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Revistas
com estilo
A eficácia da publicidade das revistas femininas
e masculinas de estilo de vida nos leitores é mais indirecta
do que linear. Um estudo da relação entre as forças
de produção e de recepção deste meio.
Texto Ana Rato Jorge

N
um cenário de hiperfragmentação dos
media, a publicidade tem mais possibi-
lidade de chegar a alvos homogéneos,
mas a dimensão destes é relativamente
reduzida. Que papel podem desem-
penhar as revistas femininas e masculi-

nas de estilo de vida neste quadro? Num estudo que com-
preendeu as revistas mensais Activa, Cosmopolitan, Lux
Woman e Máxima; GQ, FHM, Maxmen e Men’s Health, con-
cluiu-se que estas têm um efeito indirecto sobre o consu-
mo, e apenas sobre aqueles indivíduos que as aceitam
como meios legítimos de referência e informação.

O estudo procurou confrontar, através de entrevistas,
os discursos dos agentes de produção (directores e edito-
res, instituições representantes de imprensa, de anuncian-
tes, agências de meios e publicidade) e de leitores e não-
-leitores, de forma a captar não só as opiniões dos “fãs”
das revistas, mas também de pessoas que rejeitam as suas
fórmulas. O objectivo era compreender as representações
que circulam sobre as revistas femininas e masculinas de
estilo de vida, particularmente no que toca à sua relação
com a publicidade.

AS REVISTAS E A PUBLICIDADE
No sistema moderno de comunicação, media e publicida-
de são mutuamente dependentes, embora existam para lá
da relação entre ambos. A importância económica do sec-
tor dos media não se deve tanto à criação de emprego e
comércio, mas à sua mais-valia para o sistema capitalista,
cada vez mais baseado no consumo. Gerou-se «um siste-
ma de dependência mútua, ao mesmo tempo financeira e
funcional, em que a receita da publicidade assegura uma
proporção dos custos de produção e distribuição dos
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media em troca de estes lhes fornecerem uma audiência
formada perante a qual apresentar os anúncios» (Wernick
1991: 96-97).

Acompanhando a evolução económica que se afastou
do consumo de massas para o consumo de estilo de vida,
os media foram-se estruturando cada vez mais em torno
de nichos. No entanto, a publicidade foi uma influência
activa na construção do sistema mediático ao longo do
século XX, orientando-o para as classes médias, cujas aspi-
rações e estilos de vida eram mais apelativos para os
anunciantes (Leiss et al. 2005). Neste processo, consideram
alguns, os media adaptaram o seu tom e linguagem à
publicidade, construindo as audiências sobretudo como
consumidores. Ainda assim, defende Michael Schudson, a
publicidade tem a grande virtude de possibilitar «um sis-
tema de media relativamente livre e relativamente varia-
do» (1984: 239), o que explicaria também que não se tives-
se regressado ao suporte ideológico dos media.

Historicamente, as revistas femininas e masculinas terão
estado ao serviço da legitimação de papéis económicos e de
uma certa educação para o consumo. Nas décadas de 50 a 80,
numa sociedade e numa economia do
Pós-Guerra, as revistas femininas mos-
travam às mulheres o seu novo papel de
consumidora para a família, mas tam-
bém para si própria. Sob a fórmula de
“entreter e aconselhar”, de forma visual-
mente apelativa, para a qual contribuía a
própria publicidade, criavam momentos
de evasão que ajudavam a definir a femi-
nidade através do consumo (Winship
1987: 39). As mudanças de posiciona-
mento e temas depois dos anos 80 tive-
ram a ver com mudanças no mercado laboral, e com a preo-
cupação com a carreira, mas também com alterações no
campo da publicidade, com integrações e fusões.

Também na década de 80, surgiram as revistas masculi-
nas, respondendo a novas condições sociais que admitiam
mais possibilidades para a masculinidade, mas também a
um quadro económico animado pelo mercado de moda e
beleza. As identidades masculinas deixavam de ser natu-
rais e únicas, e a indústria oferecia novas possibilidades – e
as revistas ajudavam os homens a orientar as suas opções.
As revistas que, à excepção das newsmagazines, eram um
meio identificado com o público feminino, falavam aos
homens com um espectro de temas generalista, e não cen-
trado em interesses específicos.

