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RESUMO 

 

 

 

O trabalho de conclusão de curso discorre sobre a divulgação de conteúdos customizados 
como estratégia da comunicação organizacional. Foi utilizada a análise de conteúdo no intuito 
de descobrir se as publicações Azul Magazine e Gol Linhas Aéreas Inteligentes podem ser 
consideradas revistas customizadas e se apresentam em seu conteúdo aspectos do 
INFOtenimento para fortalecerem as marcas. O corpus da pesquisa foi constituído de um 
exemplar de cada uma das publicações. Após realizadas as análises, foi possível concluir que 
as publicações da Azul e Gol podem ser consideradas revistas customizadas, na medida em 
que informam o seu público-alvo levando em consideração o entretenimento. Além disso, 
essas empresas aéreas promovem o fortalecimento de suas marcas através do INFOtenimento. 

 

 

 

Palavras-chave: Revista customizada. Jornalismo. INFOtenimento. 
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ABSTRACT 

 

 

 

The course conclusion paper discusses about the disclosure of customized contents as 
organizational communication strategy. Content analysis was used in order to discover if Azul 
Magazine e Gol Linhas Aéreas Inteligentes publications may be considered custom 
magazines and presents in its contents aspects of INFOtainment in order to reinforce the 
brands. The research corpus consisted in a copy of each of the publications. After performing 
the analysis, it was concluded that the publications of the Azul and Gol may be considered 
custom magazines, inasmuch as they inform their audience considering the entertainment. 
Additionally, these airline companies promote the strengthening of their brands through 
INFOtainment. 

 

 

 

Keywords: Custom Magazine. Journalism. INFOtainment. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 Na sociedade contemporânea, é possível observar que as organizações sentem, 

gradativamente, a necessidade de utilizar a comunicação para manter um bom relacionamento 

com seu público. A intensa competitividade no mercado ligada a uma sociedade de indivíduos 

cada vez mais exigentes faz com que novas ferramentas de comunicação, levando em conta a 

tecnologia, sejam desenvolvidas. “Um instrumento que tem se mostrado eficaz tanto no 

relacionamento com o público interno, quanto com o público externo, do ponto de vista 

institucional e mercadológico são as revistas de empresa especialmente as revistas 

customizadas.” (MICHEL, 2011, p. 2) 

Optar pela divulgação de conteúdos customizados é uma estratégia que muitas 

empresas têm utilizado para divulgarem suas marcas. Para Marques (2007), esses conteúdos 

informativos e de entretenimento, que têm sido cada vez mais recorrentes no mundo 

corporativo, contribuem para cativar o público externo e, até mesmo, para conquistar clientes. 

É importante citar que foi devido às alterações nas relações entre clientes e empresas, 

ocorridas no último século1, principalmente na década de 90, que a publicação customizada 

passou a ser utilizada por muitas empresas como ferramenta de comunicação. 

Em tal contexto, o objetivo geral da pesquisa foi verificar se as publicações Azul 

Magazine e Gol Linhas Aéreas Inteligentes podem ser consideradas revistas customizadas e 

se apresentam em seu conteúdo aspectos do INFOtenimento para fortalecerem as marcas. 

Além disso, o estudo elenca as funções da publicidade para evidenciar a relação entre Teoria 

Funcionalista e revista customizada, identifica as particularidades do jornalismo de revista e 

do processo de customização de uma revista e analisa as características jornalísticas das 

revistas selecionadas levando em conta a customização e o INFOtenimento. 

A justificativa teve como base o fato de que é interessante a estratégia que as revistas 

empresariais utilizam para chamar atenção do público. Na edição 29 da revista Vollare, por 

exemplo, foi publicada uma reportagem sobre uma comida típica da região nordestina por 

uma empresa que vende ônibus. Outro exemplo, é a edição 32 da TAM, que divulgou uma 

entrevista pingue-pongue com Ivete Sangalo na época em que a cantora se apresentou em 

Nova York. No final da entrevista, a empresa disponibilizou as datas, horários e preços das 

passagens para os brasileiros irem assistir o show. Diante desses exemplos é que surgiu 

                                                             
1  Embora importante para a utilização das revistas customizadas como ferramentas de comunicação 
organizacional, as relações entre empresas e clientes não fazem parte do foco do trabalho. 
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estímulo para pesquisar sobre essa estratégia que muitas empresas utilizam na comunicação 

organizacional. 

É importante destacar a relevância do trabalho, pois aparentemente não existe no 

Brasil uma pesquisa aprofundada sobre a customização de revistas. Para corroborar o exposto, 

cabe recorrer às considerações de Barbosa (2011, p.11) quando afirma: “Percebemos no 

âmbito acadêmico e também no mercado editorial brasileiro a ausência de uma investigação 

mais completa a respeito do fenômeno da customização de mídia aplicada à comunicação 

empresarial.” 

Além de contribuir com o desenvolvimento do conceito de customização, a pesquisa é 

uma forma de estimular mais pessoas a estudarem questões relacionadas às revistas 

customizadas, que estão sendo cada vez mais utilizadas pelo marketing para fortalecer e 

expandir determinada marca. As editoras Globo e Abril, por exemplo, já possuem 

departamentos específicos que criam e desenvolvem essas revistas.  

O trabalho também se justifica para evidenciar que a utilização do entretenimento e da 

informação nas publicações empresariais é uma estratégia para construir ou fortalecer a 

imagem de uma empresa entre um público específico. Com isso, é possível que o interesse em 

criar veículos customizados, como estratégia de marketing, cresça cada vez mais. É 

interessante mencionar também que, conforme Barbosa (2011), a publicação customizada 

oferece um campo de trabalho não só para comunicadores que atuam dentro de empresas, mas 

também para profissionais de agências de comunicação ou grandes editoras, que têm núcleos 

voltados para o desenvolvimento desse tipo de produto. 

Com o desenvolvimento do estudo, é possível que estudantes e profissionais da área da 

comunicação social tenham à disposição um trabalho sobre um tema pouco estudado 

nacionalmente. Além disso, através da pesquisa os estudantes poderão conhecer melhor as 

questões ligadas ao jornalismo empresarial, como “as especificidades de atuação nesta área, 

que se descortina como um novo e promissor campo de trabalho para os jornalistas no Brasil.” 

(FISCHER, 2012, p. 14) 

Vale ressaltar que as revistas customizadas podem ser vistas como “um recurso 

importante na comunicação de empresas com seu público mais direto, fazendo uso de uma 

maior elaboração gráfico-visual e de matérias que também poderiam ser vislumbradas em 

veículos jornalísticos convencionais” (MARQUES, 2007, p. 2). Existe a possibilidade de 

afirmar que, por estarem preocupadas em divulgar novas informações para o seu público, elas 

acabam contribuindo com a propagação do conhecimento. 
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O presente estudo tem como hipótese o fato das revistas pertencentes às empresas 

Azul e Gol serem publicações customizadas, na medida em que informam o seu público-alvo 

levando em consideração o entretenimento. Além disso, por apresentarem em suas 

reportagens aspectos de INFOtenimento, acabam fortalecendo as marcas. 

A distribuição dos capítulos foi feita da maneira mais geral para o mais específico. 

Primeiramente, foram apresentados o conceito e as características da Teoria Funcionalista, 

que faz parte das pesquisas administrativas (Comunication Research) da Escola Americana. 

No capítulo seguinte, foram abordadas questões relacionadas à comunicação organizacional, 

jornalismo de revista, revista customizada e INFOtenimento. Posteriormente, foi realizada 

uma descrição do estudo, a análise utilizada e os resultados obtidos.  

Com a intenção de responder as questões norteadoras, foi utilizado o método da 

análise de conteúdo que é conhecido como um conjunto de técnicas de análise dos processos 

de comunicação que englobam procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do 

conteúdo encontrado nas mensagens. A partir da análise, foi possível confirmar que as 

publicações Azul Magazine2 e Gol Linhas Aéreas Inteligentes3 podem ser consideradas 

revistas customizadas e que apresentam em seu conteúdo aspectos do INFOtenimento para 

fortalecerem as marcas. 

 

                                                             
2 Para se referir à revista da empresa, foi utilizado tanto o termo Azul Magazine como a palavra Azul. 
3 Para se referir à revista da empresa, foi utilizado tanto o termo Gol Linhas Aéreas Inteligentes como a palavra 
Gol. 
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2 AS FUNÇÕES DA COMUNICAÇÃO 

 

 

 A customização de revistas é um fenômeno que está tornando as publicações 

empresariais importantes ferramentas para a construção e manutenção das marcas. Marques 

(2007) afirma que a revista customizada é uma publicação de circulação direcionada, que tem 

o objetivo de cativar o público externo, a partir de conteúdos informativos e de 

entretenimento, sem divulgar a marca da empresa de forma explícita. 

Diante do exposto, serão consideradas as seguintes questões norteadoras: As revistas 

das empresas Azul e Gol podem ser consideradas revistas customizadas? Em seu conteúdo 

apresentam aspectos de INFOtenimento para fortalecerem as marcas? Para tentar responder 

essas questões, serão abordados conceitos como o de revista customizada, comunicação 

organizacional, jornalismo de revista, INFOtenimento e análise de conteúdo. Antes de 

começar a expor esses conceitos, a autora explica qual escola do pensamento comunicacional 

contemporâneo vai amparar a presente pesquisa. 

Para o desenvolvimento do estudo proposto será utilizada a teoria da comunicação que 

faz parte do grupo das chamadas pesquisas administrativas (Comunication Research) da 

Escola Americana, denominada Teoria Funcionalista. Tal proposta teórica tem o objetivo de 

apontar as funções que os meios de comunicação de massa exercem na sociedade. Diante 

disso, a teoria é indicada para ser estudada no presente trabalho, pois serão abordadas as 

funções da revista como veículo da comunicação organizacional.  

 

Os investigadores funcionalistas defenderam a ideia de que os meios de 
comunicação social não têm um grande poder de modificar atitudes e opiniões 
[...] A perspectiva funcionalista conduziu, ainda, a pesquisa sobre a forma 
como cada receptor descodifica as mensagens e lhes atribui significado e 
sobre o modo como são por eles usados os meios de comunicação (usos e 
gratificações). (SOUSA, 2004, p. 237) 

 

Durante os anos de 1940, uma nova ideia sobre a relação entre audiência e mídia foi 

desenvolvida tendo em vista a percepção das consequências resultantes das diferenças 

individuais e da distinção social quanto à conduta relacionada com as comunicações de 

massa. “Foi uma mudança de uma visão da audiência como passiva para a recepção de seus 

membros serem ativos na escolha de conteúdo e mensagens preferidos da mídia.” 

(DEFLEUR; BALL-ROKEACH, 2010, p. 205-206) 
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Acerca de tal proposta teórica, Wolf (2009) defende que o foco deixa de ser os efeitos 

e passa a ser as funções que os meios de comunicação exercem na sociedade. “Atribuir 

funções a um sistema significa que a acção que está de acordo com essas funções tem 

determinadas consequências que o sistema social no seu conjunto pode observar de uma 

forma objectiva.” (WOLF, 2009, p. 65) 

A principal corrente de estudos acerca do assunto, a Teoria Funcionalista, estabelece 

fundamentalmente uma abordagem global dos meios de comunicação de massa. 
 
