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RESUMO 

 

 

 

Revistas configuram um veículo periódico semanal, quinzenal ou mensal; com informações, 

pequenas e grandes reportagens, curiosidades e temáticas heterogêneas; e que narram histórias 

e fatos através de fotografias, ilustrações, recursos gráficos, tipografias, narrativas, textos e 

outras tantas ferramentas. Revista fala do contemporâneo, mas também resgata o passado. É 

infantil, jovem, adulta ou está na melhor idade. Possuem sentidos e têm algo a dizer, a contar, 

a provocar. E dentre as inúmeras possibilidades do universo das revistas, este trabalho busca 

problematizar as formas e efeitos da revista de bordo como uma entre as tantas do mundo dos 

produtos midiáticos, mas exibindo suas peculiaridades. Feitas para entreter, as revistas de 

bordo são publicações geralmente mensais e distribuídas gratuitamente pelas companhias 

aéreas para os passageiros a bordo dos seus vôos. Muito além de falar sobre a empresa, essas 

revistas falam de turismo, gastronomia, moda, cinema, arte, música, televisão, lazer, mundo e 

refletem um novo jornalismo baseado em consumo e cultura e que expressa uma identidade 

ainda velada pelo mundo dos anúncios e grandes faturamentos das publicações. 

 

 
Palavras-chave: revista de bordo; identidade; entretenimento; turismo; consumo; cultura. 
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Introdução 

 

No cenário brasileiro – onde existem aproximadamente 217 revistas auditadas pelo 

Instituto Verificador de Circulação (IVC), enquadrando revistas pagas e gratuitas, que 

abordam assuntos distintos através do jornalismo especializado focado em: gêneros, faixa 

etária e classes sociais – é possível visualizar a grandeza do jornalismo de revista, que tem 

como uma de suas principais características o fato de falar diretamente com o seu leitor 

através de inúmeras possibilidades e temáticas. 

Esse tipo de jornalismo é resultado de uma estrutura de mercado que surge e se 

consolida no Brasil nos anos 1960 e 1970, e que foi instituída através de conjuntos 

empresariais da comunicação de massa e cultura que Adorno e Horkheimer, filósofos da 

escola de Frankfurt, chamam de “indústria cultural”. Segundo Taschner (1992), o 

desenvolvimento da indústria cultural no Brasil se dá a partir do reordenamento político após 

o golpe de 1964 e com a entrada do país na etapa monopolista do capitalismo, o que 

corresponde ao período em que organizações como Abril e Globo despontam no cenário da 

comunicação. 

Com essa mudança no cenário econômico e político do país durante e após os 

governos militares (1964-1985), a comunicação e a forma de fazer jornalismo assumem um 

novo formato e uma nova identidade que contextualiza consumo e entretenimento e que 

transmuta o mercado editorial através de uma forte influência estadunidense, com a 

valorização do capitalismo, nos países do hemisfério sul.  

O jornalista deixa de ser um ativista político, autor de textos opinativos para 

se tornar um mediador neutro e imparcial que observa a realidade social e 

produz um relato com base no método da objetividade [...] Este é o padrão – 

o modelo norte-americano e inglês de jornalismo informativo, separando as 

opiniões de fatos – que, no decorrer do século XX, acaba por se tornar 

dominante no campo jornalístico das sociedades democráticas. (AGUIAR, 

2008, p. 16). 

 

Através dos estudos e discussões sobre comunicação, nota-se que a mídia não está 

isolada, que ela faz parte da sociedade e a sociedade dela e é a partir do momento em que se 

reconhece uma mudança da cultura do impresso, solicitando que teorias sejam refeitas 

constantemente para dar conta desses novos fenômenos da contemporaneidade, fica fácil 

entender que as mídias se adaptam sempre às novas tendências.  

Para autores como Bourdieu (1997), Dejavite (2007) e Gomes (2004), as informações 

não precisam apenas chegar ao leitor, elas precisam ser atrativas também no conteúdo. 
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É preciso cativar a audiência mediante a informação que se oferece para 

vender ao anunciante a sua atenção. Todo o negócio se apóia, então, na 

capacidade de fixar a atenção do destinatário da informação. Para tanto, o 

primeiro subsistema da lógica da cultura de massa a ser acionado é também 

o mais óbvio: a ruptura de regularidades. (GOMES, 2004, p. 314).  
  

A busca por essa audiência, uma das conseqüências da segmentação do jornalismo, dá 

espaço ao que podemos chamar de imprensa popular e que segundo Dejavite (2001) privilegia 

o entretenimento através do chamado fait divers – termo incorporado por Roland Bartes 

(1964) –, que significa fatos diversos e que notamos nas coberturas de curiosidades; notícias 

sobre celebridades; reportagens sobre moda, cinema, música, arte, turismo; entre outras 

temáticas vistas nos conteúdos editoriais.   

Essa nova lógica de mercado do jornalismo e seu novo paradigma editorial impõem, 

segundo o sociólogo francês Ignácio Ramonet (1999), formas diferentes de selecionar uma 

notícia. “Agora, as informações devem ter três qualidades principais: serem fáceis, rápidas e 

divertidas” (RAMONET, 1999, p. 137). 

