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Resumo 

 

Ao longo dos anos a revista Capricho demonstrou especial atenção ao seu público-alvo, 

submetendo-se a diversas mudanças ao longo dos anos para adaptar-se às suas 

necessidades. Em 2014, demonstrou essa flexibilidade ao atender as particularidades do 

público nascido na era digital, o que além das mudanças em seu perfil editorial, trouxe 

às suas leitoras uma revista exclusiva para smartphones, com conteúdo diferenciado. A 

participação do público na construção do conteúdo e do próprio projeto editorial da 

revista digital, foi o que buscou-se compreender durante a realização deste trabalho. 
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1. Introdução 

 

A revista Capricho, ao longo de sua existência passou por diversas alterações em 

seu formato e perfil editorial. Reformulações que fazem com que a revista mantenha sua 

hegemonia no mercado até hoje. Neste estudo, focaremos no perfil da leitora que 

provocou a mais recente mudança e motivou a editoria da revista a dividir o foco entre 

as edições impressas e as edições para smartphone. 

Criada em 1952 por Victor Civita, a Revista Capricho foi a segunda publicação 

da Editora Abril – a primeira foi O Pato Donald, em 1950 - e a primeira revista feminina 

do Brasil. A revista era dedicada às fotonovelas, importadas da Itália. Durante oito 

edições se manteve quinzenal, porém não obteve o sucesso esperado por Civita, que, 

resolveu mudar a periodicidade, passando a ser uma publicação mensal e agregando ao 

seu conteúdo seções sobre moda, beleza e comportamento. 

                                                 
1 Trabalho apresentado no Intercom Júnior 1 – Jornalismo do XIX Congresso de Ciências da Comunicação na Região 

Sudeste, realizado de 22 a 24 de maio de 2014. 
2 Graduanda do Curso de Jornalismo da FCN, email: lara.lorrayne@hotmail.com. 
3
 Professora Orientadora. Docente no curso de jornalismo da Faculdade Canção Nova - FCN 

mailto:lara.lorrayne@hotmail.com
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As mudanças agradaram o público e a revista consolidou-se, atingindo em 1960 

a marca de 500.000 exemplares por edição, assumindo o posto de maior revista 

segmentada da América Latina. 

Em 1982, o projeto editorial da revista passou por reformulação. Os interesses 

do seu público já não eram mais os mesmos de três décadas atrás e a revista precisava 

acompanhar o avanço social e comportamental da mulher. A revista deixa de exibir em 

suas páginas as fotonovelas, seu público-alvo agora passa a ser mulheres entre 15 e 29 

anos e os serviços de moda, beleza e comportamento, tomam conta do perfil editorial da 

revista. 

Três anos depois, a revista passa por nova reformulação e consolida-se como 

revista destinada às adolescentes. Pioneira no Brasil no segmento, a Capricho recebeu o 

slogan “A revista da gatinha”, tendo um “miau” acrescentado ao seu logotipo. O slogan 

impulsionou as vendas e tornou a Capricho a segunda maior revista feminina e a sexta 

maior revista do Brasil no ano. O slogan durou cerca de dois anos e foi abandonado por 

ser considerado uma gíria envelhecida. 

Durante duas décadas, entre 1985 e 2005, a revista passou por diversas 

mudanças. Em 1985 firma seu público-alvo como adolescentes (de 12 a 19 anos) das 

classes A e B. Em 1996 a revista volta a ser quinzenal e estabelece maior proximidade 

com a leitora. A autenticidade que a revista buscava transmitir às leitoras é traduzida 

pelo novo slogan em 2005: “Seja diferente. Seja você”.  

Em 2006 a revista passa por nova reformulação, gráfica e editorial, visando ficar 

mais moderna e atraente. O site passa a trazer conteúdos exclusivos para a internet e a 

interação com a leitora é ampliada.  

A linha editorial seguiu até o fim de 2013, algumas mudanças foram verificadas 

durante os anos, a revista buscou manter seu perfil de “melhor amiga da leitora”, 

acrescentou conteúdos, retirou outros e buscou sempre ampliar a participação e 

interação da leitora em suas páginas. 

