o carinho com que você 

conduzia suas reportagens. Isso me entusiasmou muito. A produtora de fotos 

(Christiane Osterreicher) fazia aquilo com um amor, uma entrega, que me 

entusiasmava muito. Não era uma salsicharia. Acho que essa era nossa grande virtude, 

nosso DNA, que foi sendo drenado com o passar do tempo. O que havia de referência 

eram as matérias picaretas da "Vejinha". Às vezes, a gente conseguia entregar pautas 

semelhantes às da "Vejinha", mas feitas com o esmero próprio da Época São Paulo. 
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Aquela dos valets foi incrível, muito bem feita, com vídeo pro site, a capa em que a 

gente ficou bolando as frasesinhas. Esse handcraft (artesanato) de fazer revista era 

muito bonito. Mas muito difícil. 

 

O que diferenciava a Época São Paulo da concorrência?  

 

Eu acho que, se havia um ponto de discernimento da Época São Paulo em relação à 

concorrência, e um ponto em que ela deveria ou poderia se agarrar, em relação ao que 

a representava diante do mercado, do planeta Terra, da cidade ou de si mesma, era 

justamente esse carinho com o qual ela era feita e com o qual ela enxergava a cidade. 

Hoje, passado esse tempo todo, eu me questiono se esse discurso encontra eco em 

mais alguém. Será que o leitor tem por São Paulo o carinho que a gente tinha ao fazer 

a revista? Será que o leitor realmente não quer sugar o que ele pode dessa cidade e ir 

para o interior assim que ele puder? Será que este não foi o grande erro da Época São 

Paulo: acreditar que há tantas razões para amar São Paulo quanto a gente gostava de 

enumerar todo ano? Agora, é um pensamento absurdamente romântico.  

 

Mas será que a equipe que faz a "Vejinha" também não acha que está sendo 

carinhosa com ela, fazendo um jornalismo carinhoso? 

 

Como leitor, eu não percebo isso? 

 

E como esse carinho pela Época São Paulo se refletia em suas páginas? 

 

Era uma questão de projeto, uma postura segundo a qual nós deveríamos ter relações 

diferentes com os bairros. Lembro de uma matéria sobre as praças, uma matéria sobre 

hortas urbanas, aquela matéria sobre os valets. Puxa, como você pode tratar meu carro 

assim na cidade que você ama? Acho que a pessoa não ama. Na verdade, talvez os 

paulistanos estejam muito mais preocupados com a mala que foi arrombada no 

aeroporto (referência a outra reportagem de capa da revista), com os dilemas da 

classe média. Eu acho a última capa da revista Época São Paulo um retrato desse 

dilema. "Paulistanos somos nós, que andamos de carro". Essa última capa resolve esse 

dilema de função da Época São Paulo. "Que amor pela cidade? Que razão para amar 

São Paulo? Eu quero que esse bando de operários saia do meu caminho para eu passar 



	   207	  

	  

com o meu carro!" Não sei. Eu nem moro em São Paulo (risos) (Ricardo Alexandre 

mora em Jundiaí, no interior paulista).  

 

Essa última matéria de capa (um editorial de repúdio às novas faixas exclusivas de 

ônibus implantadas no primeiro ano da administração de Fernando Haddad) foi 

super incoerente, porque a gente elogiou faixa de ônibus durante toda a 

existência da revista. 

  

Porque a gente tinha essa postura romântica em relação à cidade, esse era o DNA da 

revista. E a revista sempre teve esse dilema de função? Quanto tempo durou a revista? 

Quase seis anos? Durante seis anos, a última capa é onde o dilema se resolve. "Não 

tem razão para amar São Paulo. O que a gente quer é andar de carro. Paulistano é 

quem anda de carro." Não era essa a chamada: "Ele achou mesmo que o paulistano ia 

deixar o carro em casa"?  Paulistano é quem anda de carro. Quem anda de ônibus não 

é paulistano. Eu acho isso incrível. 

 

Qual a importância do site para a Época São Paulo? 

 

Mostrar que Época São Paulo é uma marca, e não uma revista, composta de uma 

entrega mensal em papel, que oferece o máximo que uma revista em papel oferece, 

toda a experiência do papel, e um site que ofereceria o máximo que a internet pode 

oferecer. Uma experiência completa com a marca Época São Paulo se daria pelo site, 

pelos aplicativos, e pelo papel, além de eventos e uma série de outros projetos que não 

chegaram a acontecer. Alguns até chegaram.  

 

Por que o site ofereceria? Não ofereceu? 

 

O site é a plataforma preferencial para a comunicação de notícias no mundo em que 

nós vivemos. A priori, o privilégio é do site. De quê? De tudo. As pessoas se 

informam pela internet. O privilégio é do site, com exceção do que pode ser melhor 

aproveitado no papel. Esses são os dois mandamentos básicos da vanitização. A 

preferência é da internet. Notícias quentes, curtas, guias, não faz sentido esperar um 

mês. Agora, longas reportagens, ensaios de fotos, testemunhas experienciais, aí sim, 

vai para o papel. Na prática, o que eu me lembro é de uma incapacidade nossa de 
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entregar o que o site prometia, problemas de bancos de dados aparentemente 

irresolvíveis, reuniões infinitas para se discutir questões misteriosas do banco de 

dados (desenvolvido por uma equipe externa). E lembro também que esses dois 

mandamentos nunca foram levados a sério, desde o dia em que eu entrei. O marco foi 

o aniversário de um ano. Quando a revista fez um ano, foi declarado que o projeto 

todo estava fazendo água. Aí ninguém mais sabia o que queria, ninguém mais tinha 

certeza de nada, as previsões eram diversas e contraditórias.  

 

Você acha que faltou um pai nesse momento? Faltou o Paulo Nogueira? 

 

Um dia eu entrevistei o Luiz Augusto Alper, que foi diretor da 89 FM e levou a rádio 

ao primeiro lugar na audiência em meados dos anos 1990. Depois eu entrevistei o 

Felipe Xavier, do (programa) "Os Sobrinhos do Ataíde", e ele me falou: "Ricardo, a 

gente tinha um programa na Rádio USP, o Luiz Augusto foi até lá, pegou a gente, 

dizendo que a 89 tinha que ter um quadro de humor e que a gente fazia o humor que a 

89 precisava. Você não acredita o nível de rejeição que a gente teve. O público dizia 

que a Rádio Rock não podia ter humor. A gente ficou desesperado. Não ia fazer 

dívida nenhuma, porque aquilo não ia durar um mês. O Luiz falou: calma, o ouvinte 

vai entender. Foram três meses de rejeição absoluta. No quarto mês, começou a virar. 

No quinto mês, entrou um patrocinador enorme, as pessoas ligavam pedindo, foi capa 

da "Vejinha"... E tudo isso graças ao Luiz Augusto Alper, que era um coordenador 

artístico que sabia o que queria e não se intimidava com as respostas imediatas do seu 

público." O Luiz Augusto Alper falou o seguinte: "Tudo isso graças aos donos da 

rádio, que me deram poder para ir contra os próprios ouvintes, porque os ouvintes 

sabem o que querem, mas também querem o que não sabem, e a confiança que os 

empresários depositaram em mim é muito rara. Empresário no Brasil acha que gerar 

receita é cortar custos. E eu estava investindo". Você se lembra muito bem o 

fenômeno que foi Os Sobrinhos do Ataíde. Tudo isso para dizer o quê? Que é muito 

difícil botar um projeto ousado, diferente, que não se vende como uma "sub-Vejinha", 

quando você tem um diretor-geral que não entende absolutamente nada de jornalismo, 

e quando você não tem ninguém na hierarquia que consiga defender esse projeto nas 

instâncias lá dentro, que era o Paulo Nogueira. Então você fica refém das reações 

imediatas: do público, do mercado publicitário, das pesquisas. É triste como isso.  

 



	   209	  

	  

Qual a influência da equipe comercial no dia a dia? 

 

Não tenho grandes memórias de confrontos com a publicidade. Lembro que tinha ali 

uma questão do cotidiano que era desagradável, mas que eu também não sei como 

poderia ser resolvido, que era a presença da Alessandra Miguel (gerente de conta) na 

redação. O dia em que ela aparecia, todo mês, era um momento de tensão, que 

causava retrabalho, porque tinha de refazer o espelho (Alessandra Miguel trazia o 

número exato de páginas de anúncio vendidas). Quando ela aparecia era um momento 

de tensão.  

 

Mas havia encomendas do comercial? Pedidos?  

 

A minha experiência na Revista Bizz me ensinou muito a trabalhar com projetos 

especiais. E eu achava que era algo que eu poderia oferecer para a Editora Globo. E 

nunca foi usado. Por quê? Não lembro. Mas era essa uma memória que eu tinha, de 

apontar projetos. Não acho que eles eram especialmente incompetentes, nem 

especialmente desagradáveis. Eu só acho que eles nunca entenderam o projeto. Nem 

sei se foi explicado para eles. E não compraram o projeto da Época São Paulo. O 

comercial da Editora Globo não comprou o projeto da Época São Paulo. Logo, não 

sabia vendê-lo. Por isso se baseavam realmente na publicidade da "Vejinha", que era 

muito baseada no que eles chamavam de varejo. Uma pessoa da direção da Editora 

Globo me confidenciou, certa vez, que o comercial só sabia vender produtos similares 

aos da Editora Abril por um custo-benefício mais atraente para o anunciante. "Nós 

temos uma revista que é igual à Superinteressante, que vende metade, mas que custa 

só 40%; nós temos uma revista que é igual à  Claudia, que vende um terço, mas que 

custa um quinto." E o Paulo teve a infeliz ideia de criar uma revista que, pior do que 

ser diferente da "Vejinha", era uma revista que podia ser confundida com a "Vejinha". 

Foi o pior dos dois mundos.  

 

Por que Época São Paulo acabou? 