A mudança conceptual coincide com o abandono da ideia de um efeito 
intencional, de um objectivo do acto comunicativo subjectivamente 
perseguido, para fazer convergir a atenção nas consequências objectivamente 
averiguáveis da acção dos mass media sobre a sociedade no seu conjunto ou 
sobre os seus subsistemas. (WOLF, 2009, p. 62) 

 

Segundo Wolf (2009), além de passar do estudo dos efeitos para o estudo das funções, 

essa teoria faz referência a outro contexto comunicativo, no qual a situação comunicativa é 

considerada mais normal e usual na sociedade. “As funções analisadas não estão associadas a 

contextos comunicativos especiais, mas à presença normal dos mass media na sociedade.” 

(WOLF, 2009, p. 63) 

Na Teoria Funcionalista, a dinâmica interna dos processos comunicativos deixa de ser 

o campo de interesse para dar espaço a dinâmica no sistema social e o papel que as 

comunicações de massa desempenham nela. 
 
[...] a teoria funcionalista ocupa uma posição muito precisa que consiste na 
definição da problemática dos mass media a partir do ponto de vista da 
sociedade e do seu equilíbrio, da perspectiva do funcionamento do sistema 
social no seu conjunto e do contributo que as suas componentes (mass media 
incluídos) dão a esse funcionamento. (WOLF, 2009, p. 63) 
 

É interessante mencionar que o efeito da comunicação de massa é compreendido tendo 

em vista a consequência das satisfações às necessidades do receptor. “[...] os mass media são 

eficazes se e na medida em que o receptor lhes atribui tal eficácia, baseando-se precisamente 

na satisfação das necessidades.” (WOLF, 2009, p. 71) 

Wolf (2009) explica que a atividade seletiva e interpretativa dos destinatários, levando 

em consideração as necessidades do indivíduo, passa a ser considerada parte estável do 

processo comunicativo. 

  
[...] a teoria sociológica do estrutural-funcionalismo salienta a acção social (e 
não o comportamento) na sua adesão aos modelos de valores interiorizados e 
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institucionalizados. O sistema social na sua globalidade é entendido como 
um organismo cujas diferentes partes desempenham funções de integração e 
de manutenção do sistema. (WOLF, 2009, p. 64) 

 
É importante ressaltar que a Teoria Funcionalista é conhecida por englobar a hipótese 

“Usos e gratificações”. Essa hipótese defende que a associação entre satisfação da 

necessidade e escolha do meio de comunicação é vista como uma opção do receptor, tendo 

em vista os fins que ele pretende atingir. Além disso, “as mensagens são captadas, 

interpretadas e adaptadas ao contexto subjectivo das experiências, conhecimentos e 

motivação.” (WOLF, 2009, p. 71) 

Acerca do assunto, DeFleur e Ball-Rokeach (2010) afirmam que a procura por tipos de 

necessidades atendidas e das gratificações adquiridas através do conteúdo divulgado pela 

mídia começou cedo. Durante a década de 1930, foram realizados diversos estudos que 

englobam essa perspectiva sobre leitura de livros, novela no rádio, jornal diário, música 

popular e cinema. A intenção era descobrir o motivo pelo qual as pessoas tinham interesse nos 

produtos da mídia e quais as recompensas que elas adquiriam. Na época da Segunda Guerra 

Mundial, era possível ter acesso a um importante acervo de conclusões relacionadas às 

necessidades e gratificações.  

 
Hoje, o estudo das razões pelas quais as pessoas dizem estar prestando 
atenção à mídia, e das compensações que acham ser proporcionadas por tal 
atenção, é uma estratégia consagrada, se bem que um tanto controvertida, 
para entender o papel ativo dos membros da audiência. (DEFLEUR; BALL-
ROKEACH, 2010, p. 206) 

 

Sobre a Teoria dos Usos e Gratificações, Sousa (2004) acredita que ela implica uma 

relativização do poder atribuído aos meios de comunicação sobre os indivíduos e a sociedade. 

É uma teoria que foca o sujeito, na medida em que busca compreender as formas como as 

pessoas utilizam a comunicação para satisfazerem necessidades e serem gratificadas. “A 

Teoria dos Usos e Gratificações inverte a lógica tradicional da investigação em comunicação 

social: em vez de analisar o que os meios fazem às pessoas, procura-se observar o uso que as 

pessoas fazem da comunicação social.” (SOUSA, 2004, p. 300). Tendo em vista esse novo 

papel dos meios de comunicação, a corrente teórica foi escolhida com a intenção de observar 

o uso que o público faz das revistas customizadas. 

Para Wolf (2009), essa hipótese está articulada em cinco pontos essenciais: a 

audiência é concebida como ativa, ou seja, que uma parte significativa dos meios de 

comunicação de massa tem um objetivo; boa parte da iniciativa de relacionar, no processo de 
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comunicação de massa, a satisfação das necessidades com a seleção dos meios de 

comunicação depende do destinatário; os meios de comunicação de massa competem com 

outras fontes de satisfação de necessidades; através de informações fornecidas pelos 

destinatários, é possível conhecer muitos dos objetivos da utilização dos meios de 

comunicação; e até as tendências da audiência serem avaliadas, os juízos de valor sobre o 

significado cultural das comunicações de massa deveriam ser suspensos.  

Um dos aspectos importantes dessa corrente teórica é que ela defende uma deslocação 

da origem do efeito do conteúdo da mensagem para todo o contexto comunicativo. “o 

elemento característico dessa hipótese é considerar o conjunto das necessidades do 

destinatário como uma variável independente para o estudo dos efeitos.” (WOLF, 2009, p. 73) 

Alguns críticos acreditam que a abordagem dos Usos e Gratificações não é 

simplesmente uma redefinição limitada de determinadas características das teorias de 

influência seletiva. Tais críticos “assinalam o fato de sua proposição principal ser que as 

necessidades e compensações individuais obtidas influenciam os padrões de atenção das 

pessoas para o conteúdo da mídia e quais os usos que dão às informações assim obtidas.” 

(DEFLEUR; BALL-ROKEACH, 2010, p. 206) 

 Por fim, a partir da proposta teórica apresentada, foi analisado se as publicações Azul 

Magazine e Gol Linhas Aéreas Inteligentes podem ser consideradas revistas customizadas e 

se apresentam em seu conteúdo aspectos de INFOtenimento para fortalecerem as marcas. Para 

isso, foram levadas em consideração questões relacionadas à audiência, mensagens captadas, 

interpretadas e adaptadas ao contexto subjetivo das experiências, conhecimentos e motivação 

por parte dos leitores. 
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3 COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL E MARCA 

 

 

 Foi nas décadas de 70 e 80 que a comunicação passou a ser vista, gradualmente, como 

uma importante estratégia pelas organizações. Segundo Bueno (2009), a comunicação 

organizacional ou empresarial ganhou grande impulso nos anos de 1980 e passou a se compor 

efetivamente como um campo de trabalho profícuo, responsável por atrair profissionais de 

diversas áreas. Para o autor, 

 
Nos anos 1990, o conceito de Comunicação Empresarial se refinou: ela 
passou a ser considerada estratégica para as organizações, o que significa 
estritamente vinculada ao negócio, passando, também, a ser comandada por 
profissionais com uma visão abrangente, seja da comunicação, seja do 
mercado em que a empresa ou entidade se insere. (BUENO, 2009, p. 9) 
 

 No Brasil, a origem da comunicação organizacional ocorreu à sombra do jornalismo 

empresarial. Foi durante a Revolução Industrial e com o desenvolvimento da expansão 

empresarial que ocorreram as mudanças nas relações e gerenciamentos administrativos e de 

comercialização. Nesta perspectiva, as publicações empresariais na década de 1960 foram 

responsáveis por mostrar a necessidade de aperfeiçoar aquilo que seria chamado de 

comunicação organizacional. (KUNSCH, 2009ª) 

 É importante citar que a comunicação nas organizações atingiu o auge na década de 

1980 com a reabertura política no Brasil. “Com o passar dos anos e a criação de linhas de 

pesquisas nos cursos de pós-graduação e de eventos com publicações que abordam o tema 

comunicação organizacional, houve crescimento da produção teórico-metodológica.” 

(KUNSCH, 2009a, p. 177-178) 

 Neste contexto, Bueno (2009) defende que a comunicação organizacional passou a ser 

formada por um processo integrado que busca orientar as relações de uma empresa ou 

entidade com seus públicos de interesse. Com isso, ela deixou de ser apenas um conjunto de 

atividades desenvolvidas de forma fragmentada. “As empresas iniciavam um processo 

profissional de interlocução com seus públicos. Davam-se conta da necessidade de uma forte 

relação com os consumidores.” (TORQUATO, 2010, p. 2) 

Contudo, a comunicação é vista como essencial para a administração organizacional, 

que engloba políticas, planejamento, ações, coordenações, direções e controles, ter sentido e 

significado para os funcionários e para as pessoas que fazem parte do relacionamento de uma 

organização.   
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O processo de comunicação – o qual tem como fonte a administração que 
cria as mensagens considerando o ambiente e o perfil do receptor, 
seleciona os canais (meios) mais adequados para a sua veiculação, evita 
ruídos e controla todo o processo e os seus resultados – é o componente 
mais importante para o estabelecimento de relacionamentos da organização 
com os mais diversos públicos, as redes de relacionamento e a sociedade. 
(KUNSCH, 2009b, p. 64)  

 

Dessas acepções, é possível ressaltar que com a comunicação organizacional, as 

empresas e entidades foram incentivadas a desenvolver uma legítima cultura de comunicação 

e atendimento, com o consequente reconhecimento dos públicos internos e adoção de 

atributos essenciais, como profissionalismo, ética, transparência, agilidade e exercício pleno 

da cidadania. Nesse sentido, “a comunicação de uma empresa ou entidade se distribui por 

várias ações ou estratégias, a partir de um número [...] de veículos ou canais, e reporta-se a 

um conjunto diversificado de públicos (internos e externos), com discursos [...] também 

variados [...]” (BUENO, 2009, p. 13) 

De acordo com Torquato (2002), a comunicação presente nas organizações pode ser 

compreendida a partir da comunicação social, que é vista como um processo indireto, 

unilateral e público, presente, por exemplo, no jornal, rádio e televisão. Neste caso, a 

mensagem veiculada pelos meios de comunicação é destinada a indivíduos heterogêneos e, 

principalmente, difusos.  

 Em relação ao conceito, a comunicação organizacional pode ser definida como a 

possibilidade sistemática de integrar as seguintes funções: criar sentimento de unidade, 

propagar as empresas e os negócios, criar uma linguagem homogênea, motivar participação 

nas atividades e manter relações com o público de interesse. “Cada vez mais, a comunicação 

ganha status de consultoria estratégica, que se desenvolve por meio de funções de orientação, 

de leitura do meio ambiente, de interpretação de cenários e de assessoria aos sistemas 

decisórios, principalmente em momentos de crise.” (TORQUATO, 2002, p. 35) 

 Kunsch (2003) ao definir a comunicação organizacional alega que trata-se de um 

processo de relação entre indivíduos, departamentos, unidades e organizações. 