Em 2014, a revista apresentou outra grande mudança. A partir de março, passou 

novamente a ser mensal, as edições ganharam mais páginas e a grande novidade se 

relaciona com a tecnologia, em janeiro, a revista lançou sua versão semanal, exclusiva 

para smartphones – iOS a princípio e Android a partir da 7ª edição
4
 - a “Capricho 

                                                 
4 As edições anteriores da Capricho Week também foram disponibilizadas para download na Google Play, o 

lançamento deu-se junto com o da 7ª edição. 
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Week”. O objetivo foi, mais uma vez, garantir a proximidade com a leitora, exercendo o 

papel de melhor amiga que a revista preza.  

Além das bancas e da internet, a marca possui eventos próprios, como o 

NoCapricho e produtos licenciados em 10 diferentes categorias que vão de papelaria à 

alimentos, passando pelo segmento dos cosméticos e vestuário. 

Atualmente com público-alvo de meninas entre 13 e 17 anos da classe AB, a 

Capricho está consolidada não só como a maior revista destinada ao público adolescente 

do Brasil, como possui status de maior marca feminina teen do Brasil
5
. Líder absoluta 

em circulação no meio impresso – são estimados 2,6 milhões de leitoras por edição -, 

possui também o maior site de revista teen do mundo, atingindo a marca de 65,7 

milhões de page views no ano de 2012, segundo dados do ComScore 2012.  

O investimento em internet, verificado há anos, vai muito além do site. No 

facebook foi a primeira fanpage de revista a atingir a marca de dois milhões de curtidas, 

atualmente supera a marca de 4,2 milhões e é a maior fanpage de revista teen do mundo. 

Possui perfil nas demais redes sociais populares. Foi uma das primeiras revistas 

brasileiras a integrar blogueiras em seu time de colunistas e escritoras, também no 

impresso. Transformou também algumas de suas colunas da revista impressa em blogs. 

Em 2010 lançou sua primeira websérie – “Vida de Garoto”. Em janeiro de 2014, lançou 

uma programação fixa na TV Capricho, transmitida através do seu canal no Youtube 

que, de segunda a sexta apresenta programas ao vivo das 17h às 19h, direto da redação
6
. 

 

2. O perfil do público sob a ótica das teorias
7
 

O fato do seu público-alvo atual ser composto pelos chamados “nativos digitais” 

– termo criado por Marc Prensky em 2001 para designar os jovens que nasceram já 

imersos numa era tecnológica e não se imaginam sem computador, internet e redes 

sociais – é fato motivador para significativo investimento em internet. Segundo dados 

divulgados pela União Internacional das Telecomunicações (UIT), órgão da ONU, o 

Brasil possui a quarta maior população de nativos digitais do mundo. São cerca de 20 

milhões de jovens, nascidos na era da informação. A UIT sabe que ainda não há 

consenso no impacto exato causado pelas tecnologias da informação e comunicação nos 

                                                 
5 Dados constantes no Mídia Kit da própria revista referentes ao ano de 2013. 
6 Informações contidas no site da revista. 
7
 Reflexões sobre o livro “História das teorias da Comunicação” MATTELART, A. & MATTELART, M.  
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jovens, mas há um consenso geral que as mídias digitais estão mudando o jeito que eles 

aprendem, brincam, socializam e participam da vida civil. 

Enquanto o jornal trata seu leitor de forma heterogênea, a revista aproxima-se do 

seu leitor de forma privada. Ela o trata por “você”. O leitor é o seu foco, de forma única 

e direta. Cada vez mais o público-alvo é estudado e analisado pelos meios que com ele 

se comunicam, visando maior proximidade entre emissor e receptor. Em se tratando de 

revista, as opiniões do leitor tornam-se cada vez mais importantes para a construção do 

projeto editorial da mesma. Na Capricho, mudanças em seu perfil são constatadas ao 

longo dos anos por conta do contexto social no qual seu público-alvo está inserido. Vê-

se através das teorias esse contexto como fundamental para a construção do modelo 

como a informação será transmitida. 