 

A Época São Paulo acabou porque era um projeto inviável do ponto de vista 

publicitário, pretensioso do ponto de vista editorial, e acho mais uma coisa, cara: eu 

acho que revista precisa ter pai. A Rolling Stone não sobreviveria se não fosse o Jann 
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Wenner, a Trip não sobreviveria se não fosse o Paulo Lima, a Veja não sobreviveria 

se não fosse o Roberto Civita. Revista precisa ter um pai, cara. Uma coisa que eu 

aprendi convivendo com o rádio, e que mudou muito minha percepção, é que eu 

achava que rádio era música, e rádio não é música, rádio é um amigo. É um amigo 

que te mostra umas músicas. Mas não é por causa da música que você se relaciona 

com ele. Você se relaciona com ele porque ele é teu amigo. E acho que é a mesma 

coisa. A revista é um amigo que você tem. E é muito difícil quando você tem um 

amigo esquizofrênico, ou bipolar, que você não sabe muito bem se vai te agradar ou te 

ofender, se vai te dar uma festa ou te esbofetear. A Época São Paulo tinha esse 

problema de personalidade, que eu não consegui resolver. Porque enquanto eu tentava 

resolver, estavam em curso outros problemas. Tinham as demandas publicitárias, a 

questão do Hélio, a questão do Fred. E eu acho o fato de o Fred não entender nada era 

um grande problema. O Hélio entende bastante, cara, mas eu não saquei ainda qual é 

a dele, politicamente falando. Foi um cara que me ensinou bastante coisa, eu gostava 

da convivência com ele. É um cara muito inteligente. Mas eu não sei se ele tem o "the 

nerve" (a audácia, o destemor) para deixar a marca dele assim, sabe, em algum 

projeto. E eu não acho que dá para desprezar o fato de que a Época São Paulo surgiu 

num tempo de decadência da imprensa, embora eu ache que ela teve tempo de se 

estabelecer, de criar sua identidade, e desperdiçou isso. Ela veio tarde demais para 

errar tanto, saca? Pela fragilidade do mercado.  

 

Não pode errar. Ainda mais com apenas 12 edições por ano. 

 

Não pode errar tanto. Em algum momento, eu mesmo comecei a defender a ideia de 

transformar a Época São Paulo num roteiro. Começar de novo. Se é isso que a gente 

era capaz de vender, um similar mais barato que a "Vejinha", então a gente deveria 

fazer isso.  

 

Seria outra revista. Sem lombada quadrada, sem a mesma qualidade nas fotos... 

 

Seria outra revista. Era uma revista "middle of the road". Ela não tinha nem 

capacidade de se oferecer como uma revista vanitizada, nem a humildade de se 

oferecer como um guia. 
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APÊNDICE D: ENTREVISTA COM CELSO MASSON 

 

Terceiro e último diretor de redação da Época São Paulo. Foi editor de sociedade da 

Época até fevereiro de 2011, quando assumiu a direção da redação vizinha. Ocupou o 

cargo até o final de 2013, quando o título foi interrompido. Entrevista feita em 18 de 

julho de 2014, na Lide Editora, onde passou a atuar como editor. 100 minutos.  

 

 

Como você foi convidado para dirigir a revista? O que mais o atraiu ou 

motivou? Você se colocou alguma meta específica? 

 

Foi um convite que eu cavei. Eu estava como editor de sociedade da Revista Época já 

fazia algum tempo. Em 2010, durante a Copa da África do Sul, meu chefe, o André 

Fontenelle, foi para a Copa. Sobraram algumas coisas para mim que ele deveria fazer, 

mas eu vi que haveria muita dificuldade, na minha carreira, de eu virar editor 

executivo da Época. No entanto, achei que haveria uma possibilidade de eu ser diretor 

de redação, redator-chefe ou algum cargo equivalente a isso na Época São Paulo. 

Quando ele voltou da África do Sul eu disse a ele que estava pensando num projeto 

para a Época São Paulo e que gostaria da anuência dele para desenvolver isso. Ele 

falou: "eu acho legal, mas conversa com o Hélio (Gurowitz, diretor de redação) já, 

antes de você começar a pensar em qualquer coisa, porque se ele de repente não tiver 

nenhuma possibilidade para você, você não faz nada." Então eu falei com o Hélio 

imediatamente. Acho que foi em agosto, se não me engano. Em setembro eu tive um 

problema pessoal, passei por uma cirurgia, tive um câncer na tireóide e tal, e aí 

quando eu voltei eu consegui conversar finalmente com o Hélio, já apresentando o 

projeto para ele. Ele disse: "tô gostando muito disso aqui, mas a gente está agora no 

meio da eleição, vamos conversar mais pro final do ano". Eu tinha feito uma 

apresentação no PowerPoint, com as ideias que eu achava que deveriam ser aplicadas 

na revista. Ela era muito boa, mas precisava melhorar em algumas coisas. E eu nem 

sabia que estava sendo feito um trabalho em paralelo pela própria redação, de 

reavaliar a revista e tal, que foi aquele projeto que vocês fizeram, o "Somos Mensal". 

Eu tinha tido algumas conversas com o Ricardo Alexandre, superficialmente, para 

pegar um pouco o pé do que estava acontecendo ali, e frequentava pouco a redação, 

tinha pouco contato. Lia a revista inteira, sempre, todas as edições, e achava que 
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poderia melhorar. Achava que tinha uma energia meio dispersa em algumas coisas e 

que poderia ir para uma outra direção. Passou o ano e o Hélio não falou mais comigo. 

Chegou no começo de janeiro, o Fred me chamou para conversar. "Olha, eu sei que 

você apresentou um projeto para a Época São Paulo para o Hélio, mas ele não me 

mostrou. Ele falou que gostou muito e eu queria que você me mostrasse." Aí eu fui 

com a Sônia, do RH, na sala de reuniões, que você bem conhece, e apresentei. Ele 

ficou 20 minutos me perguntando por que eu tinha sido demitido da revista Ana 

Maria. Uma pessoa que estava trabalhando na Editora Globo naquele momento tinha 

sido quem me demitiu. E aí, por eu estar pleiteando um cargo de confiança, ele queria 

saber o que tinha acontecido. Eu contei minha história e ele disse que tudo bem, que 

confirmava a visão deles. Ele tinha um pouco de medo de que eu tinha sido demitido 

por tentar puxar o tapete de outra pessoa, uma fofocaiada boba. Do ponto de vista da 

revista, o que me atraiu, o que me deu tesão? Eu achava a revista ótima, qualidade 

gráfica incontestável, fotos maravilhosas, reportagens criativas, mas eu achava um 

pouco uma pirada, uma viagem. Pouco objetiva na maneira de cobrir a cidade. E acho 

que até fazia um pouco de jus àquele apelido que tinha, de "os nova-iorquinos do 

Jaguaré". Era uma coisa de tentar fazer uma revista com uma cara muito pop, muito 

transada e tal, mas que se comunicava com um público pequeno, não cobria áreas 

correlatas à cidade, como ABC, Alphaville e Granja Viana, tudo isso era 

negligenciado. E eu achava que tinham coisas redundantes. Eu queria dar uma 

limpada, deixar menos caótica, mais objetiva, e reforçar a história do melhor. Sempre 

que possível, fazer alguma coisa que mostrasse o melhor da cidade. A gente não 

precisa cobrir a cidade inteira, a gente não tinha uma tiragem tão grande quanto a da 

Veja São Paulo, uma edição só por mês, então tinha que ter prioridade. Não dava para 

cobrir tudo, então sempre que possível, fazer um recorte do melhor, com listas, mais 

ou menos seguindo outros modelos internacionais que a gente já conhecia. Também 

pensei em edições temáticas. Não estava acontecendo muito isso, mas a redação já 

tinha um pouco essa ideia, essa demanda, de trabalhar com temas, mas sempre 

mantendo a possibilidade de dar o que fosse quente quando fosse o caso. E como 

estratégia de ganhar dinheiro, investir no prêmio O Melhor de São Paulo. Desde 

minha primeira apresentação para o Hélio e para o Fred eu dizia: "tem que criar o 

prêmio". Criar o prêmio, que eu digo, é criar uma cerimônia de entrega. O prêmio já 

existia como a edição e uma plaquinha que o cara recebia e às vezes nem pendurava. 

Não existia um evento de premiação. Eu achava que o evento de premiação poderia 
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dar prestígio à revista e trazer uma receita extra que estava sendo desperdiçada. Não 

foi feito um esforço para captar isso aí. E tentar fazer outros eventos, também nos 

moldes do que a "Vejinha"  fazia, que era evento de verão, evento de inverno, que a 

"Vejinha" faz e ganha muito dinheiro com isso. E o que me deu tesão foi ver que a 

revista sabia olhar para a cidade com criatividade, mas talvez com uma energia um 

pouco dispersa em algumas coisas que precisavam ser mais bem focadas. Para minha 

alegria, a primeira edição que eu peguei, ainda com vocês, eu não tinha dado a ideia 

nem nada, foi (uma capa sobre) os melhores hambúrgueres de São Paulo. Estava bem 

dentro do que eu pretendia fazer e foi a capa mais memorável da revista até hoje, pelo 

menos do tempo que eu fiquei lá. Todo mundo lembra, tem um puta recall, todo 

mundo gostou, vendeu pra caramba, foi um sucesso. E eu cheguei lá e a revista já 

estava pronta, praticamente. Eu só ajudei a fazer algumas coisas, como a foto de 

abertura. Em consonância com as ideias que a redação tinha, então eu acho que 

funcionou muito bem a minha ida para lá. E foi num momento em que a revista tinha 

dado um prejuízo grande. A direção estava insatisfeita com os resultados, o comercial 

estava insatisfeito com a pessoa que dirigia a redação, achava que não havia muito 

diálogo. Era sempre difícil, não se prontificava a fazer coisas que o comercial pedia. E 

tinha uma coisa que para mim era muito clara: essa era uma revista que não vendia 

em banca e não tinha venda de assinaturas. Era um brinde da Época. Cem por cento 

da receita vinha da publicidade. É óbvio que a publicidade precisava ser atendida. Os 

caras poderiam fazer negócio e trazer o dinheiro que precisava. Felizmente isso 

mudou muito rápido. No ano em que eu entrei ela deu lucro. Inverteu. Tinha dado 

mais ou menos R$ 700 mil de prejuízo no ano anterior, em 2010, e em 2011 deu R$ 

700 mil e pouco de lucro, para um faturamento de R$ 8 milhões e pouco. Era uma 

margem muito pequena, abaixo de 10% de rentabilidade, mas já foi bom. E no ano 

seguinte foi muito melhor. Para um faturamento mais ou menos igual, somando 

edições especiais (Luxo, edição do Rio de Janeiro) e o prêmio, de R$ 8 milhões e 

meio, deu uma margem de mais de R$ 2 milhões. Então foi 25% de rentabilidade ou 

mais, uma coisa muito acima da média da Editora Globo e muito boa para qualquer 

negócio no Brasil. Infelizmente no ano seguinte isso não se repetiu. Foi o contrário. 