Ao longo do século XX, as mulheres foram entrando no
mercado de trabalho e os homens foram entrando na esfe-
ra do consumo, e as revistas femininas e masculinas de
estilo de vida fizeram parte desse movimento, social e eco-
nómico (Leiss et al. 2005; Wernick 1991). Estas revistas
foram instrumentais na construção discursiva do consu-
mo como algo que não era apenas feminino, e do trabalho
como algo que não era exclusivamente masculino. Na sua

ligação à publicidade, foram orientando os leitores para a
construção das suas identidades de género através de um
consumo estilizado. Por conseguinte, as revistas femininas
e masculinas fazem parte de um grupo de meios que se
destinam a nortear as identidades num mundo complexo.

ARGUMENTOS DE VENDA
Se, nos media noticiosos, a publicidade aparece como um
corpo estranho, que contrapõe o princípio de parcialidade
e prazer ao da verdade e realidade das notícias, as revistas
são «a forma de media onde existe a maior proximidade
entre o conteúdo redactorial e a publicidade» (Charon
1999: 94). Pela proximidade, simbólica e espacial, entre
anúncios e conteúdos, as revistas criam um «clima estéti-
co de leitura que favorece a intimidade confusa» entre os
dois (Bonvoisin e Maignien 1996: 87). Nas revistas de esti-
lo de vida, em particular, o tom vai de encontro ao dos
produtos: o clima é de optimismo e, para os problemas
apresentados, há produtos que os podem solucionar.

As revistas foram dos meios mais inovadores em estraté-
gias para captar publicidade sem que isso comprometesse

as audiências. Às inserções de anúncios
vieram juntar-se encartes, concursos,
passatempos, reportagens financiadas,
patrocínios, press releases comerciais
(Marques 2004: 88), catálogos, livros,
calendários; ou mesmo formas híbridas
como as publi-reportagens ou os adver-
torials (páginas concebidas como edito-
rial mas pagas pelo anunciante).
Algumas das inovações das revistas
foram adaptadas por outros meios,
como a seccionalização dos jornais nos

anos 60, ou a magazinification posterior (com maior atenção
ao design e grafismo, e mais soft news) (Leiss et al. 2005).

Acredita-se que as revistas de estilo de vida oferecem
particular eficácia aos anúncios nela contidos. Por um lado,
num cenário de diversificação e segmentação dos media,
em que cada vez há mais meios gratuitos, a personalização
aumenta significativamente: se a audiência é mais selecti-
va, o tipo de relação do receptor com o meio é mais inten-
sa, porque se adequam mutuamente (Castells 2005: 446).
Há o pressuposto de que «as pessoas que pagam de facto
pelas revistas gastam mais tempo com elas [do que a tele-
visão gratuita] e que são mais influenciadas pela publicida-
de» (Schudson 1984: 72). Estas revistas, com uma forte
componente de aconselhamento, afirmaram-se junto dos
leitores como ‘amigas’, ‘confidentes’, ‘companheiras’,
transferindo a sua credibilidade para a publicidade, e con-
sideram que os leitores consomem a publicidade com inte-
resse como parte integrante da revista (McKay 2005). A
ambiência geral de optimismo dos meios de estilo de vida,
aliada à qualidade material e visual das produções, criaria
um momento de bem-estar cujas sensações positivas se
transferem para a publicidade. Como refere a Periodical
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Publishers Association: «o ambiente da revista oferece um
leitor no estado de mente adequado para ser receptivo à
publicidade» (Consterdine citado por McKay 2005: 191).

A revista não poderia, contudo, tornar-se um mero veí-
culo de publicidade. A aceitação junto dos leitores é essen-
cial para justificar a sua compra habitual e, portanto, é
fundamental para a existência da revista. Para manter a
qualidade que lhe valham audiências, as revistas, com ele-
vados custos de produção mas um alcance relativamente
reduzido, estão cada vez mais na mão de grandes grupos
editoriais ou financeiros.

O PRIMADO DOS LEITORES?
As revistas femininas de estilo de vida foram lançadas em
Portugal no pós-25 de Abril, primeiro com a Máxima em
1988, a Cosmopolitan em 1992, a Activa em 1993 e a Lux
Woman, mais tarde, em 2001. A vaga das masculinas só
surgiu em 2001, altura em que Maxim (a actual Maxmen),
GQ e Men’s Health chegaram às bancas. Clara Marques,
directora editorial das revistas femininas mensais da
Edimpresa e ex-directora da Activa, afirma que «à medida
que a própria mulher evoluiu, os anunciantes foram per-
cebendo que as revistas femininas eram um produto ideal
para promoverem os seus produtos». Foi, portanto, nesta
conjugação de mudanças sociais e económicas que as
revistas femininas foram crescendo. Em 2001, igual ali-
nhamento de forças aconteceu no caso das masculinas:
«havia um território ou um público insatisfeito, havia
investidores interessados em gastar dinheiro em publici-
dade para chegar aos homens, o que significava que o
negócio era viável», recorda Domingos Amaral, fundador
da Maxmen e actual director da GQ.