Lazarsfeld, ainda nos anos 40 realizou estudos para entender como a influência 

midiática relaciona-se com a importância do perfil do receptor. Ele analisou a 

personalidade, formação e critério e a influência dos meios na tomada de decisão de 600 

eleitores nas eleições na cidade de Ohio. Através deste estudo, concebeu o fluxo de 

comunicação em duas etapas e desenvolveu a teoria do “two step flow”, onde o papel 

dos formadores de opinião revela-se decisivo. Em sua análise, a comunicação atua de 

diferente forma em dois níveis: no primeiro estão as pessoas que possuem acesso direto 

à informação; no segundo estão as que dependem de intermediários – formadores de 

opinião – para obter informação. 

Para Lazarsfeld, líderes de opinião e elites bem informadas ocupam o primeiro 

passo na estrutura da formação da opinião pública. São eles que determinam quais serão 

os conteúdos a serem transmitidos – são denominados gatekeeperes – e de que forma 

este conteúdo será transmitido, provocando o desejo e incitando o consumo. 

A Teoria Empírica de Campo trata da influência limitada da mídia na sociedade, 

precisando a primeira adaptar-se a última para a garantia do seu espaço. A teoria leva 

contribuições do modelo “two step flow” de Lazarsfeld e concebe as relações 

interpessoais como influência no resultado de uma comunicação, ela vê os receptores 

como seres capazes de fazer escolhas e não uma massa facilmente alienável. A teoria 

mostra o quão complexas são as relações no processo de comunicação social, visto que 

não há uma fórmula única que produza sempre os resultados desejáveis. São 

influenciadas pelo contexto temporal e social do público-alvo. Porém, a teoria 

aprofunda a afirmação do poder influente e construtor dos meios de comunicação sobre 

a sociedade.  
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O peso da opinião dos leitores é visto ao longo do histórico da revista e das 

mudanças nela ocorridas. O feedback
8
 dos leitores é capaz de produzir significativas 

alterações no perfil da revista, tendo a comunicação o modelo circular retroativo, 

exposto pela Cibernética de Wiener; e o receptor um papel tão importante quanto o  do 

emissor, conceito de igualdade proposto pela da Escola de Palo Alto.  

Da teoria crítica obtém-se dos pensadores da Escola de Frankfurt a percepção de 

indústria cultural, a informação produzida sob a lógica de comercialização, seja da 

própria cultura como objeto ou dos seus derivados produtos.  

A indústria cultural oferece por toda a parte bens padronizados para satisfazer 

às numerosas demandas, identificadas como distinções às quais os padrões da 

produção devem responder. (MATTELART, 1999, p.77) 

 

3. Análise da revista 

A análise das oito primeiras edições da “Capricho Week” permitirá a 

compreensão de como se deram as adaptações da revista em relação às mudanças no 

perfil do seu público-alvo, a ponto de seu feedback motivar alterações num curto 

período de tempo. 

A “Capricho Week”, edição semanal da revista, disponibilizada atualmente 

através de um aplicativo para iOs e Android, foi lançada em 31 de janeiro de 2014 e traz 

conteúdo exclusivo, diferenciado do conteúdo da 

revista impressa.  

Em sua primeira edição, foram 

apresentadas 12 seções, sendo elas: “Colírios de  

Verão” (que nas edições seguintes seguirá apenas 

com o título “Colírios”), “Favoritos”, “Matéria de 

Capa”, “New Star”, “Moda”, “iShopping”, “Do It 

Yourself”, “Blog da Semana”, “Beleza”, 

“Fun!Fun!Fun!”, “PlayList” e “Horóscopo”. A 

maioria das seções possui entre três e quatro 

páginas, sendo a matéria de capa a maior delas, 

com oito páginas.  

Logo após a capa é exibida uma página 

intitulada “Ajuda” (Figura 1), com os ícones de 

                                                 
8 Resposta do leitor a um determinado conteúdo midiático. 

Figura 1 – Página 02 da 1ª edição da 
Capricho Week 
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navegação da edição. Já nessa página é possível visualizar termos advindos da internet e 

a interatividade, explícita em grande parte do conteúdo. 