Repetiu o prejuízo que tinha dado no ano anterior à minha chegada. E por uma série 

de razões, por falta de perspectiva comercial, a revista acabou sendo descontinuada.   

 

O que houve de mudanças marcantes do dia em que você entrou até a sua saída? 
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A primeira mudança forte que eu fiz foi no site. Porque mais até do que a revista... Na 

revista não tinha nada que me incomodasse. A revista era boa, era bem feita, eu 

gostava de ler, achava que o texto já tinha um nível ótimo. O que eu fiz primeiro foi 

tentar evitar os erros. Eu me lembro que eu fui um pouco rigoroso. Nas primeiras 

edições eu lia tudo, ainda muito precocemente, não só quando já estava pronto e não 

dava para fazer nada, mas acompanhar as reportagens e ver o que ia ser publicado 

antes. Eu me envolvi muito na pauta. No começo eu tentei atrair a atenção do Hélio 

Gurowitz, porque afinal ele era o diretor editorial da revista e eu acho que ele deveria 

participar das reuniões de pauta, não pegar simplesmente na hora de aprovar capa e 

dar uma lida superficial. Acho que esse envolvimento foi importante, por algumas 

edições ele ficou bem presente, deu atenção. E me envolvi com o comercial. A 

mudança de foco foi justamente chegar na Alessandra Miguel, que era a gerente da 

área comercial, e perguntar para ela: "Do que você precisa? Onde a "Vejinha" está 

ganhando dinheiro e a gente não?" Uma das primeiras coisas foi trazer alguém para 

cuidar de mercado imobiliário (ele se refere a um profissional de captação, para o 

departamento comercial, e não a alguém da reportagem, do editorial, para a 

redação). Havia uma bolha em São Paulo naquele momento e a gente não tinha 

anúncio daquilo. 

 

Pensando editorialmente no produto, foi dada maior atenção a reportagens de 

mercado imobiliário?  

 

Exatamente. Teve uma seção nova, chamada Morar, que não existia antes como 

seção. Entrevista passou a ser uma coisa fixa. De vez em quando tinha entrevista, mas 

não tinha obrigação de dar entrevista. Eu achava que a gente tinha de dar entrevista, 

que a gente tinha de escolher um personagem que tivesse o que falar da cidade. 

Outras coisas foram mais difíceis de mudar. O Marco Zero, que era a seção de 

abertura da revista, teve muita coisa que foi criada e derrubada durante a minha 

gestão. Teve muita coisa que não funcionou. Algumas coisas que existiam e a gente 

derrubou. Algumas seções precisaram mudar. O Vá a pé passou a ser Vá de bike, por 

exemplo. Eu achava que o formato do Vá a pé já estava esgotado, e o Vá de bike 

traria uma possibilidade de injeção de recursos, porque havia dois bancos em São 

Paulo investindo muito na questão da bicicleta. Acabou que isso nunca foi um 
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dinheiro sólido, mas teve patrocínio na seção, o que foi bom, porque a outra nunca 

tinha. Eu achei que o personagem no começo da revista nunca foi bem aproveitado, 

então preferi investir em perfis. Mas o Marco Zero foi mais difícil de mudar. Quando 

a gente fez a reformulação gráfica, eu até pensei em mudar o nome dessa seção, você 

se lembra disso, depois acabou não mudando. Eu não gostava do nome Marco Zero, 

achava que esse Zero remete a algo que não sai do lugar, tive outras ideias, mas 

acabaram não vingando. Enfim, a mudança essencial foi criar uma seção fixa de 

imóveis, para que a gente pudesse trazer esse anunciante, pensar num calendário que 

aproveitasse todas as sazonalidades do varejo em São Paulo. Qual o dilema de uma 

revista regional? Vender publicidade que não seria vendida para uma revista nacional. 

Montadora, banco, isso aí tudo vai para nacional. O que sobra é varejo, shopping 

center, hospital, escola e tal. Só que esses caras não vão entrar em todas as edições. 

Lançamento imobiliário pode até entrar toda edição, os mesmos anunciantes se 

repetirem, com lançamentos diferentes. Os outros, você vai ter que trazer alguma 

coisa — uma reportagem, um especial, um ensaio, uma coisa assim — para criar 

oportunidade para o cara aparecer. Uma escola não vai anunciar em toda edição. A 

gente deu também um pouco mais de visibilidade para turismo, matérias de viagens, 

que eram importantes para trazer dinheiro tanto de cartões de crédito quanto de hotéis, 

pousadas, coisas assim, e esse dinheiro também não veio como a gente imaginava. 

Criamos uma página de luxo na revista quando a edição de luxo deixou de ser 

publicada. Achei que se não teríamos mais aquelas duas edições por ano (da Época 

São Paulo Luxo), poderíamos dar alguma coisinha todo mês, porque nosso leitor tinha 

interesse por isso. E uma seção de bem estar. Eu achava que a revista cobria mal essa 

parte de atividade física. Quem mora numa cidade tão caótica quanto São Paulo, com 

tantos problemas de poluição, ter qualidade de vida aqui também implica em fazer 

atividade física. A gente chegou a fazer capa sobre isso, mas eu achava desde o 

começo que uma seção fixa era importante. Eu me lembro que a gente começou 

falando sobre as melhores academias. E isso foi mantido até o final da revista, assim 

como pets. Já tinha tido na revista, inclusive uma capa antes de eu entrar tinha sido 

sobre pets, mas também era irregular. Depois eu acabei criando uma seção fixa sobre 

pets, que também passou por mudanças, e no final era uma celebridade mostrando seu 

pet. Isso acabou trazendo também um dinheirinho, de ração, de lojas como Cobasi...    

 

Tem que ter um olho no leitor e outro na receita? 
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Como a gente dependia disso, não podia fechar as portas para a possibilidade de fazer 

receita. Os números mostravam que a Época vendia, em São Paulo, a mais, quando a 

Época São Paulo circulava, uma porcentagem mais ou menos pequena. Na média 

aumentava 7 mil exemplares. É pouco.  

 

Num universo de quanto? 

 

De 15 mil. Vendia 15 mil e passava a vender 22 mil. Todos os meses a Época vendia 

algo entre 15 mil e 20 mil em São Paulo. Quando a gente entrava, oscilava de 5 mil a 

7 mil a mais. Teve uma edição que a contribuição foi menor. Mas em geral a média de 

contribuição tinha sido de 60% a mais no primeiro ano que eu dirigi e caiu para 40 e 

poucos por cento quando eu saí, contando apenas as praças em que a revista circulava 

junto. Quer dizer: a Época São Paulo já não estava ajudando a Época nacional a 

vender quando terminou. Esse foi outro problema. Ou porque a gente não tinha mais 

muito apelo, ou as capas não estavam mais pegando em cheio, alguma coisa 

aconteceu que o leitor não se sensibilizava tanto para ir à banca comprar quando a 

gente aparecia. O que também era outro dilema: uma revista mensal acoplada numa 

revista semanal. Sempre foi um problema muito questionado pelo mercado 

anunciante, que é a falta de continuidade, comparativamente com a "Vejinha". 

 

Vamos falar melhor sobre isso daqui a pouco. Por que a Época São Paulo foi 

criada? Qual a razão da Editora Globo? 

 

Acho que foram dois fatores. Um editorial puramente, não pensando em dinheiro, mas 

como um reforço de marca para a Época. Assim como a Vogue, no passado, fazendo 

uma comparação, tinha Casa Vogue, Homem Vogue, Vogue RG, Vogue Noivas, 

pegava a marca forte e tentava fazer outros produtos, da mesma forma a Época, na 

gestão do Paulo Nogueira, teve essa ideia de transformar a Época numa marca mais 

forte, com subprodutos que editorialmente fossem pertinentes. Diferentemente da 

Época Negócios, que era vendida à parte e tinha outra estrutura, usando apenas a 

marca, a Época São Paulo surgiu como uma revista que não tinha periodicidade 

definida, que saía quando dava. Até a primeira eu acho que fui eu que fiz, como editor 

convidado. Foi terceirizada. Acho que foi a primeira. Era uma capa com a Fernanda 
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Young e as filhas, (às vésperas do) dia das mães. Isso em 2006. Depois saíram outras: 

dia dos pais, dia dos namorados, Natal. Foi um laboratório, para ver o que 

funcionaria. Não foi feita nem pela redação. Foi contratada uma empresa, a 4 Capas, 

que me chamou para ser o editor. O logo era diferente. Era outra coisa. Mas por que 

ela foi criada? Tinha esse negócio de oferecer um produto a mais, com pautas que 

fossem locais, até porque o principal concorrente da Época tinha esse produto, que era 

a "Vejinha", que era um sucesso. E também uma maneira de atender comercialmente, 

é claro, o interesse do anunciante que não tem dinheiro ou não tem interesse em 

anunciar na Época nacional. Então ela tinha que equacionar essas duas coisas: dar ao 

leitor de São Paulo uma coisa a mais, que ele já encontrava na concorrente e não 

encontrava na Época, e abrir para o comercial mais uma possibilidade de faturar. Era 

uma receita a ser prospectada. Não havia ainda nenhum produto regional na Editora, 

que pudesse ir atrás desse dinheiro. Então foi feito isso. Primeiro, justamente 

aproveitando as oportunidades em que o varejo está mais disposto a investir. Dia das 

mães é um segundo Natal. Então fizeram no dia das mães exatamente para testar. Foi 

uma revista pequena, com lombada canoa, menos de 100 páginas, uma pauta bem 

previsível falando de mães sob vários aspectos, um guia de compras grandes e 

acabou. O segundo número seguiu mais ou menos o mesmo princípio. Até chegar o 

momento em que decidiram que dava para ser mensal. Então foi feito um grande 

projeto, venderam cotas para alguns patrocinadores que fossem fundadores da revista, 

foi feito um broadside enorme. Eu não estava lá, mas acompanhei de perto porque 

nessa ocasião eu já estava na Época nacional.  