 
Se analisarmos profundamente esse aspecto relacional da comunicação do 
dia-a-dia nas organizações, interna e externamente, percebemos que elas 
sofrem interferências e condicionamentos variados, de uma complexidade 
difícil até de ser diagnosticada, dados o volume e dos diferentes tipos de 
comunicações existentes, que atuam em distintos contextos sociais. 
(KUNSCH, 2003, p. 71-72 apud KUNSCH, 2009a, p. 181) 
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  Bueno (2009) também explica que a comunicação empresarial ou organizacional pode 

ser entendida como: “Conjunto integrado de ações, estratégias, planos políticas e produtos 

planejados e desenvolvidos por uma organização para estabelecer a relação permanente e 

sistemática com todos os seus públicos de interesse” (BUENO, 2009, p. 3-4). O autor destaca 

ainda que os profissionais de comunicação de uma organização não são os únicos a manter 

uma relação com os públicos de interesse.  

 Neste contexto, as ações comunicativas dentro de uma empresa devem ser 

desenvolvidas de acordo com um processo de planejamento estratégico baseado em pesquisas. 

Além disso, essas ações precisam considerar as demandas, interesses e exigências da 

sociedade e dos públicos vistos como estratégicos. “Temos que ver a comunicação como um 

fenômeno inerente à natureza das organizações e que acontece em diferentes dimensões, 

como a humana, instrumental e estratégica, e sob fortes influências conjunturais e dos 

contextos econômicos, sociais, políticos, culturais e tecnológicos.” (KUNSCH, 2009b, p. 112)  

Diante do exposto, é necessário ter em mente que todos os funcionários de uma 

empresa, incluindo, por exemplo, a secretária, telefonista e vendedores são responsáveis por 

estabelecer a comunicação organizacional.  

 

“[...] ela integra e articula as chamadas Comunicação Institucional e 
Mercadológica, ou seja, incorpora ações voltadas para funcionários, clientes, 
acionistas, imprensa, sindicatos, parlamentares, entidades e grupos 
organizados e mobilizados da comunidade (ambientalistas, por exemplo), 
entre outros, e a sociedade em geral.” (BUENO, 2009, p. 4) 

 

 A partir desses levantamentos, é possível observar que um dos objetivos da 

comunicação nas organizações está relacionado ao fortalecimento da marca. Sobre isso, 

Torquato (2010) defende que atualmente a sociedade vive sob o “império das marcas” devido 

à grande oferta de produtos similares com preços e qualidades semelhantes. Além disso, o 

autor acredita que é essencial intensificar os meios e recursos para proteger a marca. “[...] a 

marca constitui a roupagem pública e simbólica do produto, geralmente externada por meio 

de um logotipo (designação verbal) ou logomarca (designação verbal-iônica para o produto).” 

(TORQUATO, 2010, p. 110) 

 No Brasil e também na Europa, a marca é vista como um indício de identidade que 

tem o objetivo de evidenciar uma empresa ou produto. Seja em uma direção como a do 

marketing ou em outra como a do direito, a marca reúne características de representação e, 

por isso, ela é considerada um signo. (KUNSCH, 2009b) 
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 Assim como em décadas anteriores, as organizações continuam sentindo a necessidade 

de divulgarem seus nomes associados a bons temas, com a intenção de reforçar a imagem 

institucional e estabelecer condições favoráveis para seu nome, marca e produtos. Tais 

conceitos são importantes na medida em que um dos objetivos da pesquisa é verificar se as 

publicações Azul Magazine e Gol Linhas Aéreas Inteligentes apresentam em seu conteúdo 

aspectos de INFOtenimento para fortalecerem as marcas. 

 

3.1 A cor e o logotipo como elementos da marca 

  

Neste contexto, é relevante mencionar que a cor é um elemento componente da marca 

e quando utilizada com valor decisivo nos diversos campos não é escolhida arbitrariamente, 

tendo em vista apenas a percepção estética e gosto pessoal. “A cor não apenas tem um 

significado universalmente compartilhado através da experiência, como também um valor 

informativo específico, que se dá através dos significados simbólicos a ela vinculados.” 

(DONDIS, 1997, p. 65 apud FARINA, PEREZ, BASTOS, 2006, p. 158) 

Farina, Perez e Bastos (2006) alegam que na área de promoção de vendas, por 

exemplo, diversos fatores são considerados para escolher a cor que será a portadora da 

expressividade mais adequada a cada tipo de mensagem para um produto que será consumido 

ou serviço que será usado. “Na realidade, a especificidade daquilo que será anunciado tem 

íntima conexão com a cor empregada, quer seja para transmitir a sensação de realidade, quer 

para causar impacto ou realçar um diferencial.” (FARINA, PEREZ, BASTOS, 2006, p. 116) 

É interessante mencionar que a publicidade busca se adaptar ao estilo de vida e 

refletir, de certa forma, o comportamento humano em determinado espaço-tempo. Além disso, 

tem como característica o fato de não fixar aspectos negativos da sociedade, mas sim aspectos 

de uma realidade colorida, bela e feliz. “Por todo o seu conteúdo emocional, por sua força de 

impacto e por sua expressividade de fácil assimilação, é a cor o elemento que mais contribui 

para transmissão dessa mensagem idealizada [...]” (FARINA, PEREZ, BASTOS, 2006, p. 

116) 

Conforme Farina, Perez e Bastos (2006), a cor é um importante elemento 

comunicativo e sua percepção e recordação estão sempre envolvidas em sentimentos, como 

prazer ou dor, agrado ou desagrado, que são polarizações de sentido. “A forma e a cor são 

elementos básicos para a comunicação visual. Alguns dos efeitos da cor são: dar impacto ao 

receptor, criar ilusões ópticas, melhorar a legibilidade, identificar uma determinada categoria 

de produto, entre outros.” (FARINA, PEREZ, BASTOS, 2006, p. 121) 
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Ao relacionar tais conceitos com o objeto da pesquisa cabe esclarecer que a cor 

laranja, utilizado pela empresa Gol, teve origem na Índia e era denominada nareng. Depois foi 

levada à Arábia, onde passou a se chamar narang e através das cruzadas, chegou à Europa. 

Com o cultivo de laranjas na França, os franceses deixaram de falar narang e começaram a 

utilizar o termo orange. Segundo Farina, Perez e Bastos (2006), entre as associações afetivas 

realizadas com essa cor estão o desejo, dominação, sexualidade, força, luminosidade, energia, 

alegria, tentação e prazer. 

Já a cor azul, utilizada pela empresa aérea Azul, é a mais lembrada quando os 

ocidentais fazem referência à simpatia, harmonia, amizade e confiança. De acordo com 

Farina, Perez e Bastos (2006), essa cor tem associação com o espaço, viagem, verdade, 

sentido, afeto, intelectualidade, paz, infinito, amor e fidelidade. “A utilização da cor azul 

como fundo pode trazer para a marca uma maior sobriedade e sofisticação [...]” (FARINA, 

PEREZ, BASTOS, 2006, p. 102) 

Farina, Pereza e Bastos (2006) informam que uma pesquisa realizada pelo psicólogo 

Bamz (1980) mostra a relação entre a idade e a preferência que uma pessoa demonstra por 

determinada cor. A partir do estudo, é possível afirmar que a cor laranja corresponde ao 

período de 20 a 30 anos, que é a idade da imaginação, excitação e aventura. Já o azul 

corresponde ao período de 40 a 50 anos e representa a idade do pensamento e da inteligência.  

Além da cor, outro elemento que pode ser utilizado como reforço da marca é o 

logotipo, que muitas vezes é chamado apenas de “logo”, mesmo que essa abreviação lhe tire 

uma característica essencial: ele é necessariamente composto por letras. “É a particularização 

da escrita de um nome. Sempre que vemos um nome representando por um mesmo tipo de 

letra (especialmente criado, ou não), isso é um logotipo. Toda marca tem sempre um 

logotipo.” (STRUNCK, 2001, p. 70) 

De acordo com Peón (2009), os logotipos podem ser chamados de marcas 

nominativas, que são constituídas através de uma combinação de letras e números que possam 

ser lidos. “O logotipo da revista também é fundamental, principalmente quando ela é 

conhecida e já detém uma imagem de credibilidade junto ao público.” (SCALZO, 2011, p. 63) 

É importante citar que a partir do momento que as letras e números de um logotipo 

sofrem modificações e passam a ser vistos como desenhos, as marcas deixam de ser 

nominativas e passam a ser figurativas.  

 
O objetivo de um logotipo é o de que ele possa ser efetivamente lido, 
representando os fonemas pelos quais a instituição é referida. Um logotipo 
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sem legibilidade deixa de ser um logotipo para transformar-se em algo que 
se assemelharia mais a um símbolo – mas que, normalmente, não funciona 
como tal, porque não possui a síntese necessária para ser apreendido 
rapidamente, como devem ser os símbolos. (PEÓN, 2009, P.26) 

 

 Peón (2009) explica que, dependendo da maneira como fazem o uso das famílias de 

caracteres, os logotipos podem ser classificados baseados numa família existente, formados 

por famílias modificadas ou por tipos desenhados especialmente para determinado uso. No 

primeiro caso, o que caracteriza o logotipo é a posição dos caracteres ou a própria 

singularidade da família selecionada. 

 Quando os logotipos são formados tendo em vista a modificação das famílias, os 

caracteres são redesenhados ou são organizados com mudanças radicais de espaçamento ou 

alinhamento vertical, com a intenção de dar maior singularidade ao logotipo. Já no caso 

daqueles constituídos por tipos desenhados especialmente para determinado uso, a 

singularização é maior. Porém, é necessário preocupar com o projeto para que o 

reconhecimento dos caracteres não seja prejudicado, impossibilitando a legibilidade. 

Outra maneira de classificação citada por Peón (2009) leva em consideração a 

combinação ou não com grafismos. Os logotipos exclusivamente tipográficos são formados 

apenas por caracteres. Já aqueles conjugados a grafismos possuem, além dos caracteres, 

outro(s) elementos gráficos acessórios. “É importante notar que estes grafismos têm um papel 

meramente acessório e dependente do logotipo, sendo tão inexpressivos em si mesmos que 

não podem ter aplicação isolada.” (PEÓN, 2009, p. 27) 

 Em resumo, a cor e o logotipo contribuem com a divulgação e valorização da marca de 

uma determinada empresa. É possível afirmar que o consumidor é continuamente estimulado 

por profissionais a adquirirem um produto ou contratar determinado serviço. Muitas vezes, 

esses profissionais mostram que desejam o bem-estar, conforto, prestígio social, a felicidade 

do cliente e de seus familiares. 

 

3.2 O jornalismo de revista como estratégia comunicacional  

 

Diante do exposto até o momento, é possível afirmar que muitas estratégias são feitas 

pelas empresas para induzir as pessoas a consumirem determinado produto ou serviço. Para 

criar e manter a comunicação organizacional, algumas criam veículos de comunicação, como 

a revista impressa, com o objetivo de manterem um bom relacionamento com o público e 

divulgarem suas marcas. Para explicar melhor esta estratégia comunicacional, cabe destacar 
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pontos importantes do jornalismo de revista e explicar o que é a customização deste veículo 

impresso, que tem como característica o INFOtenimento. 