É notável, já na primeira edição, que os principais objetivos são interatividade e 

interação, da leitora com as mídias sociais da revista e da leitora com a própria revista, 

visto que em três seções a geração de conteúdo será feita pela própria leitora, são elas: 

“Blog da Semana”, “Fun!Fun!Fun!” e “Playlist”.  

 A partir da segunda edição, uma pesquisa às leitoras é incluída ao fim da revista, 

buscando saber as impressões delas sobre a edição. Esta página de pesquisas dá acesso 

direto a um formulário e se mantém em todas as edições analisadas, exceto a primeira. 

Na terceira edição, pequenas mudanças no projeto editorial são notadas, a seção 

“New Star” passa a ser a 10ª seção, aproximando-se da outra seção referente à música, a 

seção “Playlist”.  

 As edições de número 4 e 5 são especiais, “Make” e “Festa”, respectivamente. 

No primeiro especial, apenas as seções “Matéria da Capa”, “iShopping”, “Blog da 

Semana”, “Fun!Fun!Fun!”, “Playlist” e “Horóscopo”, são mantidas. As demais seções 

são substituídas por tutoriais e demais assuntos relacionados à maquiagem. No especial 

“Festa”, o projeto editorial original é retomado, porém todas as edições são tematizadas 

sobre o Oscar. 

 Uma página para compartilhamento direto é incluída na sétima edição, que traz 

como capa uma blogueira. A seção “Do It Yourself” tem seu nome abreviado para a 

sigla, já conhecida na web, “DIY”. As seções “Moda” e “New Star” são omitidas e em 

seu lugar aparecem as seções “Ta rolando” e “Meu celular”, a última com dicas de 

aplicativos, com link direto para download.  

 A oitava e última edição da “Capricho Week” analisada é a primeira edição a 

trazer uma capa dupla, conforme você “rola a página” a capa com Justin Bieber é 

substituída pela capa da Selena Gomes. O índice ganha novo formato e a edição passa a 

ter 13 seções e não mais 12, como nas demais. 

 Todas as edições são abertas com o “Oi da Editora”, uma breve mensagem da 

diretora de redação Tatiane Schibuola, apresentando a escolha da capa ou temática da 

edição. Tati, como a diretora assina, busca se aproximar da leitora com uma linguagem 

simples, pedindo ainda em três das oito edições analisadas que ela a conte o que achou 

da revista – Tati criou um perfil no facebook exclusivamente para as leitoras a 

contatarem, o “Tati Capricho”. O “Oi da Editora” é uma seção fixa, presente também 

em todas as oito edições. 
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 A seção “Colírios” possui em média três páginas. Cada foto do “colírio” ocupa a 

página toda e um quadro, geralmente no canto inferior, traz algumas informações sobre 

o famoso em destaque.  

A interatividade foi ferramenta amplamente explorada na seção “Favoritos”. Os 

textos e resenhas curtos tratam de famosos, cinema, livros, shows e música. O acesso 

aos clipes e trailers é possibilitado direto do próprio aplicativo.  

 A seção “Do It Yourself” traz o passo-a-passo para a customização de roupas, 

produção de itens de decoração e receitas rápidas através de fotos e pequenos trechos de 

instruções. 

 Na revista digital, a seção “Fun!Fun!Fun!” recebe os micos da leitora, tendo 

duas páginas destinados à eles, há também a página “Amamos memes
9
”, omitida nas 

edições de número 7 e 8. 

 A seção “horóscopo” permite a leitora grande interatividade, ela pode clicar 

sobre o signo de interesse e ser direcionada diretamente a ele, sem precisar passar pelas 

páginas que constam os demais signos. 

 Na “Capricho Week” a publicação da seção “Moda” seguiu o mesmo formato na 

maioria das edições – exceto as edições números 5 e 8: uma celebridade é escolhida e 

seu estilo é analisado de forma breve através de fotos de seus looks e rápido comentário. 