 

A revista tinha missão, objetivo, valores, essas coisas? Se os tinha, eles eram 

claros?  

 

Quando eu cheguei, não vi isso lá. Tinha um arrazoado imenso escrito pelo Paulo 

Nogueira junto com o Alexandre Maron, em que entravam várias coisas e tudo isso 

entrava no meio do texto, de uma forma um pouco perdida. Não era claro. Quando eu 

fiz o projeto, uma das prerrogativas era que se criassem missão, visão e valores, 

exatamente como tinham a Editora Globo e a Época. E uma missão para o site. A 

missão da revista foi bastante discutida com a redação. A redação participou da 

redação dessa missão. Acho que a missão nunca foi muito bem cumprida. Ela era 

diferente da revista que a gente fazia. A missão teórica era ser um guia completo da 
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cidade, não sei o quê, e na verdade a gente não fazia muito esse guia. Tinha uma parte 

lá que era o Navegador, que tinha restaurantes, bares e baladas muito bem cobertos. A 

parte de cultura eu acho que era pouco coberta. A grade de cinema, por exemplo, a 

gente nunca pôde fazer, até por causa da nossa periodicidade. A ideia era que isso 

fosse colocado no site. Até foi feito um investimento, mas nunca teve isso, um guia de 

cinema como tem o Guia da Semana e a própria "Vejinha" e todos os outros sites que 

dão programação. A parte de entretenimento deixava um pouco a desejar. Então, para 

ser um guia completo, a missão não estava atendendo, até porque uma das coisas que 

o paulistano mais faz é ir ao cinema, e de repente tem lá (apenas) duas ou três estreias 

que você sabe que vão acontecer naquele mês. A quantidade de shows também, 

porque muita coisa é definida em cima da hora. Pela própria periodicidade, pelo fato 

de ser mensal, essa cobertura da vida cultural da cidade deixava a desejar. 

Restaurante, bar, tudo bem, porque o negócio abre e fica lá. Agora, a programação 

mesmo da cidade eu achava um pouco falha. Se a missão era ser um guia, então não 

era isso. Acho que o que a gente deveria ter em mente era ser menos um guia e muito 

mais um espaço para pensar a cidade, para propor discussões interessantes para a 

cidade, e isso de certa forma a gente atingiu. A gente tocou em pontos que foram 

importantes. Apesar de ser mensal, em algumas pautas a gente se antecipou muito à 

concorrência. Coisas que a gente deu na frente eles foram pensar um, dois, às vezes 

três meses depois. Eu citaria duas capas, uma sugerida pelo Rafael Barifouse e outra 

pelo Rodrigo Pereira, que foram por que a lei seca não deu certo em São Paulo e 

roubo de malas em Cumbica. A do roubo de malas, a "Vejinha" voltou a esse assunto 

três meses depois quando prenderam uma quadrilha. Legal a gente poder ter dado 

com tanta antecedência uma coisa que estava acontecendo e a revista que cobre a 

cidade não tinha olhado para isso. E a lei seca eles deram três semanas depois. A 

gente já tinha os diagnósticos do que estava acontecendo na cidade bem amarrados, e 

prontos para dar essa contribuição. Nisso, funcionava. A reportagem era boa. Muitas 

das capas que tocavam nesses assuntos funcionavam, como a dos cambistas... A parte 

do guia, realmente não. Até porque a redação era um pouco desproporcional. Quando 

eu cheguei, restaurante, que era metade do conteúdo da revista, era feito por duas 

pessoas que eram frilas. Eu achava um erro a montagem da equipe. Logo depois eu 

consegui colocar como editora de gastronomia uma pessoa fixa na redação, que eu 

achava fundamental. A gente editava 30 páginas de restaurantes. 
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A redação sabia qual era a missão, ou cada pessoa tinha uma ideia? 

 

Acho que cada pessoa via de um jeito, dependendo do que a pessoa fazia lá dentro. A 

gente não praticava, não era introjetado, não estava na ponta da língua. Tanto que não 

está na minha agora. Eu fiquei lá três anos, escrevi duas missões, escrevi e reescrevi, e 

não decorei. Se não está na ponta da língua é porque não está sendo vivido. Mas tinha. 

Para planejar o orçamento, a gente sempre entregava junto, até para os acionista, 

missão, visão e valores, que eram muito derivados também do que eu olhava na 

parede ali da Editora Globo. Tem que ter alguma sintonia com a mãe.  

 

Como era fazer uma revista de cidade mensal encartada numa semanal?    

 

Era um pouco um pesadelo pelo timing. Para mim, o maior drama era o seguinte: a 

revista ia para a gráfica numa segunda-feira e chegava às bancas no sábado. Nesta 

semana, podia acontecer de tudo e nosso concorrente tinha chance de cobrir. A gente 

já estava engessado. Então eu torcia para que de segunda a sábado não tivesse 

nenhum grande acontecimento na cidade que parecesse que a gente estava vivendo 

em outro planeta. Para mim, um jornalista que trabalhou muito em semanal, esse era o 

grande pesadelo. Fazer uma revista que era fria automaticamente. Não tinha como 

esquentar. Na semana em que ela iria para a banca, ela já estava pronta havia muito 

tempo. O que a gente tinha era a possibilidade de mexer na segunda-feira em razão de 

algo que pudesse acontecer no fim de semana anterior. A partir daí era trabalhar na 

próxima edição. A reunião era feita logo depois do fechamento e a gente olharia para 

a frente. Então a gente tentava não pegar muita pauta factual. O ideal era pensar em 

personagens, em gente que daria o que falar, que virasse notícia mais pra frente, e em 

eventos. Por isso essa coisa de pensar no calendário. E as edições especiais, como 

"razões para amar São Paulo". E tinha muito assunto de São Paulo que fatalmente 

entraria na Época nacional. É uma cidade que interessa ao leitor do Brasil. Então 

havia uma costura. Às vezes as pautas poderiam estar replicadas ou até em conflito, 

numa edição e na outra, então precisava ter uma conversa muito boa para saber o que 

eles estavam fazendo. Tinha muita gente na Época nacional que sugeria e fazia pautas 

que tinham a nossa cara, e não vinham falar comigo. Quando eu via a revista, a 

matéria já estava lá. Às vezes por vacilo do Hélio. Já no final da gestão Kassab 

(Gilberto Kassab, prefeito de 2006 a 2012), por exemplo, a Época publicou uma 
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entrevista com o cara e que era para a gente fazer. Ele tinha sido prefeito da cidade 

por sete anos e no último mês ele vai e fala com a Época. Tudo bem a Época falar 

com o Kassab. Mas essa entrevistona tinha muito mais adequação em ser publicada na 

revista que fala da cidade. Houve uma visita do Kassab à sede da Editora Globo para 

falar com jornalistas da Época, para a qual eu não fui convidado. E eu estava 

batalhando por outros caminhos para falar com ele. Enfim. Era um tipo de conflito 

que às vezes era difícil de segurar. Algumas coisas eram menos graves, a gente releva, 

e outras coisas eram mais conflituosas.  

 

E o roteiro numa mensal? 

 

Falei disso na pergunta anterior. O que tinha mais permanência ao longo do tempo a 

gente cobria bem. Acho que muito bem restaurante. Desde o começo foi o ponto forte 

da revista. Chamou minha atenção desde as primeiras edições o jeito de cobrir 

restaurantes, e acho que isso melhorou com o tempo. O texto não era viciado, era 

inteligente; as fotos eram maravilhosas. Funcionava muito bem. O resto não 

funcionava muito bem e eu também não consegui fazer funcionar melhor. O 

calendário atrapalhava. Cinema e shows, os shows do dia a dia, a gente não conseguia 

dar direito. Dava para dar os shows internacionais, que a gente sabia com 

antecedência. Mas havia shows que seria importante que a gente desse. Música 

erudita, por exemplo, a gente não dava, até por falta de gente capacitada para fazer. 

Falta de mão de obra. Artes plásticas a gente até dava de vez em quando. Não foram 

criadas especialidades. Tinha um repórter que era de shows e baladas. Nitidamente ele 

cobria baladas melhor do que cobria shows. A gente também não dava um passo além 

que era ir ao show e dar a crítica no site. Era muita agenda, agenda, agenda. E pouco 

opinativo. Mais commodities do que esse tipo de notícia não tem, porque todo mundo 

sabe que vai acontecer aquele show. Aquilo ia estar em todo lugar. Não cria 

aderência. Agora, qual sua opinião sobre o show, a gente poderia ter, colocando no 

site. E a gente nunca fez. Teatro a gente criou um blog, com uma pessoa que cobria 

bem essa área, mas na edição era (um espaço) muito pequeno. E no final ficou uma 

página para cada coisa. Uma página para teatro, uma página para criança, uma 

página... O que é muito pouco. Agora, por que eu acho que a gente cobria mal? O 

Lollapalooza foi uma das capas de mais sucesso que a gente deu naquele ano (2013). 

A gente deu a capa, com três versões diferentes, "A cidade do rock", "A cidade do 
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pop" e "A cidade do rap", e vendeu muito bem. Acho que só teve uma naquele ano 

que superou, sem contar a edição O Melhor de São Paulo, que sempre vendia muito 

mais. Isso mostra que nosso leitor estava interessado em show. E eu não me lembro 

de ter dado outra capa. Na minha gestão, nunca foi sugerida uma capa de show. Antes 

teve uma capa sobre os megashows, com uma montagem com a Madonna (2008), mas 

não era presente na pauta. Tinha pouca gente olhando para o assunto, que é algo que 

movimenta muito a economia da cidade.  

 

A edição O Melhor de São Paulo vendia quanto a mais? 