As revistas surgiram como uma forma de contribuir e complementar a educação, 

através do aprofundamento de assuntos, da segmentação, do serviço utilitário que podem 

fornecer aos leitores. “Revista une e funde entretenimento, educação, serviço e interpretação 

dos acontecimentos. Possui menos informação no sentido clássico (as ‘notícias quentes’) e 

mais informação pessoal (aquela que vai ajudar o leitor em seu cotidiano, em sua vida 

prática.” (SCALZO, 2011, p. 14) 

Com o objetivo de contribuir com os estudos de cientistas, pesquisadores e eruditos, as 

primeiras revistas foram desenvolvidas e publicadas por academias e sociedades científicas, 

no século XVII, na época do Iluminismo. “Nesse período, a ciência desenvolvia-se 

principalmente em instituições científicas, como a Royal Society da Inglaterra, a Académie 

des Sciences e a Académie des Inscriptions et Belles-Letres da França, que tiverem um papel 

fundamental na gênese do mercado de revistas.” (ALI, 2009, p. 308) 

De acordo com Scalzo (2011), a primeira revista, Erbauliche Monaths-Unterredungen, 

foi publicada em 1663, na Alemanha. “Tinha cara e jeito de livro e só é considerada revista 

porque trazia vários artigos sobre um mesmo assunto – teologia – e era voltada para um 

público específico.” (SCALZO, 2011, p. 19) 

Por informar um único assunto por título, as primeiras revistas foram consideradas 

monotemáticas. Depois, passaram a ser vistas como multitemáticas. “Os dois modelos 

também foram copiados por todo o mundo. Em 1693, na França, segmentando o modelo 

multitemático, surge outra novidade para ser copiada. Tratava-se de uma revista de pauta 

variada – Mercúrio das Senhoras, a primeira de todas as revistas femininas.” (SCALZO, 

2011, p. 22) 

A primeira revista semelhante aos modelos atuais, The Gentleman’s Magazine, foi 

lançada em 1731, em Londres, e apresentava diversos assuntos de maneira leve e agradável. A 

partir desse momento o termo magazine começou a ser utilizado para denominar revistas em 

inglês e francês. 

No final do século XVII, as revistas eram lidas por pessoas das classes altas. Nessa 

época havia poucos exemplares, pois até a primeira metade do século XIX, a maioria da 

população era analfabeta. “Grande parte do conteúdo era formada de conselhos sobre boas 

maneiras, moda, vida social, religião, moral, política e literatura. Tinham vida curta – a 

produção era complicada; o sistema de distribuição primitivo; e as dificuldades financeiras, 

enormes.” (ALI, 2009, p.312) 
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 Com o crescimento da alfabetização nas classes média e baixa da Europa e Estados 

Unidos, no século XIX, começaram a ser publicadas revistas com conteúdos e preços mais 

acessíveis, que além de colaborar com o aprendizado da sociedade, buscavam entreter as 

pessoas. “Assim, nasciam as primeiras revistas populares. Como os livros eram caros, as 

revistas e os jornais tornaram-se os maiores disseminadores de cultura.” (ALI, 2009, p. 316) 

 A criação da revista moderna, caracterizada pelo custo baixo, apelo da população e 

ampla circulação, marcou o surgimento do mais considerável mercado de revistas do mundo, 

que contribuiu com o desenvolvimento de várias publicações semelhantes. Diversos fatos 

colaboraram para a expansão de revistas com qualidade e baixo preço, como: 

 
os avanços tecnológicos nos sistemas de impressão, principalmente a 
invenção em 1866 da rotativa, que imprime mais rápido e a um custo 
unitário menor; as novas técnicas de fabricação de papel, que o tornaram 
mais barato; o crescimento da indústria, que impulsionou a publicidade; a 
melhor distribuição de renda, que fez crescer o público leitor potencial; e a 
ampliação do acesso à educação formal. (ALI, 2009, p.341) 

 

Após a Primeira Guerra Mundial, em 1918, as revistas sentiram a necessidade de 

buscar por inovação. A quantidade de informações voltada para os veículos impressos crescia 

em ritmo acelerado e as revistas, para evitar o fracasso, precisavam reconhecer novos públicos 

e entender o sentido de suas ações. Em 1945, depois da Segunda Guerra, essas publicações, 

com o apoio da tecnologia, se dividiram buscando atender o interesse de diversos leitores.  

Vale ressaltar que ao longo do século XIX, as revistas ganharam mais espaço, 

principalmente na Europa e nos Estados Unidos, devido ao crescimento de uma população 

mais alfabetizada que se interessava cada vez mais pela leitura deste impresso.  

 
Com o avanço técnico das gráficas, as revistas se tornaram o meio ideal, 
reunindo vários assuntos em um único lugar e trazendo belas imagens para 
ilustrá-los. Era uma forma de fazer circular diferentes informações 
concentradas sobre os novos tempos, a nova ciência e as possibilidades que 
se abriam para uma população que começava a ter acesso ao saber. 
(SCALZO, 2011, p. 20) 

 

 No Brasil, a história das revistas está ligada à economia e à indústria do país. A 

primeira revista, As Variedades ou Ensaios de Literatura, surgiu em 1812, em Salvador, na 

Bahia e defendia a publicação de discursos sobre costumes e virtudes morais e sociais. Como 

as outras revistas da época, esta também era parecida com um livro. 
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 No início do século XX, no país, aconteceram várias transformações científicas e 

tecnológicas, as quais foram responsáveis por provocar reflexões sobre a vida cotidiana e a 

reconstrução das cidades. “As revistas acompanham essa euforia – centenas de títulos são 

lançados – e, com as inovações da indústria gráfica, apresentam um nível de requinte visual 

antes inimaginável.” (SCALZO, 2011, p. 29) 

  A criação de uma revista demanda criatividade, pois esse veículo, além de não se 

apoiar principalmente no imediatismo, lida com a sensibilidade que pode ser atribuída a uma 

matéria. “É fundamental que o jornalista saiba como prender a atenção e surpreender o leitor 

com o mesmo assunto que já foi noticiado em outros veículos de comunicação.” (ALVES et 

al., 2009, s.p.). De acordo com Rollo (2008), os textos presentes em revistas: 
 
são sedutores, exploram novos ângulos, buscam notícias exclusivas, 
ajustando o foco no seu leitor. É de acordo com as características dos leitores 
que se dá o tipo de linguagem e conteúdo das revistas. Sendo assim, para a 
construção dos textos, existe uma conciliação entre as técnicas jornalísticas e 
literárias. (ROLLO, 2008, s.p.) 

 

Para criar uma revista, é necessário ter um bom plano editorial e uma missão 

determinada para saber qual a melhor maneira de se posicionar, levando em conta o leitor e o 

mercado. “É o plano editorial que vai alimentar o plano de negócios e, por consequência, deve 

representar a visão exata da redação sobre a publicação, e sua relação com o leitor. O plano 

estabelece a missão, os objetivos e fórmula editorial.” (SCALZO, 2011, p. 61-62) 

Sobre o assunto, Vilas Boas (1996), afirma que as revistas são caracterizadas por 

englobarem diversos estilos, sem deixar de lado regras básicas do estilo jornalístico. Elas 

podem ser divididas nos seguintes grupos estilísticos: ilustradas, especializadas e as de 

informação-geral.  

 

Numa revista encontramos a fotografia, o design e o texto. Em termos de 
atualidade, apesar de permanecerem mais tempo nas bancas, as revistas são 
produtos mais duráveis que os jornais. [...] Admite usos estéticos da palavra 
e recursos gráficos de modo bem mais flagrante que os jornais. Além disso, a 
revista é mais artística quanto aos aspectos de programação visual. (VILAS 
BOAS, 1996, p. 71) 

 

Para Vilas Boas (1996), as reportagens feitas para revistas devem ser planejadas e 

construídas com inspiração e criatividade. É preciso conciliar a prática de noticiar com a de 

narrar, pois o leitor espera encontrar um texto simples, mas escrito com elegância. “A 

reportagem narrativa se desenvolve com ritmo, beleza, refinamento e liberdade. É preciso, no 
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entanto, entender liberdade como improvisação. [...] A revista se apropria de algumas formas 

literárias e assim faz um jornalismo que diagnostica, investiga e interpreta.” (VILAS BOAS, 

1996, p. 101) 

Com relação ao aspecto físico de uma revista, Scalzo (2011) defende que esse veículo 

impresso se diferencia dos outros meios pelo formato. O papel e impressão podem garantir 

uma qualidade de leitura, tanto do texto, como da imagem. “Ela é fácil de carregar, de 

guardar, colocar em uma estante e colecionar. Não suja as mãos como os jornais, cabe na 

mochila e disfarçada dentro de um caderno, na hora da aula.” (SCALZO, 2011, p. 39) 

Neste contexto, “[...] o texto de revista é considerado de maior liberdade, em termos 

de estilo. Sem dúvida que há certas rupturas com o jornalismo diário, muito mais preocupado 

com a velocidade e com a padronização do que com uma interpretativa resposta aos porquês.” 

(VILAS BOAS, 1996, p. 34). Fatores como enumerar, descrever detalhes, comparar, fazer 

analogias, criar contrastes, exemplificar, lembrar, ilustrar, dar testemunhalidade são 

fundamentais para desenvolver o texto de uma reportagem para revista. 

 

3.3 A revista e o conteúdo customizado nas organizações 

 

A maneira como as organizações se comunicam com seus públicos está passando por 

mudanças, que têm impactos na mídia e nos profissionais de comunicação. No passado, tais 

instituições buscavam se apoiar na assessoria de impressa, com o objetivo de marcarem 

presença nos principais veículos. “[...] hoje muitas já possuem meios de comunicação 

próprios – revista, TV e rádio corporativos etc. –, falando diretamente com quem interessa, 

sem a mídia como intermediário, passando assim de fonte de informação a veículo.” 

(FISCHER, 2013, p. 5). Entre essas mídias próprias, uma que está conquistando espaço nas 

organizações é chamada de revista customizada. 

O termo customização é caracterizado por estar relacionado às atividades de 

marketing. No site da Associação Nacional de Editores de Publicações Técnicas e 

Especializadas (Anatec), é possível encontrar a seguinte definição para a palavra 

costumização:  

 
Mkt. Publ. Adaptação individual de produtos, serviços e mensagens 
publicitárias a cada consumidor particular. costumização de massas Inf. Mkt. 
Publ. utilização das tecnologias digitais para adaptar produtos, serviços e 
mensagens publicitárias a grupos de consumidores com o mesmo perfil de 
necessidades (ANATEC, s. d.) 
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Devido às transformações nas relações entre clientes e empresas, mais especificamente 

na década de 1990, é possível observar que está mais frequente a produção de conteúdos 

customizados no mundo corporativo. Para Barbosa (2011), esses conteúdos informativos ou 

de entretenimento, seja no suporte eletrônico digital ou impresso, são criados levando em 

conta os valores das marcas e das organizações, com o objetivo de contribuir com a 

construção e/ou fortalecimento de suas as imagens.  