Na oitava edição foi escolhida uma peça in
10

e a leitora pode combinar o look 

modificando as demais peças. A edição nº5, que é um especial, traz os looks utilizados 

por diversas celebridades no Oscar, tema da edição.  

 Ao tratar de beleza, a “Capricho Week” aposta em variedade tanto de conteúdo 

quanto de produtos. As edições alternam-se entre falar sobre make e cabelo, trazem 

dicas, relacionam produtos com maquiagens de celebridades e listam produtos com 

determinada função. 

 Nas páginas da “Capricho Week” aparecem ainda as seção “Blog da Semana”, 

que apresenta interação com a leitora e interatividade. É a leitora quem sugere qual blog 

deseja que apareça na próxima edição e o blog que lá aparece tem links diretos para 

redirecionamento a ele e também a vídeos, quando estes aparecem.  

 Outra seção que recebe grande interação das leitoras é a “Playlist”, em que 

leitoras enviam suas seleções musicais e uma é selecionada por semana para ser 

                                                 
9 Uma ideia – vídeo, imagem, hashtag, palavra, frase, entre outros – que se espalha através da web.  
10 Termo usado para designar algo que está na moda.  
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publicada. A seleção de músicas é disponibilizada para que o leitor a escute através do 

aplicativo. 

 A seção “iShopping” apresenta à leitora produtos relacionados à determinado 

tema – pode ser moda, maquiagem, cabelo – apresentando seus preços e marcas e 

permite que ela acesse diretamente o site de venda do produto. 

 A matéria da capa é o grande atrativo de toda revista.  

A capa é um anúncio que, quando competente, faz o leitor 

comprar o exemplar da revista; é o elemento isolado mais 

importante para estabelecer a sua imagem; é provavelmente a 

primeira e melhor oportunidade de atrair o leitor na baca, fazer o 

assinante abri-la no meio da correspondência, ou despertar o 

interesse de um novo anunciante; tem papel importante no lucro 

da publicação, porque boa parte da compra acontece por impulso. 

(ALI, 2009, p.68) 

 

 Na “Capricho Week” não é diferente. É a capa que venderá a revista, é o artista 

que ali está que atrairá a atenção da leitora e a motivará a realizar o download. Porém, 

diferente da revista das bancas, a leitora não consegue folhear a revista antes de 

comprar. A matéria é a que possui maior volume de conteúdo da revista.  

 As capas de todos os exemplares analisados trouxeram celebridades, sendo elas 

nacionais ou internacionais, da tv, internet ou do universo musical. Todos também 

jovens, assim como o público da revista. Isso se deve ao fato da fantasia criada a 

respeito de suas vidas e a busca por um ídolo para construção da identidade na 

adolescência. 

 Em relação à linguagem há uma busca por aproximar-se da leitora e dessa forma 

exercer a missão de “melhor amiga” dela. É como se a jornalista estivesse dialogando 

diretamente com a leitora. O discurso em primeira pessoa e direto – utilizando 

amplamente o pronome “você” - explicitam essa proximidade. 

 Os textos da “Capricho Week” são curtos e objetivos, “leve, rápido, livre de 

palavras cansativas, colocações desnecessárias e extensas” (ALI, 2009, p.246), a 

definição de Fátima Ali para um texto atrativo nas páginas de uma revista é visto em 

prática nas edições analisadas.  

Manter o interesse do seu público-alvo, jovens nascidos imersos numa era de 

informação rápida e na ponta dos dedos, foi o desafio encarado pela revista para que seu 

número de leitores não declinasse. A agilidade na publicação do conteúdo, a 

proximidade estabelecida com a leitora a interação e interatividade proporcionados pela 
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revista digital, claramente percebidas durante a análise, se mostraram fundamentais 

neste aspecto. 

Para a Capricho, seu público-alvo é parte fundamental na composição do sistema 

de geração da informação. Seu feedback é responsável por significativas mudanças, que 

podem ser vistas durante os anos de sua história e também no curto período de 

existência analisado da “Capricho Week”. 