 

No melhor ano vendeu 22 mil, o que foi um recorde histórico. Uma edição da Época 

venderia 15 mil, com O Melhor de São Paulo vendeu 22 mil. Nossa margem ficava 

um pouco abaixo disso. Quando saía O Melhor de São Paulo, subia uns 3 mil 

exemplares a mais, em relação a uma edição normal de Época São Paulo.  

 

Houve tentativas de fazer o site cobrir melhor a agenda cultural, para suprir esse 

espaço de apenas uma página na edição impressa? 

 

Houve. Inclusive foi feito um investimento nesse sentido. A gente criou um banco de 

dados para cinema, para poder colocar a programação das salas. No nosso site, a gente 

colocava os filmes como se fossem reportagens. Não havia uma grade. No novo site, 

isso estava previsto. Eu tirei dinheiro de outras coisas, economizei em outras coisas, 

para criar esse banco de dados de cinema. Ele foi criado, foi testado, mas a gente não 

tinha mão de obra para preencher aquilo. Foi no último ano. Por muito tempo eu achei 

que esse era um investimento necessário, que a gente deveria pagar um repórter para 

cuidar disso, mas não foi feito, não tinha de onde tirar o dinheiro necessário. E não só 

cinema. O site poderia ser usado para bombar mais essa cobertura. Mas ele era feito 

por duas pessoas. Não dava. Por mais que a redação tentasse contribuir com matéria, 

o que foi uma orientação minha, o que eles faziam eram matérias, ninguém ficava 

alimentando programação. Teatro a gente conseguiu resolver com o blog da Maria 

Fernanda Vomero. Mas cinema ficou sempre aquém do necessário. No último ano, 

teve muito investimento no site, mas foi um dinheiro jogado fora. Houve uma 

mudança e o nosso site foi totalmente acoplado ao site da Época, virou um canal 

dentro do site da Época. A gente ganhou uma puta oportunidade de ganhar 



	   222	  

	  

visibilidade. Realmente, nossa audiência aumentou muito. O tráfego já era direto. A 

audiência do site da Época era muito maior do que o do nosso. Eu achava que a gente 

deveria aproveitar isso para ocupar espaço dentro da Época nacional, com as nossas 

reportagens e também com os nossos widgets, tanto o guia de restaurantes, O Melhor 

de São Paulo, quanto a programação de cinema. Ter isso na home da Época seria 

muito vantajoso para nós. No primeiro mês foi. Depois a gente foi perdendo, porque 

não tinha como segurar. E a gente foi perdendo prestígio na home da Época nacional. 

O que a gente tinha deslumbrado, que era fornecer bastante conteúdo da cidade para o 

site da Época, acabou não acontecendo por nossa própria limitação. Se a gente tivesse 

mais gente no site, talvez tivesse sido diferente. Ou se todo mundo na redação tivesse 

o compromisso de batalhar por ocupar um espaço na home da Época nacional, talvez 

tivesse sido diferente. Mas teve uma certa acomodação. 

 

Nunca se pensou em inverter a lógica, em ter mais gente no site do que no 

impresso, virar prioridade? A "New York", no ano passado (2013), resolveu 

virar quinzenal (e não mais semanal) para aumentar a qualidade do site.  

 

Estávamos pensando neste movimento, de reforçar o site. Eu achava que a gente 

deveria concentrar recursos ali. O que acabou acontecendo é que o faturamento do 

site era muito baixo — muito, muito baixo. Quando eu comecei a gastar mais dinheiro 

com o site, comprando imagens, fazendo coisas exclusivas, isso foi criando um rombo 

enorme, que também não se pagava no outro lado (com o faturamento do impresso). 

Uma das soluções era criar um aplicativo para o Android. A gente tinha o do iPhone, 

mas que já estava defasado, cheio de problemas, desatualizado, e era um passivo 

grande pra gente. A gente conseguiu com a Samsung. Não foi nem permuta. Eles se 

interessaram pelo nosso conteúdo e começaram a desenvolver um app para Android. 

Isso ia ficar pronto em março de 2014 (quando a revista não existia mais). Foi um 

desgaste. Porque tivemos muitas reuniões com eles, eles iam à redação, e nós ficamos 

tratando disso como um produto (importante), que tinha uma série de coisas legais. 

Eu achava que a partir de certo momento o site também não seria tão relevante, que o 

importante era estar no celular. E as próprias revistas da Editora Globo já estavam no 

celular. A primeira foi a Auto Esporte e logo depois a Época. Então a gente ia ter que 

ter uma versão da revista para celular. Ter aplicativos que funcionassem, tanto para 

Apple quanto para Android, ia ser muito legal, mais até do que o site. Essa foi a 
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minha decisão naquele momento. Se a gente tivesse tido a oportunidade de fazer isso 

antes, talvez a gente tivesse vendido esse aplicativo bem, e até salvado a revista. Com 

um puta patrocinador bom que botasse um dinheiro ali (no aplicativo), talvez a gente 

tivesse conseguido manter as contas (no azul).  Mas eu concordo. A ênfase deveria ser 

no eletrônico, no digital, e menos no impresso.  

 

Quais foram os benchmarks na criação da revista e o que você usava como 

referência no seu período de gestão? 

 

A referência mais clássica foi a "New York". Ela foi o modelo. Embora com uma 

periodicidade diferente, ela foi a referência fundamental para a criação. E duas outras 

revistas de cidade, a "Chicago" e a "Los Angeles". Deve ter tido outras também. A 

"Los Angeles" é uma revista muito fraca, comercialmente. Eu fiz todo um 

levantamento para ver isso aí. Ela já mudou de dono várias vezes, não dá dinheiro, 

está na mão de uma editora superpequena, que não ganha dinheiro com ela. O media 

kit deles é supervago, você nunca consegue entender muito bem o que é, o que eles 

estão vendendo. Tem muitas edições especiais de viagens, de shopping, melhores 

novos bares, não sei o quê, e aí eu acho que movimenta um pouco. Mas se você 

folhear, tem pouca publicidade. Para ser uma revista autônoma, que não é encartada 

em nada, ela tinha de vender mais publicidade, eu acho. Ela não é um case de sucesso. 

A "New York" é. Ela dá muito dinheiro, ela tem cursos, eventos, simpósios, toda uma 

série de coisas para além da publicação. A publicação em si é muito legal: ela tem 

uma ambição que... ela não é feita só para quem mora em Nova York. Ela é feita para 

quem mora em qualquer lugar do mundo. É uma revista que conta sobre uma cidade 

mundial para leitores de qualquer parte do planeta. Isso é uma puta filosofia boa. A 

gente poderia fazer isso em São Paulo. Fazer uma revista em que o assunto São Paulo 

é tão interessante que quem está no Rio de Janeiro vai querer ler sobre São Paulo, 

quem está em Porto Alegre vai querer ler sobre São Paulo. Ela poderia vender em 

outros lugares. Vendia em outras praças. Tinha 11 cidades em que a gente vendia nos 

aeroportos, mas era praticamente para quem estava indo para São Paulo pegar a 

revista e se orientar sobre o que ela vai fazer lá. Mas a principal referência, que era 

muito usada e que toda a redação meio que lia, e muitas pautas vinham dali, era a 

"New York". Sempre foi. Eu pegava muita ideia da "Los Angeles", mais nessas coisas 

de microedição, que a "Los Angeles" sabe fazer direitinho. Umas sacadas, um jeito de 
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abordar legal. Nessas coisas a "New York" era um pouco caótica. Eles fazem essa 

microedição de um jeito que não fica gostoso de ler, que não fica visualmente 

atraente. Tem muita informação lá, mas o pulso da coisa é um pouco acelerado 

demais. Você não lê com tanto prazer. A "Los Angeles" fazia de um jeito gostoso de 

ler. De um jeito que às vezes pode lembrar uma revista de bordo, ou uma revista de 

shopping, não tanto uma revista de hard news, mas uma revista que vai ficar um mês 

na casa do cara, às vezes mais se o cara for guardar, é legal que tenha isso.  

 

Você chegou a usar outras revistas além dessas como referência para criar as 

novas seções que você criou? 

 

Não. Bom, para bem-estar eu peguei algumas revistas do segmento de saúde, tem uma 

que chama "Prevention", que é um guiazinho, que eu acho que inspirou a Saúde aqui 

no Brasil. Para as edições de luxo, peguei muitas dessas revistas mais chiques. Teve 

até uma que eu não conhecia, chamada "Citizen K", que é francesa, apesar do nome. 

Uma revista de luxo superlegal. Acho que nossas edições de luxo ficaram com um 

nível bom. Mas assim, para o dia a dia, não, nada específico para uma seção. O que a 

gente fazia, e isso é coisa de revisteiro mesmo, era pegar ideia onde ela aparece. Sei 

lá. Apesar de não entender nada de moda, eu leio a Vogue, que é uma referência para 

o meio revista. Então de vez em quando aparece alguma coisa ali que a gente fica com 

vontade de fazer. Eu usava aquilo como referência para nossas matérias de shopping, 

nossos ensaios. A GQ Brasil também foi uma referência num determinado momento, 

porque eles também tiveram uma fase de muita experimentação quando foram 

lançados. Agora eles já encontraram uma cara. Mas estava passando por muita 

mudança. E a gente, quando estava reformulando o site, a gente pegou o esqueleto do 

site da GQ Brasil. A gente deu essa sorte. Eu achava o site da Época São Paulo muito 

mal feito. Aquilo me frustrava. Então eu cheguei no pessoal de TI e perguntei: "tem 

como a gente mudar isso já, sem perder mais tempo?" Aí me responderam que 

estavam desenvolvendo o site da GQ e que a gente poderia pegar carona. Era só 

mudar um pouco a cara, mas na navegação a gente poderia pegar carona. Foi ótimo. 

Pegamos carona, não gastamos dinheiro, e assim foi feito. E é óbvio que a gente tinha 

de ler a "Vejinha". E a Revista Sãopaulo, da Folha, que era até mais parecida com a 

gente do que a própria "Vejinha".   
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E em relação ao roteiro? Quem faz roteiro bem? Também a "New York"? 