 
A palavra customização, quando usada para qualificar algum projeto de 
comunicação, tem relações com as ações de marketing. Fazer comunicação 
sob medida é uma prática que corresponde às necessidades das empresas têm 
de gerar valor para as marcas, repensar suas estratégias e desenvolver uma 
comunicação menos massificada e mais personalizada [...] (BARBOSA, 
2011, p. 28) 

 

Muitas empresas têm apostado no conteúdo customizado como estratégia de 

marketing. Esses conteúdos, que buscam informar o público tendo em vista o entretenimento, 

são utilizados pelas corporações que desejam divulgar suas marcas. Sobre este conteúdo, 

Barbosa (2011), cita que ele é “a arte de entender exatamente o que o consumidor precisa 

saber e entregar estas informações de um modo relevante e atraente.” (BARBOSA, 2011, 

p.28) 

Uma das formas de propagar o conteúdo customizado é utilizando a revista. É 

relevante mencionar que a utilização da revista customizada é ideal para as empresas 

colocarem em prática uma comunicação mais personalizada e voltada para públicos 

específicos, na medida em que este veículo de comunicação trabalha com a segmentação de 

assunto e público.  

 
O propósito destas publicações é auxiliar a empresa em seus objetivos 
mercadológicos de forma sutil, oferecendo conteúdo editorial apoiado em 
informação, prestação de serviço e entretenimento que, ao mesmo tempo em 
que tenha relevância para o público-alvo selecionado, explore o universo de 
uma marca, de modo a conferir-lhe personalidade. (BARBOSA, 2011, p. 30) 

 

Nos Estados Unidos e na Europa, o mercado de revistas customizadas é considerado 

muito rico e diversificado. Já no Brasil, essas publicações passaram a representar um 

segmento de atuação do jornalismo empresarial que desfaz o tradicionalismo das práticas 

organizacionais. De acordo com Marques (2007), tais veículos são responsáveis por contribuir 

com a consolidação da comunicação integrada que ganhou relevância ainda maior a partir da 
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década de 90, em função da necessidade de integrar as ações dos profissionais de marketing, 

jornalismo e relações públicas. 

 
Embora os primeiros títulos corporativos tenham surgido no país há bastante 
tempo, foi mais recentemente que as empresas despertaram maior interesse 
para este tipo de veículo de comunicação, que já é sucesso na Europa e nos 
Estados Unidos, muitas competindo em tiragem e em qualidade com as 
revistas tradicionais. Por aqui, empresas de vários setores publicam seus 
próprios títulos, com destaque para os automobilístico e aéreo, com suas 
famosas revistas de bordo, que entretêm os passageiros durante os voos. 
(FISCHER, 2013, p. 5) 

 

Sobre o assunto, Barbosa (2011) defende que a revista customizada é uma publicação 

empresarial voltada para o público externo. A finalidade desse veículo de comunicação é 

auxiliar a empresa em seus propósitos mercadológicos, na medida em que oferece conteúdo 

editorial amparado na informação, prestação de serviço e ainda, no entretenimento. “A revista 

é um meio adequado para as empresas praticarem um tipo de comunicação mais personalizada 

e direcionada a determinados públicos, pois [...] ela já nasce como um veículo de 

comunicação calcado na segmentação por assunto e por tipo de público.” (BARBOSA, 2011, 

p. 30) 

Scalzo (2011) também aborda o conceito de revista customizada alegando que uma 

tendência que está conseguindo cada vez mais espaço no mercado é a de custom publising, ou 

seja, as publicações criadas a partir de encomendas feitas por empresas ou grupos. “Hoje, 

reforçando a tendência de segmentação, as empresas produzem revistas para se comunicar 

diretamente com seus clientes e funcionários, além de utilizá-las para sedimentar sua imagem 

institucional junto ao mercado.” (SCALZO, 2011, p. 47) 

Segundo Fischer (2013), as publicações empresariais, que são chamadas atualmente de 

revistas customizadas, deixaram de ser simples boletins e passaram a ser sofisticados veículos 

de comunicação. A autora informa que na década de 1980, uma pesquisa realizada com 254 

publicações empresariais revelou que a maioria (58,2 %) das empresas preferem se comunicar 

com o público externo através de revistas. “Segundo o pesquisador [Gaudêncio Torquato], 

uma possível justificativa para este fato é que este veículo é mais elitizado e sofisticado, 

vendendo a imagem da empresa de forma 'mais convenientemente vestida”. (FISCHER, 2013, 

p.32) 

Diferentemente das revistas tradicionais, Michel (2011) explica que as customizadas 

apresentam conteúdo mais amplo que engloba matérias que estão diretamente ligadas à 
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empresa. Ainda segundo o autor, esse veículo customizado procura atender os interesses do 

leitor e está situado entre as publicações empresariais, as dirigidas e as segmentadas.  

 
As revistas customizadas precisam de um projeto editorial amplo e criativo, 
pois não são revistas institucionais que abordam só questões da 
organização/empresa, para ser efetivamente lida seu enfoque tem de ser mais 
amplo, levando informação de qualidade ao público leitor, que precisa ser 
bem conhecido. (MICHEL, 2011, p. 7) 
 

 É importante que as revistas com conteúdos customizados estejam em sintonia com as 

necessidades dos colaboradores de uma organização, buscando disponibilizar informações 

precisas e atualizadas. Com um projeto editorial intimamente relacionado ao planejamento 

estratégico da empresa, os relacionamentos externos acontecerão de maneira eficaz. “Sua 

tarefa é agregar valor e contribuir para a obtenção de resultados, para o cumprimento da 

missão da organização dando visibilidade aos valores organizacionais e para a cultura 

corporativa.” (MICHEL, 2011, p. 7) 

 As revistas customizadas não visam ao lucro, porém a maioria tem anunciantes e com 

isso, conseguem diminuir os custos de produção e dar mais credibilidade à publicação. 

“Folheando algumas publicações de empresas de grande porte editadas no Brasil é possível 

encontrar anúncios de importantes marcas, o que prova o respeito que elas vêm 

conquistando.” (FISCHER, 2013, p. 38). Em relação à periodicidade, várias delas já circulam 

mensalmente, como a Gol Linhas Aéreas Inteligentes, que segundo Fischer (2013) se destaca 

pela sua abrangência e qualidade editorial e gráfica.  

 De acordo com Fischer (2013), a Association of Publising Agencies (APA) divulgou 

uma pesquisa em março de 2005 feita com 4.390 consumidores, que revela o poder que as 

revistas customizadas têm de engajar os clientes. “Isso acontece porque ao contrário das 

mídias por interrupção, os leitores é que decidem quando e onde vão ler os conteúdos 

colocados à disposição, constituindo um tipo de marketing baseado na permissão.” 

(FISCHER, 2013, p. 53) 

 No estudo intitulado “APA Advantade Study Provinf and Benchmarking the 

Effectiveness of Customer Magazine”, Fischer (2013) menciona que foram feitas as seguintes 

descobertas: as revistas customizadas ampliam em 32% a lealdade à marca; o conteúdo 

editorial dessas publicações melhora a imagem corporativa em cerca de 9%; o impacto do 

veículo sobre o cliente é positivo, pois 44% dos que recebem as publicações agem de uma 

maneira positiva depois que interagem com a marca por meio da revista; os consumidores 

passam uma média de 25 minutos lendo as customizadas; e três a cada cinco leitores 
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consideram o conteúdo como importantes para eles. Portanto, com tais informações, é 

possível observar que a revista customizada é considerada um importante veículo de 

comunicação para as empresas.  

 

3.4 O INFOtenimento nas revistas 

 

Por unir informação e entretenimento, é possível considerar que a revista customizada 

está amparada pelo jornalismo de INFOtenimento. Dejavite (2006) defende que o receptor 

atual espera encontrar uma notícia mais light, ou seja, que, além de informar, possa distrair e 

oferecer uma formação sobre o conteúdo publicado. “A notícia deve, na sociedade da 

informação, aparentar as mesmas características da cultura light: ou seja, ser efêmera, circular 

rapidamente, fornecer dados novos e, ao mesmo tempo, divertir as pessoas.” (DEJAVITE, 

2006, p. 39) 

Ao buscar atender o interesse amplo da audiência, a mídia está se tornando um 

provedor eletrônico de produtos de informação e entretenimento. É possível notar que as 

notícias que oferecem distração estão ganhando cada vez mais espaços nas publicações feitas 

por jornalistas.  

Para Dejavite (2006), o aumento do número de matérias que buscam entreter o leitor 

provocou o surgimento de uma das mais novas especialidades jornalísticas conhecida como 

Jornalismo de INFOtenimento.  

  
O receptor (com seus novos princípios de receber a informação) exige que a 
notícia na atualidade – independentemente do meio em que estiver inserida – 
informe, distraia e também lhe traga uma formação sobre o assunto 
publicado. Esse tipo de conteúdo tem sido denominado notícia light. Se as 
informações jornalísticas não tiverem essas características, não vão chamar a 
atenção da audiência. Por isso, mais do que um mero produto, tornaram-se 
um importante serviço. (DEJAVITE, 2006, p. 68) 
 

No final do século XX, motivados pelo crescimento do mercado interno, pela 

ampliação dos produtos culturais, pelo sucesso dos meios audiovisuais, como a televisão e 

pela tendência da segmentação do público com o surgimento da sociedade das informações, 

os jornais passaram a enfatizar o entretenimento em seus conteúdos editoriais. Além disso, a 

estética no tratamento da notícia passou a receber mais importância. “E a partir daí, podemos 

dizer que o conteúdo representativo da especialidade de INFOtenimento começa a despontar.” 

(DEJAVITE, 2006, p. 85) 
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Contudo, foi só no fim da década de 1990 que o jornalismo de INFOtenimento passou 

a ser visto como uma das mais novas especialidades jornalísticas. Sua articulação e 

desenvolvimento estão associados às muitas responsabilidades sociais e culturais que passou a 

ter.  

O termo INFOtenimento surgiu durante a década de 1980, mas foi só no final da 

década de 1990 que ele ganhou destaque, pois passou a ser utilizado por profissionais 

acadêmicos da comunicação. Neste contexto, Dejavite (2006) afirma que as matérias do 

jornalismo de INFOtenimento satisfazem curiosidades, estimulam anseios, permitem 

extravasar frustrações e alimentam a imaginação dos leitores. 

 
Assim, provavelmente, as seções de variedade e literatura foram os embriões 
dos atuais conteúdos do jornalismo de INFOtenimento, sendo, portanto, 
marcadas por duas características básicas: de um lado, como entretenimento, 
caracterizando um jornalismo em busca de um novo tipo de leitor e, de 
outro, como um valor de distinção de classe, capaz de contribuir para a 
formação de um gosto estético e cultural. (DEJAVITE, 2006, p. 83) 

 

O segredo da notícia light está na simplicidade que ela carrega, ou seja, no modo fácil 

de ser compreendida e comentada, na estimulação do imaginário social e na ocupação do 

tempo livre das pessoas. Com o uso da linguagem do entretenimento, como fazem por 

exemplo as telenovelas e filmes, a essência dessas matérias estão baseadas na interpretação ou 

recriação dos acontecimentos.  