A comunicação adquire o formato circular retroativo, como postula a Escola de 

Palo Alto. Emissor e receptor se igualam numa escala de importância. O conteúdo só 

tem sentido de ser publicado se chegar ao seu público e produzir nele uma resposta 

positiva. No caso de respostas negativas, há a percepção da necessidade de mudanças. 

Através da “pesquisa à leitora”, presente em sete das oito edições analisadas, nota-se 

essa preocupação e busca pelo feedback. Percebe-se através dele a construção de uma 

revista feita com seu público e não simplesmente para seu público. 

 O acesso a conteúdos sobre moda, beleza, comportamento e famosos, é 

extremamente facilitado na internet por via de blogs, com acesso gratuito e a qualquer 

hora, mas é visto que o público-alvo da Capricho anseia por alguém que lhe transmita 

credibilidade, confiança. Alguém que filtre todas as informações disponíveis e as 

transmitam de forma simples e numa linguagem apropriada a eles. Pode-se perceber, na 

pessoa da Tatiane Schibuola, a pessoa denominada por Lazarsfeld como gatekeeper, ou 

simplesmente formadora de opinião. Ela – como diretora de redação - possui acesso 

direto à informação, filtra e modela o formato com que essa informação chegará à sua 

leitora. A confiança da leitora em Tati é alimentada em cada “Oi da editora”, por meio 

de um discurso de “amigos” com a leitora. 

A informação feito objeto de venda é outro aspecto perceptível através da 

análise. As revistas digitais, que foram disponibilizadas de forma gratuita em suas 

primeiras edições, passam a custar US$ 0,99
11

 a edição na App Store
12

 e na loja do 

Google Play
13

 a partir da 10ª edição. Foram disponibilizadas também assinaturas e 

assinantes da revista impressa ganharão desconto no primeiro mês de assinatura. 

Além da venda da própria revista, há a exposição de produtos num contexto que 

os qualifica, a revista digital permite ainda a facilidade na compra do terminado 

produto.  

                                                 
11 Informações disponíveis no site da Revista Capricho 
12 Loja de aplicativos da Apple 
13 Loja de aplicativos para Android 
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Os nativos digitais são também nascidos numa era capitalista. O próprio fato da 

revista ser primeiramente disponibilizada para iOS – sistema operacional da Apple – é 

justificado pela determinação do seu público-alvo: meninas de 13 a 17 anos das classes 

AB. As meninas nessa faixa etária que possuem um aparelho da Apple são pertencentes 

a classes sociais mais elevadas e possuem um poder de compra maior.  

Valendo-se desse poder de compra e pensamento capitalista em que está imerso 

seu público, a “Capricho Week” destina uma de suas seções exclusivamente à compra 

de produtos, a seção “iShopping”, que utiliza de informações sobre moda ou beleza para  

a venda de produtos. Pelo poder de influência que detém, a revista acaba por padronizar 

seu público, que vestirá as mesmas roupas, utilizará as mesmas maquiagens e se 

consumirá os mesmos produtos. 

 

4. Considerações finais 

Os meios de comunicação, de forma geral, precisaram usar da tecnologia a seu 

favor. Precisaram aliar-se a redes sociais, blogs e demais ferramentas ofertadas na web 

para aproximar-se do seu leitor, espectador, ouvinte. Aqueles que se destinam a falar 

com o jovem, precisaram ampliar ainda mais seu uso e conhecimento para não se 

mostrarem atrasados diante do seu público.  

 Sabe-se que contexto temporal e social modificam interesses e anseios dos 

públicos das mídias, ainda não se conhece quais os reais anseios dos “nativos digitais” 

das mídias que com ele se comunicam, porém é notável a necessidade que eles possuem 

de uma mídia próxima e que “fale a sua língua”. A Capricho soube usar a tecnologia e o 

feedback para ampliar seu contato e proximidade com o seu público, adaptando-se cada 

vez mais a ele. A “Capricho Week” trata-se ainda de um projeto que começa a sair do 

papel, seu formato pouco a pouco será definido com fundamental participação da 

leitora.  
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