Os formatos e os posicionamentos dos títulos estran-
geiros tiveram que ser adaptados, de forma a manter um
produto relevante para o mercado português. Paulo Sousa
Costa, director da Men’s Health, sabe que «a imagem de
demasiados músculos é exagerada em Portugal; o concei-

to editorial tem que ser ponderado», da mesma forma que
Clara Marques considera que «a Cosmopolitan inicialmente
fica demasiado conotada com sexo, até porque era um
pouco agressiva para os nossos valores da altura, seguin-
do a marca-mãe, e tivemos que a tornar um bocadnho
mais soft». Numa sociedade cada vez mais globalizada, há
temas e produções que podem ser importados, com pou-
pança de custos, mas todos os responsáveis editoriais
mostram uma preocupação de produzir conteúdos locais.
«Se as pessoas têm mais formas de ocupar o tempo, as
revistas não devem desperdiçar a oportunidade de fazer
parte do mundo do leitor», remata Pedro Boucherie
Mendes, ex-director da FHM.

Os elevados custos de produção destas revistas e os
custos de operação num mercado cada vez mais saturado
e competitivo empurra os títulos para grupos editoriais,
multimédia ou financeiros. O investimento em marcas, a
capacidade de negociação com fornecedores, o cross-
selling de publicidade, compensam a eventual concorrên-
cia interna dos títulos. Como diz Tony Smith, ex-director
editorial da área de revistas do grupo Cofina, «o mercado
está saturado de produtos e quem ganha em termos de
audiências são as marcas conhecidas: para ter uma marca
conhecida é preciso investir e isso é mais fácil quando se
faz parte de um grupo».

O segmento feminino regista muito maior volatilidade,
causa e consequência dos brindes e produtos extra que
por esta altura se tornaram regra. Os leitores de revistas
masculinas revelam muito maior fidelidade, estabelecen-
do uma ligação com o título da sua eleição. Para alimentar
uma relação de continuidade com os leitores, as revistas
apostam num tom de amizade e intimidade. Maria Serina
diz que a revista que dirige, a Cosmopolitan, «assumiu-se
desde o início como uma espécie de amiga íntima da lei-
tora, que procura responder a todas as suas dúvidas,
mesmo aquelas que não tem coragem de colocar nem à
sua melhor amiga». No entanto, o tom de revistas femini-
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nas e masculinas é bastante distinto: «as revistas femini-
nas são mais tutoriais, doutrinam e exercem mais pressão
sobre as leitoras; as masculinas são mais descontraídas»,
nota Pedro Boucherie Mendes.

Também na relação com a publicidade os dois tipos de
revistas são diferentes, antecipando as reacções de
homens e mulheres face a ela. A ideia é a que as leitoras
apreciam a publicidade e a procuram: «quando pergunta-
mos às leitoras quais são as partes que acham mais boni-
tas, algumas dizem páginas de publicidade», afirma Clara
Marques. Só para quem os conteúdos não são relevantes é
que a publicidade vai parecer excessiva, diz a mesma
directora: «se desfolhar uma revista
que não lhe interessa, a publicidade vai
dar a sensação de que está em excesso
porque dá mais atenção à publicidade
do que ao editorial». Luís Mergulhão,
da APAP, considera que o efeito de
saturação não acontece porque, nas
revistas, a publicidade é «um elemento
muito importante do ponto de vista
dos seus conteúdos editoriais» e «tem
um custo industrial: do papel, da
impressão, do transporte e distribui-
ção», que leva a um equilíbrio entre o
número de páginas de publicidade e
editoriais. Domingos Amaral refere em
relação ao seu mercado: «enquanto as
mulheres não se importam de ver imensos anúncios nas
suas revistas, os homens incomodam-se mais, porque não
são tão dispostos a pensar e fantasiar no que vão com-
prar». Há outro factor para isso, diz Boucherie Mendes: as
masculinas são mais provocadoras e alguns anunciantes
mais conservadores não se querem associar.