 Dejavite (2006) cita que os elementos de entretenimento do jornalismo podem ser 

vistos como o sensacionalismo, personalização, dramatização de conflito e, na maioria das 

vezes, as matérias utilizam recursos como fotos, infográficos e tabelas. O discurso 

apresentado no jornalismo de INFOtenimento apresenta as seguintes características: a) textos 

leves e atraentes, que mostram para o leitor de forma direta, e através da linguagem coloquial 

e fluente, o assunto que será tratado; b) utilização de adjetivos e advérbios; c) uso de uma 

diagramação mais dinâmica e com bom aproveitamento do espaço; d) estímulo da capacidade 

de distração, das aspirações, curiosidades, probabilidade de extravasar as angústias e 

alimentar a imaginação; e) destaque à personalização, dramatização de conflitos e revelação 

de segredos.  

 Sobre o profissional que trabalha com o INFOtenimento, Dejavite (2006) afirma que 

ele deve, essencialmente, se interessar por programas culturais: sair durante o dia e a noite, 

frequentar estabelecimentos como bares, restaurantes, lanchonetes e livrarias, ter vontade de 

conhecer coisas diferentes, como festas gay, shows bregas e peças para adolescentes, degustar 
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drinques com nomes escabrosos, encontrar um boteco interessante, além de conversar com 

muitas pessoas. 

 
Escrever nesta categoria exige, portanto, além de um estilo fácil e fluente, 
atenção redobrada com os detalhes. O preço do evento tem que estar certo. O 
endereço e a hora em que ele começa também. Deve fornecer o número de 
telefone para se comprar um ingresso com antecedência. De nada adianta um 
texto florido, se ele não informa estes detalhes com precisão. (DEJAVITE, 
2006, p. 89) 

 

Por fim, é relevante mencionar que o INFOtenimento também é sinônimo de 

jornalismo ético e de qualidade. Por isso, não deve ser visto como um jornalismo sem 

importância por focar no entretenimento. As atividades de um jornalista, apesar de na maioria 

das vezes serem apresentadas como algo sem humor e “pesado”, tem o papel de divertir o 

público, o que não exclui a sua função de órgão fiscalizador. 
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4 AS REVISTAS AZUL MAGAZINE E GOL COMO REFORÇOS DE MARCAS 

 

 

4.1 Descrevendo a pesquisa 

 

Para atingir o objetivo proposto foi realizada uma pesquisa aplicada, na medida em 

que a intenção foi buscar conhecimento a partir de estudos aprofundados. Um estudo aplicado 

“objetiva gerar conhecimentos para aplicação prática, dirigidos à solução de problemas 

específicos. Envolve verdades e interesses locais.” (GERHARDT; SILVEIRA, 2009, p. 35) 

 Quanto aos objetivos trata-se de uma pesquisa descritiva por selecionar amostras 

aleatórias dos materiais sujeitos à pesquisa e o estudo é considerado descritivo, pois visa 

adquirir conhecimentos empíricos atuais. “As pesquisas descritivas têm como objetivo 

primordial a descrição das características de determinada população ou fenômeno ou, então, o 

estabelecimento de relações entre variáveis.” (GIL, 1987, p. 46) 

 Tendo em vista que os documentos são considerados uma fonte rica de informação, 

cujos conteúdos podem proporcionar evidências que fundamentam afirmações e declarações 

do pesquisador, o estudo é documental. É importante citar que “[...] na pesquisa documental, 

as fontes são muito mais diversificadas e dispersas.” (GIL, 1987, p. 51) 

 A pesquisa também é qualitativa, pois se trata de uma metodologia geral que busca 

desenvolver teoria tendo em vista informações que foram coletadas e analisadas 

sistematicamente. Neste contexto, Gerhardt e Silveira (2009) defendem que: 

 

Os pesquisadores que utilizam os métodos qualitativos buscam explicar o 
porquê das coisas, exprimindo o que convém ser feito, mas não quantificam 
os valores e as trocas simbólicas nem se submetem à prova de fatos, pois os 
dados analisados são não-métricos (suscitados e de interação) e se valem de 
diferentes abordagens. (GERHARDT; SILVEIRA, 2009, p. 32) 

 

Por fim, a pesquisa é de laboratório. É relevante mencionar, contudo, que pelo fato dos 

dados serem coletados por um único pesquisador na maioria das vezes, existe o risco de 

subjetivismo no estudo e interpretação dos resultados do estudo, uma vez que a “pesquisa de 

laboratório é experiência realizada em local circunscrito, já que no campo seria praticamente 

impossível realizá-la [...]” (MORESI, 2003, p. 9-10) 

Na primeira etapa, foi realizada uma revisão bibliográfica acerca da Escola Americana 

e dos principais conceitos abordados na pesquisa, como Teoria Funcionalista, Comunicação 

Organizacional, Jornalismo de Revista, Customização de Revista, INFOtenimento e Análise 
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de Conteúdo. A Teoria Funcionalista foi indicada para ser abordada no presente estudo, pois 

na medida em que as empresas utilizam a revista com a intenção de desenvolver a 

comunicação organizacional e fortalecerem suas marcas, é possível conhecer algumas funções 

de um meio de comunicação. Já a análise de conteúdo foi utilizada nas reportagens para 

encontrar respostas para as questões norteadoras. 

O estudo teve como universo revistas empresariais, sendo o corpus da pesquisa as 

publicações Azul Magazine e Gol Linhas Aéreas Inteligentes, que tem como amostra uma 

edição de cada revista, totalizando duas amostras para análise. Foram selecionadas a edição 

03 da Azul Magazine e a edição 136 da Gol (disponibilizadas em anexos), pois são as 

publicações de julho, geralmente um mês no qual as pessoas estão de férias e aproveitam para 

viajar. Vale ressaltar que “além de facilidade na distribuição dos exemplares, realizada dentro 

dos aviões, o cenário é perfeito para aproximar a empresa dos passageiros, já que estes 

dispõem de tempo ocioso para leitura durante os voos e ficam por pelo menos uma hora 

dentro das aeronaves.” (FISCHER, 2013, p. 41) 

 

FIGURA 1 – Capa da Azul Magazine nº 3  FIGURA 2 – Capa da Gol nº 136 

   
 Fonte – Pesquisa documental    Fonte – Pesquisa documental 

 

Segundo a Trip Editora, a revista de bordo Gol Linhas Aéreas Inteligentes, publicada 

desde março de 2002, tem periodicidade mensal e uma tiragem de 152 mil exemplares. A 
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publicação, que pode ser encontrada nas aeronaves da empresa, atinge cerca de três milhões 

de leitores por mês.  
Criada para afirmar o caráter ousado, inteligente e inovador da Gol, a 
publicação em suas 150 páginas fala de temas como cultura, moda, 
arquitetura, esporte, tecnologia, consumo e turismo tanto de cidades do 
Brasil quanto da América Latina onde a empresa atua. Os perfis de capa 
trazem personalidades de renome nacional, a exemplo de Caetano Veloso, 
Pelé e Cláudia Leitte. Tudo com linguagem leve e um projeto gráfico 
moderno valorizado pelas imagens de alguns dos melhores fotógrafos do 
país que colaboram para a revista, caso de Jorge Bispo e Marcio Scavone. 
(TRIP, s. d.) 

 

De acordo com Fischer (2013), entre os canais e ferramentas de comunicação que a 

Gol utiliza para informar e se relacionar com seus públicos prioritários, especialmente os 

clientes, destaca-se a revista Gol pelo seu alcance e qualidade editorial gráfica, que pode se 

comparada a de conceituadas revistas segmentadas nacionais. Com essa publicação, a Trip 

Editora já ganhou diversos prêmios. “Entre os últimos estão: o troféu 6º Prêmio Anatec de 

Mídia Segmentada (2010), ficando em 2º lugar (prata) na categoria publicação segmentada, e 

o 5º Prêmio Anatec de Mídia Segmentada (2009), com o 3º lugar (bronze) na categoria 

projeto gráfico.” (FISCHER, 2013, p. 42) 

Acerca da outra revista inserida no corpus da pesquisa, o site da Azul Magazine 

informa que trata-se de uma das nove ferramentas de mídia para impactar e se relacionar com 

o cliente. É uma publicação mensal desenvolvida pela Editora Arranjo de Letras Eireli. Com 

uma tiragem de 90 mil exemplares, a primeira edição da revista de bordo foi publicada em 

maio de 2013. Nas reportagens são abordados diversos temas como gastronomia, turismo, 

lazer, cultura e tecnologia. 

Distribuída no 1º dia do mês com exclusividade nas aeronaves da Azul, a revista tem 

1,7 milhões de leitores e conta com 21 colaboradores. Para que 100% da frota seja carregada 

com as revistas referentes ao mês de veiculação, conforme o site da Azul Magazine, são 

necessários cinco dias corridos, do 1º ao 5º de cada mês. 

Em relação aos materiais, o site informa que a publicação com prova de cor tem fontes 

embebidas, imagens em CMYK, que é a abreviatura do sistema de cores Ciano, Magenta, 

Amarelo e Preto, e com 300 DPI de resolução, carga total de tinta de até 340%, marcas de 

corte e sangria de 5mm. Além disso, é recomendado que todos os textos, logotipos e qualquer 

elemento essencial da página mantenham uma distância mínima de 5mm de qualquer margem 

de corte, dobra ou encadernação. 
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O método utilizado para o tratamento dos dados do corpus é o hipotético-dedutivo, já 

que as análises são subsidiadas pela hipótese e pelos dados coletados. Esse é um método de 

tentativas e eliminação de erros, que apresenta resultados, mas não leva à certeza absoluta, 

pois o conhecimento absoluto não é possível de ser alcançado. É bem aceito por 

pesquisadores das áreas de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, uma vez que ele não gera 

um conhecimento pronto e acabado.  

De acordo com Gil (2008), o método hipotético-dedutivo consiste na seguinte linha de 

raciocínio: 

 
Quando os conhecimentos disponíveis sobre determinado assunto são 
insuficientes para a explicação de um fenômeno, surge o problema. Para 
tentar explicar a dificuldade expressa no problema, são formuladas 
conjecturas ou hipóteses. Das hipóteses formuladas, deduzem-se 
consequências que deverão ser testadas ou falseadas. Falsear significa tentar 
tornar falsas as consequências deduzidas das hipóteses. Enquanto no método 
dedutivo procura-se a todo custo confirmar a hipótese, no método hipotético-
dedutivo, ao contrário, procuram-se evidências empíricas para derrubá-la. 
(GIL, 2008, p. 12) 

 

Posteriormente, foi iniciada a coleta de dados que utilizou os instrumentos de leitura 

das reportagens das duas edições das publicações escolhidas, com o objetivo de desenvolver 

as análises e, assim, encontrar as possíveis respostas das questões norteadoras. Foram 

selecionadas apenas uma edição de cada revista, pois o tempo destinado para fazer estudos 

mais profundos é pequeno e tal amostra é suficiente para um primeiro estudo. 

Após as informações serem coletadas, foi realizado o tratamento dos dados, seguidos 

de análise do conteúdo das reportagens publicadas pelas empresas Azul e Gol. Através dessa 

análise foram reconhecidos os aspectos de INFOtenimento utilizados para fortalecerem as 

marcas. 