E como uma revista é resultado de todo um processo de construção editorial e 

identitária criado para atender a lógica midiática do mercado segmentado do jornalismo – que 

também se dá através da profissionalização da profissão – antes de optar por um tipo de 

revista, é preciso compreender essa evolução e o lugar que as revistas ocupam na vida das 

pessoas. O desenvolvimento da revista, como um produto editorial, é fruto desse mercado 

ainda vigente, como cita Sodré (1970): 

Na verdade, [...] mais do que qualquer outro veículo impresso, a revista está 

diretamente vinculada à estrutura capitalística do mercado. E o interessante 

do editor é que ela se venda, assim como um sabonete ou uma roupa. Por 

isso, mais do que destinada a irrigar a opinião pública, a revista é feita para o 

entretenimento ou a evasão do consumidor. (SODRÉ, 1997, p. 45). 

 

Segundo Scalzo (2003, p.52), não há nenhum problema em revistas reservarem 

espaços generosos para o entretenimento – algumas publicações são, por sinal, inteiramente 

dedicadas a ele –, assim como logicamente não há qualquer problema em algumas revistas 

dedicarem-se exclusivamente à educação ou à informação. Nesse ponto, a propalada tensão 

entre jornalismo e entretenimento no meio revista, torna-se uma discussão sem sentido. Há 

espaço para as duas coisas, desde que se perceba, é claro, os limites e possibilidades de cada 

área, sem querer misturar uma com a outra. Para Vilas Boas (1996, p. 34), o texto de revista, 

assim como qualquer outro, se caracteriza pela correção gramatical, conta também com o 

sentido de informação, mas é mais legível, proveitoso e intrigante (VILAS BOAS, 1996, p. 
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29); sendo um formato que proporciona lazer, mistura sedução, necessidade de haver 

personagens e espetáculos, o que nos leva a reconhecê-lo como um texto capaz de entreter. 

 

Plano de vôo: a construção da pesquisa 

 

A possibilidade desta pesquisa foi plantada quando me vi instigada a refletir sobre o 

modo de fazer e pensar a mídia revista como um produto jornalístico, o que ocorreu ao cursar 

a disciplina de Análise do Discurso no terceiro semestre da graduação. Este contato inicial 

com uma nova percepção de análise despertou em mim uma inquietação fundamentada na 

necessidade de visualizar as revistas não mais como leitora, e sim como pesquisadora e 

curiosa, buscando os sentidos para cada uma das escolhas - principalmente nas construções 

das capas e nas formas dadas aos seus miolos.  

Logo, ao me dedicar à iniciação científica pesquisando um produto histórico - a revista 

Alterosa - entendi que toda a construção de uma revista está relacionada com as questões por 

trás dos entendimentos sobre as identidades midiáticas de quem a produz, e que todas as 

escolhas, pensadas ou impensadas, refletem o lugar de onde um veículo fala e qual ideologia 

defende (REIS; TAVARES, 2013, p. 12). 

As revistas, como ferramentas de uma realidade midiática, sugerem comportamentos e 

são capazes de influenciar a vida das pessoas de forma direta, modificando pensamentos, além 

de informar de uma maneira mais concreta. “As revistas vieram para ajudar na 

complementação da educação, no aprofundamento de assuntos, na segmentação, no serviço 

utilitário que podem oferecer a seus leitores” (SCALZO, 2003, p.14). 

Assim, este trabalho pretende se basear nos estudos de identidades: editorial e social, 

nos conceitos de jornalismo e entretenimento, além de conhecimentos sobre as questões que 

envolvem o produto jornalístico revista; feitos por autores como Márcia Benneti (2010), 

Marília Scalzo (2003), Reges Schwaab (2013), Frederico Tavares (2013), Itânia Gomes 

(2008), Fábia Dejavite (2006), entre outros. Estes autores teorizam e exemplificam os 

processos editoriais por trás da revista, esclarecendo como as questões de identidades e 

discursos definem o lugar que esse produto impresso constrói no cenário atual do jornalismo 

adepto ao entretenimento, e como se dá a comunicação por esse meio. 

O jornalismo de revista mudou. Ele vive um contraste entre o consumo e o 

informacional, e até mesmo se mistura. Essa é uma realidade que segundo o jornalista e 

crítico cultural norte-americano, Neal Gabler, no livro “Vida, o filme: como o entretenimento 

conquistou a realidade” (1999); está sendo transformada desde a disseminação da cultura 
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estadunidense e que nitidamente está refletida no jornalismo e nos meios de comunicação das 

sociedades que são influenciadas por essa cultura, como é o caso do Brasil, desde a 

segmentação da imprensa e do surgimento da indústria cultural. 

É essa combinação que se aplica na essência das revistas de bordo que, tal qual 

apontam os estudos de Maria Celeste Mira (2001) sobre revistas comerciais, são um bom 

exemplo da segmentação de uma cultura jornalística construída, reconhecidas como um dos 

diversos tipos do fazer jornalístico, e que abrangem um conjunto de elementos que a 

transforma em um veículo midiático produzido por escolhas, capaz de ocupar um lugar 

específico e produzir discursos em meio às novidades do jornalismo contemporâneo.  