 

O roteiro não espelhava os cuidados de microedição que a gente tinha com o resto da 

revista. Ele era muito mais estático. Tinha uma coisa que eu não gostava, por 

exemplo: o cara abriu um restaurante, você dá uma página para ele, só porque ele 

abriu um restaurante. Eu acho que era muita coisa. Eu só consegui fazer essa mudança 

muito no final, que é pegar um tema. Então, "cozinha portuguesa", e aí você dá quatro 

ou cinco restaurantes que se destacam, tendo como gancho um novo restaurante. E 

usando a microedição também no roteiro. Ele era muito engessado, graficamente. E 

eu vou ser supersincero: eu não vi em nenhum outro lugar, foi da minha cabeça 

mesmo. Eu fiquei pensando, pensando, pensando, fui discutir com o Pires (Fernando 

Pires, editor de arte) e a gente chegou àquele formato. Eu não dei nenhuma referência 

visual do que eu queria. Agora, o que é referência? Realmente, eu acho que a New 

York é uma. Para o leitor brasileiro, as Vejas regionais, sem dúvida, porque 

consolidaram um jeito de tratar o roteiro. E tem a Time Out, que para a gente também 

foi um termômetro, até visualmente. Porque a Time Out é basicamente isso aí, e eu 

não poderia deixar de citar. As outras mensais de cidades também não dão um roteiro 

muito forte. É mais o roteiro gastronômico, mesmo. Em vez de ter a obrigação de toda 

edição dar um monte de restaurantes, eles fazem um recorte temático. "Verão", por 

exemplo. Os melhores lugares para tomar um drinque ao ar livre. E aí eles fazem um 

roteiro grande com isso e intercalam com outras coisas que não estão nesse escopo, 

mas que merecem ser citadas também.  Eles dão um tema para o roteiro, o que 

também é legal. O leitor sabe o que vai encontrar lá. Porque é sempre um dilema. 

Abre uma churrascaria em São Paulo e você dá uma página. "Mas eu sou 

vegetariano". Organizar um roteiro entendendo as demandas do leitor é muito 

complicado, por isso funciona muito mais no online. Você já bota ali os filtros que 

interessam. Fazer jornalismo baseado em banco de dados é muito bom. Mas a forma 

de exportar isso para o papel é ruim, é limitador.  

 

Qual a relevância do roteiro dentro da publicação? Ela só existe por causa do 

roteiro? Significa 50%? 60%? 

 

Esse é um jeito de ver. No mix de páginas, era mais ou menos fifty-fifty, mais ou 

menos metade. Como pertinência, a gente dava "150 restaurantes" num selinho (na 
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capa). E a gente chamava sempre uma reportagem na capa. Tirando os melhores 

hambúrgueres (tema da capa de março de 2008), nada que fosse ligado ao roteiro foi 

capa. Dificilmente uma coisa do roteiro ganhava destaque. O que era muito louco. 

Um dos nossos colunistas, o (ator) Marcelo Médici, foi capa da "Vejinha" enquanto 

era nosso colunista, porque estava com uma peça de sucesso. A gente não olhou para 

esse fenômeno e nosso concorrente foi lá e deu ele na capa, dizendo que não sei 

quantas mil pessoas já tinham visto a peça dele. E por que a gente não prestou atenção 

nisso? O que a gente circunscreveu ao roteiro virava (apenas) roteiro, e não 

reportagem. Faltou alguém fazer a ponte. A gente olhava para as pautas e deixava o 

roteiro andando sozinho. Essa ponte era mal articulada. A gente ficava pensando em 

pautas que tinham a ver com a vida na cidade, e o roteiro é algo que ajuda a pessoa a 

viver na cidade. Essa conexão ficou um pouco pobre. Como leitor, acho que a 

proporção deve ser essa mesma. Não acho que o roteiro deve ser 80%. Meio a meio é 

uma proporção adequada.  

 

Não apenas em número de páginas, mas em relação à relevância? 

 

A única pesquisa que a gente fez com o leitor mostrava que as coisas que ele mais lia 

era o roteiro. Até porque é permanente, está lá. Isso é interessante. O roteiro de 

restaurantes era a coisa mais procurada na revista. Talvez até porque tivesse criado 

um know how bom, o serviço era de confiança. As pessoas compram a revista para 

programar o que vão fazer. A gente tentava falar um pouco da cidade e um pouco de 

comportamento, com pautas como casamento gay ou o novo pai. Essa capa era 

pertinente e poderia sair em qualquer lugar. Poderia ser uma capa da Época nacional. 

Como a gente se forçava a cumprir um calendário, a gente deu porque era dia dos pais 

(em 2013). Eu lembro até que você comentou no Facebook que era previsível dar 

matéria de dia dos pais no dia dos pais. É, ok. Talvez não desse para dar isso fora do 

dia dos pais. Dia dos pais pelo menos oferece uma oportunidade da data, uma 

efeméride. Mas estou dizendo isso apenas para dizer que do roteiro poderiam sair 

mais capas. Mas ele ficava ali meio como um apêndice.  

 

Em que aspectos a Época São Paulo mais se diferenciou da concorrência? 
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As diferenças mais óbvias eram na aparência, o papel melhor, com qualidade 

fotográfica. E, por ser mensal, você consegue pensar melhor na pauta. Você consegue 

fazer uma pauta mais detalhada. Não que a "Vejinha" não faça isso bem quando 

resolvem planejar uma capa com mais antecedência. Eles têm 52 edições por ano e 

podem fazer isso muitas vezes. Mas a vantagem de você não ter que pensar na 

semana, você acaba tendo um texto mais legal, eu acho. A gente tinha isso. O texto 

era bom. O texto nunca era pobre. Tá, tudo bem, a gente teve ciclos, melhores e 

piores, nem todas as edições são brilhantes. Mas o conjunto da coisa, somando texto, 

fotos e projeto gráfico, a gente tinha um bom produto sempre. Como diferencial, a 

gente tinha essa perspectiva de, por não ter que olhar para a cidade noticiosamente, 

só, a gente conseguia ter uma agenda positiva legal. Você deve se lembrar, por 

exemplo, de uma das razões para amar São Paulo foi "São Paulo capital da inovação". 

Isso era um puta diferencial. As outras revistas não fazem isso, não olham para a 

cidade com esse viés. Eu lembro que, logo que eu assumi, eu dizia que só ficaria feliz, 

que só ia achar que meu trabalho valeu a pena, se conseguisse tocar em dois pontos 

que são, para mim, superimportantes, um era a poluição dos rios, outro era a falta de 

respeito aos ciclistas. Acho que em relação à poluição dos rios eu não consegui fazer 

nada a não ser uma reportagem grande, que a Juliana Arini (colaboradora free lancer) 

fez. Mas a questão da bicicleta virou uma causa da revista, com um blog e com as 

reportagens que a gente fazia. Isso foi legal, pensar nessa comunidade de pessoas que 

andam de bicicleta, que pensam a mobilidade, foi um diferencial. Encontrar essas 

comunidades e falar com elas direito é diferente. A "Vejinha" tem que falar com todo 

mundo. A "Vejinha" não vai ser uma revista que o ciclista vai adotar. A gente poderia 

ser isso. E acho que a gente foi. Quem gosta de restaurante gosta da revista, quem 

gosta de bicicleta gosta da revista. Quem gosta de música poderia gostar mais da 

revista. Poderia, até porque um dos diretores de redação (anteriores) foi crítico de 

música, eu fui crítico de música, e a gente acabou não dando essa feição. Um 

diferencial claro era pensar nessa agenda positiva, em bandeiras, que fossem nossas 

causas. E fazer disso uma prática. Usar a reportagem nesse sentido.  

 

Você é capaz de identificar alterações na concorrência que podem ter sido 

provocadas pela Época São Paulo? Ela chacoalhou de alguma maneira? 
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Olha, eu acho que a chegada dela no mercado chacoalhou. Os caras ficaram espertos. 

Reforçaram muito a reportagem. Eles não sabiam o que ia vir. E a revista chegou 

causando. Era uma revista grande, massuda, com muitas páginas e tal, e eles estavam 

acomodados. Não tinha nada para eles brigarem. Eu tinha amigos lá. Trouxeram gente 

mais qualificada. A diretora de redação, Alecsandra Zapparoli, continua até hoje (em 

setembro de 2014, ela se tornou diretora editorial do núcleo Veja Cidades, à frente 

das operações da Veja São Paulo, da Veja Rio, da Veja BH e da Veja Brasília, 

deixando a diretoria de redação da Veja São Paulo com o jornalista Sérgio Ruiz), 

mas abaixo dela colocaram um cara que tinha tido mais experiência em revista 

grande. Investiram mais. Depois passaram a investir mais no site, o que acho que foi 

importante. Seria uma decorrência natural, mas em parte foi para tornar a Veja São 

Paulo mais presente no dia a dia. O site teve duas versões bem radicais depois que a 

Época São Paulo surgiu, e a segunda foi (uma guinada) para um jornalismo diário. É 

o que eles estão fazendo hoje. Eles reforçaram também a área comercial, porque ia ter 

mais um, indo atrás dos mesmos clientes, dos mesmos anunciantes em potencial. 

Sempre ficou no ar essa esperança, para todo mundo, inclusive para o mercado, de 

quando a Época São Paulo ia virar semanal. Acho que a "Vejinha" passou um ano 

esperando isso acontecer. Porque primeiro sai da periodicidade livre e passa a ser 

mensal. O passo natural seria virar semanal. De qualquer maneira, durante os anos em 

que eu fiquei lá, acho que a gente não assustou. O lançamento, sim. Porque eles não 

esperavam e de repente estava lá. Tiveram de reagir de alguma maneira. Depois viram 

que também não tinha tanto com que se preocupar. Eles passaram a ganhar mais 

dinheiro. Aumentaram o faturamento com prêmios, eventos, com o reforço do 

comercial. Ganharam mais dinheiro existindo a Época São Paulo do que antes. A 

Época São Paulo fez bem para a "Vejinha". A Época também fez. Quando a Época foi 

lançada, eles também passaram a ganhar mais dinheiro. Lembro do próprio Roberto 

Civita falando isso no Jô. "Eles vieram com tudo, não sei o quê, e a gente teve que se 

proteger; então nossa circulação cresceu."  