As revistas refutam, assim, incitar ao consumismo,
interpretando a sua função como de orientação e raciona-
lização do consumo, apelando a uma escolha ponderada e

informada. Nas palavras do director da Men’s Health, «as
pessoas não poupam – consomem; o que nós fazemos é
apelar a um consumo ideal, orientar para um consumo
responsável. Presta serviço ao leitor, orienta-o no consu-
mo numa perspectiva de melhorar a qualidade de vida».
Para além do lado informativo, há também uma fabulação
de objectos de consumo: «quando faço uma dupla página
com uma fotografia com um Ferrari, não estou a pôr o
lado prático à frente, mas o lado de fantasia». O interesse
pelo consumo é anterior às revistas e não criado por elas.
Diz João Palmeiro, da Associação Portuguesa de
Imprensa: «são revistas compradas por pessoas com uma

pré-disposição para se interessarem
pelos produtos que mostram, ou pelo
estilo de vida que promovem, ou pela
informação sobre pessoas que são acto-
res desse estilo de vida».

Por essa razão, publicidade e
conteúdos estão muito próximos.
Continua o mesmo responsável institu-
cional: «essas publicações têm a ver
com o estilo de vida, que é algo de posi-
tivo e alegre, e assim a probabilidade
de contrariarem os interesses dos
anunciantes é muito menor» 1. Na ver-
dade, as revistas seleccionam a publici-
dade para que não destoem da estética
cuidada e dos princípios do editorial,

seja através da recusa de anúncios a bebidas alcoólicas com
mais de 15º da Men’s Health, de «pixelizar as imagens de
mulheres nuas, porque a linha editorial não contempla a
nudez» na FHM, ou da procura de «publicidade com pres-
tígio» das revistas femininas da Edimpresa. A credibilidade
da revista transfere-se para a publicidade, com um «poder
de prescrição: as pessoas acreditam que, se aparece nestas
revistas, é porque é bom, tem qualidade, está na moda»,
diz Tony Smith. Mas a osmose também ocorre no sentido

Anúncio Cosmopolitan para anunciantes: The

Power Behind the Pretty Face – Advertising Age,

7/11/1987
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oposto, diz Manuela Botelho, da APAN: «os anunciantes
também credibilizam a própria revista e trazem consigo
outros anunciantes». Precisamente por este mútuo reforço,
e também pela dinâmica de leitura da revista, a localização
do anúncio na revista é alvo de taxação.

As revistas não têm, no entanto, força enquanto grupo
de pressão, assinala o presidente da API: «as femininas e
masculinas não constituem em Portugal um grupo autó-
nomo, ao contrário do que acontece na Europa, onde são
um lóbi destacado na imprensa». Da mesma forma, o estu-
do sobre as audiências é mais baseado na intuição do que
em estudos rigorosos, que exigem um nível de investi-
mento superior à escala do mercado português. Assim,
embora os leitores surjam nos discursos dos editores como
o recurso fundamental para o seu suces-
so, o conhecimento sobre eles é reduzido.

A RECEPÇÃO DAS REVISTAS 
Neste estudo exploratório, foram entre-
vistadas vinte pessoas, entre homens e
mulheres, leitores e não-leitores de revis-
tas femininas e/ou masculinas de estilo de
vida, com idades entre os 18 e os 65 anos.
A amostra não era representativa, mas
pretendia recolher alguns temas mais
presentes nos discursos de recepção des-
tas revistas.

Os leitores justificam a sua escolha por
estas revistas como uma forma de entretenimento, que
lhes permite retirar alguma informação de forma agradá-
vel. «Compra-se uma revista para nos fazer companhia,
para nos distrair e também para nos informar», afirma
uma leitora. A leitura é normalmente feita em casa, de
forma faseada. Os leitores admitem que não colocam em
prática a informação que ali consta, mas privilegiam infor-
mação realista: «costumo ler a Cosmopolitan porque tem
roupa que podemos mesmo comprar, com preços nor-

mais», diz uma leitora. No entanto, os leitores notam que
há bastante repetição entre edições e entre títulos, razão
que leva a algum afastamento passado algum tempo.