 

4.2 Análise de conteúdo como proposta metodológica 

 

Para descobrir se as publicações Azul Magazine e Gol Linhas Aéreas Inteligentes 

apresentam em seu conteúdo aspectos de INFOtenimento para fortalecerem as marcas foi 

realizada uma análise de conteúdo das reportagens presentes em determinadas edições dessas 

revistas. Segundo Bardin (2009), a análise de conteúdo pode ser definida, enquanto método, 

como o conjunto de técnicas de análise dos processos comunicativos que adotam 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo presente nas mensagens.  
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A definição de análise de conteúdo dada por Berelson, àcerca de uns vinte 
anos atrás, continua a ser o ponto de partida para as explicações que todos os 
principiante reclamam, tendo-a ele definido do seguinte modo: uma técnica 
de investigação que através de uma descrição objectiva, sistemática e 
quantitativa do conteúdo manifesto das comunicações, tem por finalidade a 
interpretação destas mesmas comunicações. (BARDIN, 1988. p. 36) 

 

Conhecida como um método das ciências humanas e sociais, a análise de conteúdo, 

segundo Duarte e Barros (2008), tem a função de investigar um fenômeno simbólico através 

de diferentes técnicas de pesquisa. Dessa perspectiva, esse método só foi adotado 

regularmente no início do século XX, estando a serviço de diversos campos do conhecimento.   

 
O grande impulso percebido pela análise de conteúdo ocorreu mesmo 
durante a Segunda Guerra Mundial. Nessa época, 25% das pesquisas com 
esse método estiveram a serviço do governo americano, seja dedicando-se a 
desmascarar periódicos e agências de notícias suspeitos de propaganda 
subversiva (BARDIN, 1988; KIENTZ, 1973), seja monitorando as 
transmissões radiofônicas internas dos nazistas e seus aliados. 
(KRIPPENDORFF, 1990 apud DUARTE; BARROS, 2008, p. 283) 
 

 Vale ressaltar que um dos objetivos da análise de conteúdo está relacionado à inferência, que 

pode ser definida como uma operação lógica para adquirir conhecimentos sobre os aspectos ocultos de 

uma mensagem analisada. “[...] o analista trabalha com índices cuidadosamente postos em 

evidência, tirando partido do tratamento das mensagens que manipula, para inferir [...] 

conhecimentos sobre o emissor ou sobre o destinatário da comunicação” (BARDIN, 1988, p. 

39-40 apud DUARTE; BARROS, 2008, p. 284) 

Esse tipo de método que procura, basicamente, analisar mensagens é considerado 

sistemático na medida em que se baseia num conjunto de procedimentos que podem ser 

aplicados da mesma maneira a todo conteúdo submetido à análise. Além disso, é visto como 

confiável ou objetivo, pois permite que diversas pessoas, aplicando independentemente as 

mesmas categorias à mesma amostra de mensagens, consigam ter as mesmas conclusões. 

(LOZANO, 1994 apud DUARTE; BARROS, 2008) 

Neste contexto, Duarte e Barros (2008) citam que na visão de Krippendorff (1990), a 

análise de conteúdo apresenta as seguintes características:  

 
(a) orientação fundamentalmente empírica, exploratória, vinculada a 
fenômenos reais e de finalidade preditiva; (b) transcendência das noções 
normas de conteúdo, envolvendo as ideias de mensagem, canal, 
comunicação e sistema; (c) metodologia própria, que permite ao investigador 
programar, comunicar e avaliar criticamente um projeto de pesquisa com 
independência de resultados.” (DUARTE; BARROS, 2008, p. 286) 



39 

 

Para obter resultados precisos com a utilização do método, que consiste na 

interpretação de mensagens e enunciados, Bardin (1988) explica que é necessário organizar as 

fases da análise de conteúdo em: 1) pré análise, que consiste na escolha do material que será 

estudado e também na elaboração de hipóteses que vão servir para o desenvolvimento de 

indicadores para a interpretação final; 2) exploração do material, que faz referência a etapa da 

análise propriamente dita e 3) tratamento dos resultados, que considera a inferência e 

interpretação dos resultados brutos. Para o autor, “o analista, tendo à sua disposição resultados 

significativos e fiéis, pode então propor inferências e adiantar interpretações a propósito dos 

objectivos previstos, ou que digam respeito a outras descobertas inesperadas.” (BARDIN, 

1988. p. 101) 

De acordo com Duarte e Barros (2008), a segunda fase, referente à exploração do 

material, envolve operações de codificação, que pode ser entendida como o processo de 

alteração dos dados brutos tendo em vista regras de enumeração, agregação e classificação, 

com o objetivo de deixar claro para o analista as características do material selecionado. 

Nessa perspectiva, a codificação engloba três fases: o recorte que trata da escolha das 

unidades de registro – são consideradas partes de uma unidade de amostragem – e contexto; a 

enumeração que tem em vista a maneira de quantificação das unidades de registro que vão 

levar a determinação de índices; e a categorização, que pode ser alcançada através do trabalho 

de classificação e reagrupamento das unidades de registros em um número menor de 

categorias, com a intenção de tornar acessível a massa de dados e sua variedade.  

Diante do exposto, é importante citar que para a amostragem ser rigorosa, é preciso 

que a amostra que será submetida à análise seja representativa levando em consideração o 

universo inicial de documentos. Cabe ressaltar que “nem todo o material de análise é 

susceptível de dar lugar a uma amostragem e, nesse caso, mais vale abstermos-nos e reduzir o 

próprio universo (e, portanto, o alcance da análise) se este for demasiado importante” 

(BARDIN, 2009, p. 13). 

Portanto, assim como defende Bardin (1988), a análise de conteúdo pode ser vista 

como um método que tem os objetivos de ultrapassar a incerteza e enriquecer a leitura. “Não 

se trata de um instrumento, mas de um leque de apetrechos; ou, com maior rigor, será um 

único instrumento, mas marcado por uma grande disparidade de formas e adaptável a um 

campo de aplicação muito vasto: as comunicações.” (BARDIN, 1988. p. 31). Nesse sentido, 

existe a possibilidade de destacar que a análise de conteúdo se mostrou ideal para ser utilizada 

na pesquisa ora apresentada. 
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4.3 O conteúdo das revistas customizadas Azul Magazine e Gol 

 

São características das revistas customizadas pertencerem a uma empresa, realizarem 

publicidade e valorizar a marca, entreterem e informar os leitores, apresentando assuntos 

relevantes diretamente ligados às empresas, utilizarem recursos para atrair o leitor e terem um 

projeto editorial amplo. Assim, no tratamento dos dados buscou-se localizar tais 

características na edição nº 3 da Azul Magazine e nº 136 da Gol Linhas Aéreas Inteligentes. 

Os resultados encontrados são apresentados no Quadro 1. 

 

QUADRO 1 – Características de customização nas revistas Azul Magazine e Gol 

 

 

 Azul Magazine Gol 

Pertence a uma empresa Sim Sim 

Realiza publicidade Sim Sim 

Valoriza a marca Sim Sim 

Entretém os leitores Sim Sim 

Informa o público Sim Sim 

Tem assuntos relevantes Sim Sim 

Matérias são ligadas 
diretamente à empresa 

Sim Sim 

Usam recursos para atrair o 
leitor 

Sim Sim 

Projeto editorial amplo  Sim Sim 

Fonte – Pesquisa/ Elaboração própria 

 

 Tendo em vista os dados do Quadro 1, é possível afirmar que as publicações Azul 

Magazine e Gol Linhas Aéreas Inteligentes podem ser consideradas revistas customizas na 

medida em que possuem todas as características elencada com base nos conceitos de Fischer 

(2013), Barbosa (2011), Marques (2007), Scalzo (2011) e Michel (2011). O fato dessas 

revistas realizarem publicidade, valorizarem a marca, entreterem os leitores, informarem o 

público, terem assuntos relevantes e matérias ligadas diretamente à empresa, usarem recursos 

para atrair o leitor, como imagens, tabelas, logotipos e páginas coloridas, e terem projeto 

editorial amplo pode ser verificado nos próximos tópicos da pesquisa. 

PUBLICAÇÕES 

 CARACTERÍSTICAS 
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 Com a intenção de descobrir se as revistas Azul e Gol utilizam aspectos do 

INFOtenimento para fortalecerem a marca, foi feito um estudo mostrando a maneira como é 

feita a publicidade nos textos informativos, além de uma apresentação das marcas de 

identificação, como logotipos e cores, das empresas em suas publicações. Porém, antes dessa 

análise e com a intenção de sustentar o resultado da presente pesquisa, foi realizado um 

estudo quantitativo que revela o número de páginas destinado à informação e a propagandas e 

também, a relação entre editorias e espaço que ocupam nas revistas. 

 

4.3.1 Informação e propagandas nas revistas Azul Magazine e Gol 

 

TABELA 1 – Relação entre as páginas da revista Azul Magazine4 

 

Conteúdo Quantidade de páginas Frequência relativa (%) 

Informações jornalísticas 76 54,7% 

Propagandas da Azul 21 15,1% 

Propagandas de outras empresas 355 27,3% 

Outros 4 2,9% 

Fonte – Pesquisa/ Elaboração própria 

 

TABELA 2 – Relação entre as páginas da revista Gol 6 

 

Conteúdo Quantidade de páginas Frequência relativa (%) 

Informações jornalísticas 86 48,9% 

Propagandas da Gol 31 17,6% 

Propagandas de outras empresas 547 32,4% 

Outros 2 1,1% 

Fonte – Pesquisa/ Elaboração própria 

                                                             
4 Para fazer a frequência relativa de cada tipo de conteúdo foi considerado o número total de páginas do quadro 
que é maior que a quantidade de páginas da revista Azul Magazine, já que em uma mesma página da publicação 
é possível encontrar, por exemplo, informação jornalística e propaganda. 
5 Nessa contagem não foram incluídas as propagandas de outras empresas na capa e contra capa da revista Azul. 
6 Para fazer a frequência relativa de cada tipo de conteúdo foi levado em consideração o número total de páginas 
do quadro que é maior que a quantidade de páginas da revista Gol Linhas Aéreas Inteligentes. 
7 Nessa contagem não foram incluídas as propagandas de outras empresas disponibilizadas na capa e contra capa 
da revista Gol. 
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Como mostram os Quadros 1 e 2 e tendo em vista que a quantidade de páginas 

destinadas à informação jornalística é maior, é possível perceber que o foco das empresas é 

divulgar reportagens aliadas ao turismo. Porém, mesmo que a quantidade de páginas voltadas 

para a propaganda das empresas seja menor, isso não excluiu a preocupação das empresas em 

divulgarem suas marcas já que as publicações pertencem a elas e divulgam conteúdos que 

estão em conformidade com seu objetivo: “vender turismo”. 

É interessante mencionar também que nas páginas das revistas Azul e Gol são 

disponibilizadas uma quantidade significativa de propagandas de outras empresas. Isso 

acontece, pois conforme Fischer (2013) a maioria das publicações customizadas tem 

anunciantes para diminuírem os custos de produção e dar maior credibilidade ao veículo de 

comunicação. Além disso, o anúncio de importantes marcas mostra o respeito que as revistas 

estão conquistando. 