 

Qual era a influência da equipe comercial no dia a dia da redação? 

 

A equipe comercial teve momentos diferentes. Quando o Milton Luiz Abrantes  

chegou para vender (para o mercado) imobiliário, entrou um dinheiro novo, mas ele 

não ficava pedindo pauta disso ou daquilo, "vamos falar desse lançamento", isso 
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nunca acontecia. Tinham algumas coisas que parecia desespero. "Se falar de tal 

colégio na matéria de educação, eles vão entrar (comprando espaço de anúncio)". Às 

vezes eu falava sim, às vezes eu falava não. Mas não teve nenhuma capa, nada sério, 

que foi a publicidade que pediu. O jeito que eles tinham de passar o chapéu era 

pedindo essas (pequenas) coisas. No dia a dia, o faturamento de publicidade era 

baixo. Era baixo para o que a revista era, era baixo para o que ela custava. Então, 

precisava realmente de ações que colocassem metas para o pessoal de publicidade, 

para que eles chegassem ao resultado. Isso acontecia sempre no Melhor de São Paulo 

e no Razões para Amar São Paulo (edições anuais, uma em outubro e a outra em 

maio). Mas era pouco para as contas todas. Você não pode fazer uma revista que fica 

muito próxima do vermelho o ano todo e com duas edições você consegue salvar. 

Tinha que tentar salvar no dia a dia. A cada três ou quatro edições tinha que ter uma 

que também segurasse as pontas. Nessas, tinha a edição do dia das mães, a edição de 

educação. Tinha uma outra que existia antes e que eu acabei derrubando, que o tema 

era sexo e amor em São Paulo, e que eu achava ridícula pelo jeito que era feita. Era 

mal feita, ruim, teve até uma em que o nosso fotógrafo foi o modelo. Achei aquela 

capa horrível e acabei derrubando mais por ódio da coisa toda do que por achar que o 

tema não era legal. Isso também era uma referência clara da "New York", eles têm 

essa edição, e eu achava muito chato a gente ir lá e chupar o negócio sem ter uma 

estratégia por trás. Por que a gente está fazendo isso? Só porque eles fazem? Ridículo, 

né? Ou a gente sabe que eles estarão ganhando dinheiro com isso, por que a gente não 

está ganhando? Se tivesse essa discussão... O comercial nunca foi muito impositivo. 

Mas tinha coisas que a gente fazia... Vamos lá. Uma marca que é hegemônica e 

ganhou cinco vezes o Melhor de São Paulo era a Cobasi. E eles anunciavam pouco. 

Porém o Pet Center Marginal anunciava direto, direto, não só na edição do Melhor de 

São Paulo. E a gente sempre falou mal dos caras, nunca deu prêmio para eles. Até que 

num ano eles ficaram em terceiro lugar, e a gente passou a dar os três primeiros 

colocados, não apenas o vencedor. Os caras ficaram putos, mas não pararam de 

anunciar, porque para eles era importante. O comercial tinha que entender essas 

coisas. Não premiar alguém não vai fazer com que o cara se afaste. O que eu acho é 

que algumas vezes tinha uma expectativa de que com determinava pauta ia entrar 

dinheiro, a gente frustrava a redação porque deixava de dar outras coisas interessantes 

para dar aquilo, e aquilo no final não se provava vantajoso comercialmente. Isso era 

uma coisa que me incomodava. Nunca era capa, mas eram uns especiais. E não era 
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"tem que entrar" porque alguém está pagando. Era uma aposta. "Vamos fazer isso 

aqui porque a gente acha que pode atrair o anunciante de tal área em que a gente não 

está chegando porque não cobre esse assunto". A última dessas foi uma capa de 

decoração, acho que na penúltima. A gente colocou no calendário um ano antes que 

haveria aquela edição, com a promessa de que teria apoio do comercial da Casa 

Vogue e da Casa & Jardim, e eu acho que entraram dois anúncios. Não recompensou 

todo o esforço de reportagem. Duas páginas é muito pouco. A gente poderia ter dado 

outra matéria de capa, completamente diferente, e isso aí não ser capa. Agora, é 

verdade também que 2012, o melhor ano da história da revista, comercialmente, a 

publicidade pegou o jeito de vender. O editoria da revista passou a atrair anúncio. 

Eles entenderam que as nossas qualidades eram argumentos suficientes de vendas, 

que não se precisava se sujeitar aos interesses do cliente para ele entrar. Infelizmente, 

pouco tempo depois essa conta mudou, os anunciantes começaram a sair. Tenho até 

um exemplo que, para mim, diz tudo, que foi o hotel DPNY, em Ilhabela. A gente já 

tinha incluído eles numa matéria sobre os melhores hotéis e pousadas do litoral norte 

e eles anunciaram, mais de uma vez. E um dia eu estava lá, conversando com o 

gerente do hotel, e comentei: "Pô, vocês nunca mais anunciaram na Época São 

Paulo". E ele disse: "Pois é, Celso, eu fiquei superfeliz quando vocês fizeram matéria, 

falaram da gente, e a gente gosta muito da revista, comprou um monte, deu para os 

hóspedes, mas por mais desconto que sua área comercial desse, não custava menos de 

R$ 11 mil uma página." Isso é desconto pra caramba, porque o preço de tabela era R$ 

60 mil. "Com R$ 11 mil no Facebook eu botei 300 hóspedes aqui dentro. Eu sei que 

eles vieram pelo Face porque tinha um código promocional que só pelo Face você 

tinha como pegar." Muitos anunciantes cortaram toda verba que eles tinham para 

revista e passaram a anunciar apenas em rede social, e tal. Para muitos, não tem 

retorno nenhum. Para esse cara teve. O cara sabia que o telefone tocava, ou entrava 

online, e fazia reserva por causa daquela ação. É uma conta que a gente nunca vai 

chegar lá. Tudo bem, tem uma coisa institucional bacana. Mas quando o cara precisa 

de meta, precisa fazer receita, precisa de dinheiro, não é aparecer na página bonitão 

que vai resolver. Se o cara pegar o orçamento que ele tem para fazer várias revistas, 

ele faz uma revista dele. Se é para aparecer, ele faz uma revista dele se ele quiser. Faz 

uma customizada e ainda vende anúncio para outros caras. Esse exemplo ficou na 

minha cabeça. Realmente, a gente não está entregando para esse cara muita vantagem. 

Quantas pessoas ligavam para reservar quarto porque tinham visto na revista? Até 
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porque era uma página estática. No online dá para botar um filminho, mostrar o cara 

fazendo windsurf...  

 

Por que a Época São Paulo acabou? 

 

O ano de 2013 foi muito ruim para a revista. A gente perdeu dinheiro em todas as 

frentes. O prêmio O Melhor de São Paulo não teve uma cota de patrocínio vendida. A 

publicidade caiu 35% em relação ao ano anterior. É muito. Muito. Comparativamente 

com o concorrente, a gente tinha esse dados embora sem saber os valores, eles 

perderam 18% em número de páginas (de anúncio) e a gente perdeu o dobro. Todos 

os esforços que a gente fez para reduzir custos não foram o suficiente. Ainda tinha 

uma conta muito alta, tanto de folha de pagamento quanto de custos gráficos. E não 

dava para prejudicar ainda mais a revista. Não dava para trabalhar com menos gente, 

com papel pior. Ia ficar uma revista muito ruim, que não ia conseguir mais nem 

vender publicidade naquele preço. E não tinha perspectiva desse cenário mudar no 

ano seguinte. O que eu acho que poderia ter sido feito. Eu desenhei três cenários para 

as Organizações Globo. Uma era investir totalmente no site para não matar a marca. 

Então pegaria quatro ou cinco pessoas da redação, estratégicas, demitiria o resto, e 

colocaria essas pessoas trabalhando no site. Qual o problema? A conta não fechava. A 

projeção para pagar esses salários... o site teria de faturar o triplo para a conta fechar. 

Ele já não dava lucro, com mais gente ia ser complicado. Outra opção: manter uma 

parte da equipe e fazer três ou quatro edições por ano, mas com a nossa equipe. Por 

quê? Porque seria estratégico manter o banco de dados ativo. Agora eles vão fazer O 

Melhor de São Paulo com base em sei lá o quê. Quando você tem um banco de dados, 

você está alimentando aquilo de forma permanente. Agora vai ser uma edição do 

nada. Eu acho errado fazer assim. Eles vão fazer, porque querem manter a marca, 

fizeram a edição "razões para amar São Paulo", que eu acho que foi uma reciclagem 

de pautas que a gente já tinha feito, mas tudo bem, isso é outro problema. E o terceiro 

cenário que eu apontei era terceirizar tudo. Mandar todo mundo embora mesmo, mas 

manter a revista, sem os custos da Globo. Nenhuma dessas foi aplicada. Eles 

aproveitaram uma quarta (opção), que foi essa de não manter a redação, mas manter 

duas edições por ano. Acho muito pouco. Tinha de ser pelo menos quarto, aproveitar 

também o dia das mães e o Natal, e não ficar só essas duas. Até porque a edição 

"razões para amar São Paulo" funcionava como edição de aniversário da revista. Sem 
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o aniversário, ela fica meio sem por quê. Acho que foi uma decisão feita na ponta do 

lápis. A conta não se paga, não vamos criar um buraco maior. A regra número 1 

quando se está num buraco é parar de cavar, e preferiram acertar as contas com todo 

mundo. Até porque a empresa está passando por um processo de ajuste de receita e 

despesa, depois disso demitiram outras pessoas em outras áreas, redatores-chefes de 

várias revistas não existem mais, não tem mais esse cargo, porque a receita piorou 

muito. Não sei quanto eles estão faturando. Mas o mercado de revistas está muito 

comprometido. O fato de a New York circular a cada 15 dias é um indício... O papel 

ficou caro para eles. Eles continuam fazendo aplicativos, não sei o quê, têm uma base 

que funciona, mas pagar o custo gráfico da revista é muito caro. A revista nunca foi 

um estouro do ponto de vista do negócio. A Época São Paulo teve um ano muito bom, 

que foi 2012, felizmente na minha gestão, e o ano de lançamento também foi muito 

bom, venderam muitas cotas, porque era novidade, e aí não se manteve. Mas 2012 foi 

um sucesso. Eu imaginava que o dinheiro que a gente ganhou ali nos dava uma 

gordura, que a gente poderia queimar em 2013, e não foi assim, por várias razões. No 

ano ruim anterior, teve o livro do Padre Marcelo ("Ágape", best-seller em 2011, 

lançado pela Globo Livros). A gente tem que pensar na empresa como um todo. De 

repente tudo começa a fazer água, você corta onde você acha que a massa está maior. 