Os não-leitores são, sem surpresa, os mais críticos em
relação às revistas, acusando os seus estereótipos de géne-
ro e as suas contradições: «as revistas masculinas falam em
cremes para os metrossexuais, mas continuam a ser pro-
fundamente machistas», diz uma jovem; um não leitor
acrescenta: «a revista está baseada numa ideia pré-conce-
bida de que o homem só se interessa por carros e mulhe-
res». Outros apontam o seu afastamento devido ao tom
juvenil das revistas, que, segundo um entrevistado, «não
é ofensivo, mas exclui a idade», ou pelo estilo de vida
urbano. Em consequência, o preço parece a este grupo

totalmente desproporcionado,
embora alguns leiam quando têm
acesso livre.

Enquanto os leitores apreciam a
informação comercial, embora algu-
mas leitoras considerem a quantida-
de de publicidade exagerada e ao
passo que outros nem distinguem
conteúdos sobre produtos e anún-
cios, para os não leitores estas revis-
tas são apenas publicidade. São peri-
gosas, para alguns não leitores, por-
que «dizem ao leitor que se não tem
o produto de luxo, o perfume X, não

pertence à classe Y, e as pessoas vão fazer o possível para
consumir esse produto».

Para os leitores, no entanto, a publicidade destas revistas
não os leva a comprar algo de que não tenham necessida-
de, embora salientem o seu papel informativo e emotivo da
publicidade. «Mesmo que não compre logo a seguir, o que
pode acontecer, quando preciso de comprar alguma coisa e
vou a uma loja e vejo aquela marca, é lembrar-me de ter
visto na revista e comprar», reconstitui um leitor. Uma
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jovem leitora confessa que, apesar de nunca se ter aperce-
bido, «se calhar esse anúncio desperta uma vontade de ser
uma personagem e de conduzir a um determinado tipo de
consumismo que dê suporte a um estilo, a uma atitude».

A ambivalência marca estas revistas: da mesma forma
que se considera que revelam que o homem evoluiu
muito na preocupação com a sua imagem e o consumo, e
que a mulher tem muito mais autonomia e mais liberdade
sexual, continua a associar-se as revistas masculinas a um
discurso predominantemente centrado na (heteros)sexua-
lidade e as revistas femininas, no consumo. «As masculi-
nas são muito viradas para o sexo e para os automóveis,
com um intuito de divertir mais do que informar; as femi-
ninas têm mais uma parte prática, coisas para fazer e com-
prar», confronta uma outra leitora.

Opiniões contraditórias sobre as revistas partem de
diferentes valores e visões do mundo. Com efeito, o dis-
curso sobre estes meios despoleta considerações sobre a
mudança da sociedade, sobretudo relativamente aos
géneros, e da economia, revelando a evolução da socieda-
de portuguesa e suas contradições. A revista devolve aqui-
lo que o indivíduo nela projecta: numa mesma revista,
uns vêem conteúdos relevantes, inclusive na publicidade,
enquanto para outros a revista é exclusivamente publici-
dade inútil. A função de referência, em matéria de conte-
údos e de publicidade, postulada pela teoria e pela indús-
tria está viciada: só aqueles que procuram referências,
aconselhamento, produtos de consumo lhes conferem
credibilidade. Mesmo os leitores mais fiéis têm críticas a
apontar às revistas, seleccionam os seus conteúdos, sus-
pendem a publicidade que não considerarem relevante.

Numa sociedade em que o consumo – e sobretudo o de
estilo de vida – assume importância crescente, os media
são tanto ponto de partida como de chegada de discursos
circulantes. O consumo dos media não pode, por outro
lado, deixar de ser influenciado pelo discurso sobre o seu
consumo. As revistas femininas e masculinas, como outros

meios populares, constituem um campo em que os inte-
resses comerciais certamente exercem um poder conside-
rável, mas em que as audiências e os consumidores são
também capazes de estabelecer culturas e padrões de vida
significativos.
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O MERCADO
Em 2006, a Activa liderava o

segmento das revistas

femininas de estilo de vida,

com uma circulação que

ascendia aos 73 729,

enquanto a Máxima era a

única que registava um

crescimento face ao ano

anterior (6,8%) para 59 702;

e a Cosmopolitan e Lux

Woman conseguiam 51 379

e 42 387 2. Entre as

masculinas, em que só a GQ

cresceu (18,9%), embora

continuasse a menos

vendida (19 289), liderava a

FHM com 55 387,

ultrapassando a Maxmen (50

567) e a Men’s Health (33

441). Apesar de serem

afectadas pela crise

económica que retrai

consumidores e empresas,

estas revistas mantêm um

nível de vendas que as

coloca como meios

populares.
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