 

4.3.2 Editorias das revistas Azul Magazine e Gol 

 

QUADRO 2 – Relação entre Editorias e espaço ocupado na revista Azul Magazine 

 

Editorias Edição nº 3 

Editorial 1 página 

4 Cantos  29 páginas 

Destinos 29 páginas 

Em Foco 15 páginas 

Azuis 16 páginas 

Fonte – Pesquisa/ Elaboração própria 

 

QUADRO 3 – Relação entre Editorias e espaço ocupado na revista Gol 

 

Editorias Edição nº 136 

Editorial 1 página 

Caixa de Entrada 1 página 

Bastidores da Aviação 2 páginas 

Em Trânsito 7 páginas 

Embarque 28 páginas 
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QUADRO 3 – Relação entre Editorias e espaço ocupado na revista Gol (continuação) 

 

Editorias Edição nº 136 

Capa 8 páginas 

Comportamento 8 páginas 

Perfil 13 páginas 

Rota 7 páginas 

Descoberta 6 páginas 

Executiva 5 páginas 

Postais por Escrito 1 página 

Bem Viver 1 página 

Voe Gol 20 páginas 

Tradução 2 páginas 

Meu Jeito de Voar 1 página 

Fonte – Pesquisa/ Elaboração própria 

 

Mesmo que a Azul Magazine tenha cinco editorias principais, é possível considerar 

que a revista tem um amplo projeto editorial já que a editoria “4 Cantos” engloba, na edição 

nº 3, as subeditorias: Agenda, Gastronomia, Museus interativos, Cinema, Música, Teatro, 

Livros, O Quarto, A Rua, Hot Spot, 5 Perguntas, Vitrine, Olhar Azul e Colunas. Já a editoria 

“Destinos” tem as subeditorias Viagem, Fazendo a mala e Eu Fui e a “Em Foco”, as 

subeditorias Perfil, Bem-estar e Made in Brazil. Por fim, a editoria “Azuis” engloba: 

Números, Tudo Azul, Gente Azul, Curtas, União, Torre de Controle, Experiência Azul, Mapa 

Viracopos, Mapa de Rotas e Panorâmica. Vale ressaltar que a publicação da empresa aérea 

Gol apresenta mais editorias, como “Janela” e “Escapada”, que não foram citadas no Quadro 

4, pois não estão presentes na edição 136.  

 

4.3.3 Publicidade nos textos informativos presente nas revistas Azul Magazine e Gol 

 

Como pode ser visto nas Figuras 3 e 4, a Azul Magazine informou os leitores sobre 

determinados assuntos e no final da reportagem preocupou em divulgar os voos oferecidos 

pela empresa. 
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FIGURA 3 – Página 65 da revista Azul Magazine edição 3 

   
Fonte – Pesquisa documental 

 

A primeira reportagem “Bonito por natureza”, representada na Figura 3, tem o 

objetivo de apresentar para o público os rios, cachoeiras, grutas e a vegetação no Mato Grosso 

do Sul. Além das imagens serem atraentes (conforme a Figura 5), a autora do texto buscou 

apresentar as características dos pontos turísticos na cidade Bonito, o que chama ainda mais a 

atenção do passageiro. Posteriormente, a jornalista divulgou que a companhia começou a 

operar voos diretos de Campinas a Bonito. 
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FIGURA 4 – Página 75 da revista Azul Magazine edição 3 

   
Fonte – Pesquisa documental 

 

Já a segunda reportagem intitulada “No ritmo de Paraty”, mostrada na Figura 4, 

apresenta informações sobre a cidade Paraty, no Rio de Janeiro, como o conjunto 

arquitetônico do Centro Histórico, praias e cachoeiras que remetem aos tempos do Brasil 

Colônia. Assim como a “Bonito por natureza”, essa matéria sobre Paraty tem imagens para 

atrair o público (conforme a Figura 6). No final da matéria, o autor divulgou as opções de 

voos para a cidade. 

 



46 

 

FIGURA 5 – Página 61 da Azul edição 3  FIGURA 6 – Página 71 da Azul edição 3 

   
 Fonte – Pesquisa documental                  Fonte – Pesquisa documental  

 

Em relação à revista Gol, como pode ser visto nas Figuras 7 e 8, a publicação também 

informou os leitores e no final da reportagem divulgou os voos oferecidos pela empresa.  

 

FIGURA 7 – Página 124 da revista Gol edição 136 

   
Fonte – Pesquisa documental 
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A reportagem “El Papa Es Pop”, representada na Figura 7, mostra para o leitor a 

cidade onde vivia Jorge Mario Bergoglio, o atual líder da igreja católica que foi eleito em 

março de 2013. Além de informar, a jornalista preocupou em divulgar imagens (conforme 

Figura 9) que revelam, por exemplo, os locais frequentados pelo papa em Buenos Aires. 

Posteriormente, foram disponibilizados os horários e a origem dos voos para a cidade na 

Argentina. 

 

FIGURA 8 – Página 131 da revista Gol edição 136 

   
Fonte – Pesquisa documental 

 

Já a segunda reportagem “Na Trilha das Fazendas Centenárias”, representada na 

Figura 8, oferece informações sobre  os espetáculos e concertos do Festival Vale do Café que 

são realizados em igrejas, casarões, praças e em fazendas do Rio de Janeiro. A matéria 

também busca atrair os leitores com imagens (conforme a Figura 10) e no final do texto, o 

jornalista divulgou os horários e a origem dos voos para a cidade brasileira, com a empresa 

aérea Gol.  
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FIGURA 9 – Página 121 da Gol nº 136   FIGURA 10 – Página 130 da Gol nº 136 

   
 Fonte – Pesquisa documental    Fonte – Pesquisa documental 

 

 Neste contexto, é importante destacar que as empresas aéreas Azul e Gol, além de 

colocarem propagandas no decorrer das publicações e em algumas matérias reforçarem o 

serviço que oferecem para o público, possuem marcas de identificação na revista que são 

essenciais para contribuir com a divulgação de suas marcas. Além disso, o fato das revistas 

possuírem os nomes das empresas contribui com o fortalecimento das marcas. 

Os logotipos das empresas nas revistas (Figuras 11 e 12), por exemplo, são as 

primeiras marcas vistas pelo leitor.  

 

FIGURA 11 – Logotipo da Azul Magazine              FIGURA 12 – Logotipo da Gol 

  
 Fonte – Pesquisa documental    Fonte – Pesquisa documental  

  

Além dos logotipos, é possível encontrar no final das páginas dessas publicações uma 

marca de identificação da Azul e Gol (Ver Figuras 13 e 14). 
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FIGURA 13 – Identificação da Azul no final das páginas da revista 

 
Fonte – Pesquisa documental 

 

FIGURA 14 – Identificação da Gol no final das páginas da revista 

 
Fonte – Pesquisa documental 

 

Uma importante ferramenta que também ajuda a reforçar as marcas das empresas está 

relacionada às cores presentes nas revistas. No caso da Azul Magazine, é possível observar 

que no decorrer da revista predomina a cor azul, que de acordo com Farina, Perez e Bastos 

(2006) faz referência ao pensamento e à inteligência. Já na revista Gol predomina a cor 

laranja, que pode ser relacionada à imaginação, excitação e aventura. (Ver Figuras 15, 16, 17 

e 18). 

 

FIGURA 15 – página 20 da Azul nº 3  FIGURA 16 – página 50 da Azul nº 3 

  
 Fonte – Pesquisa documental    Fonte – Pesquisa documental 
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FIGURA 17 – página 16 da Gol nº 136      FIGURA 18 – página 40 da Gol nº 136 

  
   Fonte – Pesquisa documental     Fonte – Pesquisa documental  

 

 A partir desses levantamentos, é importante ressaltar que as publicações Azul 

Magazine e Gol Linhas Aéreas Inteligentes têm amplos projetos editorias e, com base nos 

dados encontrados, podem ser consideradas revistas customizadas. Além disso, elas possuem 

aspectos do INFOtenimento para fortalecerem suas marcas, na medida em que estão 

preocupadas em informar e entreter o leitor e, ao mesmo tempo, atrair consumidores. No final 

de algumas reportagens, por exemplo, são divulgados horários e destinos de voos. 

Nessa perspectiva, uma das formas de entreter o público leitor é utilizando imagens. 

Quando a matéria fala sobre viagens e destinos, por exemplo, são disponibilizadas imagens 

dos pontos turísticos de um lugar. É possível compreender também que o fato das revistas 

oferecem conteúdos jornalísticos na maioria das páginas não exclui o objetivo que essas 

empresas aéreas têm de divulgar o serviço que oferecem.  

Nesta perspectiva, é relevante citar que nas páginas das revistas Azul e Gol podem ser 

encontradas uma quantidade significativa de propagandas de outras empresas, o que diminui 

os custos de produção e concede mais credibilidade aos veículos de comunicação. Outro 

ponto importante é que ao utilizaram determinadas cores e logotipos, a Azul e Gol acabam 

fortalecendo suas marcas. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Com a intenção de divulgarem suas marcas, muitas empresas têm apostado na 

divulgação de conteúdos customizados. Para verificar se as publicações Azul Magazine e Gol 

Linhas Aéreas Inteligentes podem ser consideradas revistas customizadas e se apresentam em 

seu conteúdo aspectos de INFOtenimento para fortalecerem as marcas, foi utilizada a análise 

de conteúdo que, enquanto método, pode ser definida como o conjunto de técnicas de análise 

dos processos comunicativos que adotam procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição 

do conteúdo presente nas mensagens. A pesquisa também buscou elencar as funções da 

publicidade para destacar a relação entre Teoria Funcionalista e revista customizada, 

identificar as particularidades do jornalismo de revista e do processo de customização de uma 

revista, além de analisar as características jornalísticas das revistas selecionadas levando em 

conta a customização e o INFOtenimento. 

Após realizar a análise, é possível concluir que as publicações Azul e Gol podem ser 

consideradas revistas customizadas e que apresentam em seu conteúdo aspectos do 

INFOtenimento para fortalecerem as marcas. É importante ressaltar que além de informar e 

entreter o leitor, essas publicações buscam atrair consumidores e mesmo oferecendo conteúdo 

jornalístico na maioria das páginas, não excluem a finalidade de mostrar o serviço que 

oferecem. Além disso, para diminuir os custos de produção e dar maior credibilidade às 

revistas, é disponibilizada uma quantidade significativa de propagandas de outras empresas. 

Neste contexto, é relevante mencionar que ao utilizarem determinadas cores e logotipos, a 

Azul e Gol acabam divulgando suas marcas. 

 Em relação às dificuldades encontradas no desenvolvimento da pesquisa, é importante 

citar que para realizar conexão entre os conceitos e estabelecer um método de análise foi 

necessário fazer diversas leituras e um estudo mais aprofundado. De forma geral, não foi 

enfrentada nenhuma dificuldade que pudesse comprometer a análise e o resultado da presente 

pesquisa. 

Para futuras pesquisas relacionadas às revistas customizadas, que estão sendo cada vez 

mais usadas pelo marketing para fortalecer e expandir uma marca, a sugestão é aumentar a 

amostra de análise e consequentemente adquirir resultados mais amplos e significativos. Além 

disso, seria interessante realizar um estudo bibliométrico para descobrir o motivo e se é 

comum as empresas aéreas, como a Azul, Gol e TAM, fazerem publicidade de forma mais 

intensa nas últimas páginas da revista.  
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