A Época São Paulo vai dar dinheiro? Não, não vai. Dá prestígio? Vale a o suficiente a 

gente bancar R$ 400 mil, R$ 500 mil de prejuízo que seja, pela reputação? Tem que 

ver como isso impacta no resto. Provavelmente o Fred fez essas contas junto com os 

acionistas e falou: "não; manda todo mundo embora, a gente vai perder dinheiro de 

uma vez só, e depois parar de perder dinheiro". Melhor do que perder dinheiro por 

mais tempo e lá na frente ainda ter que demitir todo mundo com mais multa, de 

rescisão. É uma pena. Como diretor da revista eu me senti super como quem está 

afundando um navio. Eu sei que não foi por razão de erros editoriais que a gente tenha 

cometido, mas também não foi por que a gente estava acertando. Se a gente estivesse 

fazendo uma revista que é pertinente para o mercado, de que o anunciante gosta, aí ela 

estaria de pé. O leitor, numa revista como esta, tem um peso relativo. Não são os 5 

mil exemplares a mais que sustentam a revista. O que sustenta é ter uma base de 90 

mil assinantes da Época que estão em São Paulo e para os quais você poderia vender 

publicidade. Vender uma publicidade cara para um público qualificado. Essa era a 

razão comercial para justificar a revista. Não tendo apelo junto ao anunciante, não tem 

por quê. Esforço para vender em banca é dificil. A conta não é por aí. Agora, tem 
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outra coisa que deveria ser levada em conta. Hoje em dia, quando o cara do 

telemarketing liga para a pessoa para oferecer assinatura da Época, o cara responde 

que não assina porque não tem a "Vejinha", por exemplo. E ele podia responder: 

"Você não conhece a Época São Paulo?" E aí podia mandar para o cara fazer uma 

degustação de uma baita de uma revista, se fosse essa a estratégica. Hoje não tem o 

que falar. A gente não tem esse argumento. Não sei quanto a gente está perdendo de 

dinheiro ali.  

 

O Paulo Nogueira criou a revista e foi embora depois de três edições. Pela sua 

experiência, você acha que a Época São Paulo pode ter sido um delírio do Paulo 

Nogueira? Ou que o Fred e o Hélio não tinham a mesma boa vontade com a 

revista, e que o Paulo poderia ter lutado mais por ela? 

 

Nitidamente ele tinha mais cuidado com a revista, ele pensava mais na revista do que 

o Hélio. O comprometimento dele com essa cria dele era evidentemente muito maior 

do que o do Hélio. Aquilo caiu no colo dele (do Hélio). E eu acho que ele nunca fez 

muito esforço. Quando ficou sob a gestão do Hélio, diretamente, por exemplo, o 

jornalista que dirigia a revista não tinha sido escolhido por ele. Veio da Cíntia (Cíntia 

de Almeida, diretora de núcleo). E ele estava dirigindo a Monet. Cogitava-se que 

fosse o Giron, no começo (Luiz Antonio Giron, então editor de cultura da Época). 

Provavelmente ela teria muito mais ênfase em cultura se fosse ele. Eu me candidatei e 

seis meses depois me deram a bola. Não estavam satisfeitos com o cara que estava lá. 

E eu era total da confiança do Hélio, você viu. Ele confiava em mim pra caramba, e 

eu acho que ele ficou muito mal de ter perdido a mim, porque eu não pude voltar, 

porque eu já era diretor, e também porque já não tinha espaço para mim na Época. 

Mas o Fred, não. A conversa que eu tive com ele, quando a gente foi encerrar... Ele 

foi um entusiasta da revista, ele achava que era um puta produto. A redação pôde ser 

montada quase que só com gente da casa, com muito pouca contratação externa, então 

não foi um custo absurdo. Foi também um jeito de reconhecer quem estava fazendo 

coisas em outros lugares (outros títulos da casa). Mas, assim, faltou justamente isso: 

o pai morreu e a criança ainda não se aprendeu a se virar. Mais ou menos isso. Faltou 

alguém que cuidasse dela na primeira infância. Eu acho que fez falta. Até para 

mostrar o que era (a revista). E quando eu cheguei, a redação já estava sendo 

incumbida de salvar a revista. Porque justamente o cara que estava dirigindo a revista 
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não estava dirigindo. E aí não tinha ninguém acima dele para fazer esse trabalho por 

ele. Estava solto o negócio, estava muito perdido. Essa foi a única razão de eu ir para 

lá. Eu disse: "eu quero ir, tenho um projeto, vocês querem ouvir?" E deu certo para 

caramba naquele ano. O prêmio foi um sucesso. Faturou R$ 1 milhão numa única 

noite, com as cotas de patrocínio, gastando menos de R$ 100 mil para fazer, sendo 

que para fazer uma edição da revista gastavam-se R$ 300 mil. Em 2012 o prêmio não 

rendeu tanto. A prefeitura não pôde anunciar, porque era ano eleitoral, mas o conjunto 

das atividades da revista deu mais lucro. Foi uma margem boa. Achei que no ano 

seguinte (2013) aconteceria a mesma coisa. Não pediram para cortar custos, embora 

não tenham repassado a correção da inflação, e também não cortaram mais a equipe. 

Mas o resultado foi ruim. Nem foi tão ruim. Numa empresa que fatura R$ 500 

milhões e poucos por ano, um prejuízo de R$ 700 mil pode parecer pouco. Mas o 

problema era a falta de perspectiva.  
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APÊNDICE E: ENTREVISTA COM PAULO NOGUEIRA 

(TROCA DE MENSAGENS ELETRÔNICAS) 

 

 

Em 6 de julho de 2015, do pesquisador para o entrevistado: 

 

Paulo,  

Seria possível refazer a entrevista com você sobre a história da Época São Paulo? 

Se você não estiver mais em São Paulo, e sim em Londres, poderíamos fazer por 

Skype?  

Quando?  

Obrigado. 

Camilo Vannuchi 

 

 

Em 6 de julho de 2015, do entrevistado para o pesquisador: 

 

Estou em Londres, Camilo. 

Skype, então. 

Me dê umas duas ou três datas, por favor. 

 

 

Em 6 de julho de 2015, do pesquisador para o entrevistado: 

 

Terça 7/7, a partir das 16h (Brasil); 

Quarta 8/7, a partir das 11h30. 

Rola? 

De quinta a domingo vou estar numa casa onde não sei se a internet segura. Mas 

posso confirmar na quinta. 

 

Em 8 de julho de 2015, do pesquisador para o entrevistado: 

 

Oi, Paulo. Não recebi resposta sua. 

Ontem não foi. Há chance de fazermos hoje em algum horário? 
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Me manda você algumas sugestões de dia e horário, então. Acho mais fácil. 

Obrigado de novo. 

Abraço! 

 

 

Em 8 de julho de 2015, do pesquisador para o entrevistado: 

 

Paulo, amanhã é feriado em sp e só devo viajar às 18h. Podemos fazer a entrevista por 

skype em algum momento? 

 

 

Em 9 de julho de 2015, do entrevistado para o pesquisador: 

 

Camilo: talvez fosse mais fácil vc me enviar as questões por escrito.  

Que acha? 

 

 

Em 9 de julho de 2015, do pesquisador para o entrevistado: 

 

Sem problemas.  

Encaminho as perguntas que foram formuladas como roteiro da entrevista.  

Como tenho duas semanas para entregar a dissertação, agradeço muito se puder 

responder logo. 

Eu perdi o áudio da nossa entrevista quando estava começando a transcrever. E não 

houve jeito de recuperar. Amadorismo brutal. Gravei no iPhone e os botõezinhos da 

tela touch me sacanearam...  

Embora lembre muita coisa que estou usando, faltam-me as aspas exatas, e também a 

entrevista na íntegra para reproduzir no anexo, como estou fazendo com as entrevistas 

dos três diretores que a revista teve ao longo dos seis anos de funcionamento da 

redação.  

Obrigado desde já. 

Abs. 
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Em 22 de julho de 2015, do pesquisador para o entrevistado: 

 

Oi, Paulo. 

Devo terminar minha dissertação na sexta-feira, já com o prazo ultrapassado. 

Pensei em te pedir, na impossibilidade de me enviar aquelas respostas, se você 

poderia me escrever algo sobre a criação da revista, o projeto editorial, qual era o 

plano ou a expectativa em 2008. 

Nada muito longo. 

Você poderia? 

Ou me responder apenas: 

1- Como Época São Paulo surgiu? 

2- Qual o balanço que vc faz sobre a revista (funcionou?, não funcionou?)? 

3- Por que Época SP acabou? 

Se não der, tudo bem. 

Te agradeço mais uma vez! 

Camilo Vannuchi 

 

 

Em 23 de julho de 2015, do entrevistado para o pesquisador: 

 

Oi, Camilo 

1) Surgiu da percepção de que era uma boa oportunidade de ganhar dinheiro e, ao 

mesmo tempo, enfrentar em melhores condições  em SP a Veja. Era muita 

desvantagem para a Época chegar às bancas sozinha contra a dupla Veja-Veja SP. 

2) Era um bom projeto, e funcionou. 

3) Eu já não estava na editora quando a revista acabou. Houve, para mim, a 

confluência de dois fatores. Primeiro, e acima de tudo, a ação crescente da internet. (E 

surpreendente na velocidade: os editores de revistas imaginavam que teriam ainda 

mais alguns anos de vida próspera quando a Época SP foi lançada.) Segundo, uma 

administração pouco brilhante na Editora Globo. 

Abraço 

Paulo 
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