Porém, é importante atentar que mesmo um veículo sendo basicamente feito para 

entreter, o uso de técnicas jornalísticas é necessário, já que princípios como clareza, exatidão, 

coesão devem estar presentes em qualquer texto de revista. Pois, ainda que seja mais 

abrangente, o texto de revista deve ter objetividade para fazer com que o leitor leia uma 

matéria até o fim (SOARES, 2013). 

Se uma revista é parte importante de uma realidade midiática, que contribui para o 

entendimento das identidades (KELNNER, 2001), as premissas de análise desta pesquisa 

consideram questões editoriais e estéticas para não só revelar as revistas como um dispositivo, 

mas também para buscar o entendimento do que representa esse dispositivo feito para 

entreter. 

Assim, após estudar um produto impresso histórico e entender a importância e o 

processo de evolução do jornalismo de revista no Brasil, decidi iniciar uma busca por um 

produto capaz de representar essa mudança no jornalismo aplicada à atualidade e de 

possibilitar novos olhares ao relacionar jornalismo e entretenimento. Foi então que me deparei 

com um denominador comum: as revistas de bordo, conforme detalharei adiante.   

 

 

Bagagens despachadas: definindo o corpus  

 

Além de esclarecer diversas questões em torno das revistas escolhidas e considerando 

os estudos de Patrick Charaudeau (2006) sobre a finalidade das mídias através dos temas e 

debates que essas revistas promovem, proponho uma reflexão acerca das estratégias e do 

papel desse tipo de produto na comunicação e no contexto em que está inserido, a partir de 

uma análise que aponta a essência da revista de bordo: o entretenimento – e que se ramifica ao 

relacioná-lo com consumo e cultura.  
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Assim, o corpus dessa pesquisa é composto por 18 edições de Tam nas nuvens, 

Revista Gol e Azul Magazine, sendo seis edições de cada revista, divulgadas no período de 

abril à outubro de 2015, conforme figura 1 - exceto as edições do mês de junho, em que as 

publicações foram especiais por apresentarem temáticas relacionadas à Copa do Mundo. 

 

 

Figura 1 – Edições que compõe o corpus analítico 

 

O objetivo geral desse trabalho é identificar, através da análise de conteúdo, das capas 

e dos seus endereçamentos, como as revistas de bordo são formatadas e dizem sobre quem as 

consomem – seus passageiros-leitores – através da análise de suas formas, escolhas, 

distinções, observando suas construções como veículos de credibilidade pautados no 

entretenimento e que possuem um caráter informativo e de distração.  

É importante lembrar que as três empresas – AZUL, GOL e TAM – fazem parte do 

seleto grupo das cinco maiores empresas aéreas da América do Sul, segundo dados da 

consultoria Skytrax1, responsável pelo “Oscar” da aviação, divulgado em julho de 2014. A 

TAM ocupa o segundo lugar no ranking, enquanto a AZUL foi classificada na quarta posição 

e a GOL, na quinta. 

                                                           
1 Disponível em: http://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2014/07/15/lan-e-eleita-melhor-companhia-aerea-

da-america-do-sul-tam-fica-em-2-lugar.htm 

http://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2014/07/15/lan-e-eleita-melhor-companhia-aerea-da-america-do-sul-tam-fica-em-2-lugar.htm
http://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2014/07/15/lan-e-eleita-melhor-companhia-aerea-da-america-do-sul-tam-fica-em-2-lugar.htm


14 

 

Entre as três revistas selecionadas para este trabalho, a Revista Gol é a mais antiga, 

sendo a sua primeira edição publicada em 2002. Até abril de 2015, a publicação soma 157 

edições e os destaques ficam por conta do seu faturamento, que é um dos mais altos, além de 

ter sido a primeira revista de bordo do país a receber o selo oficial de auditoria de distribuição 

gratuita pelo IVC2.  

Para a GOL, de acordo com seu site, sua revista é a melhor forma de aproveitar o vôo 

e é uma forma de entretenimento. “As edições são mensais e trazem dicas do que fazer nos 

destinos GOL, matérias sobre tecnologia, comportamento, estilo de vida, cultura, turismo e 

muito mais!”3. 

Já a revista TAM nas nuvens teve a sua primeira edição publicada em janeiro de 2008 e 

hoje totaliza 88 exemplares. A revista foi eleita em 2014 como a melhor revista de bordo do 

mundo, concorrendo com publicações de grandes companhias dos Estados Unidos e da 

Indonésia, no Content Marketing Awards4, prêmio internacional que engloba várias categorias 

na área de marketing, e que reconhece as diferentes mídias que causam impactos estratégicos. 

Tam nas nuvens se define, através do seu editorial, como uma revista capaz de 

abordar, de forma diferente e original, os temas de turismo, negócios, comportamento, cultura 

e lazer; privilegiando uma relação de proximidade e utilidade entre: leitor e revista, colunistas 

e colaboradores consagrados. 

Por fim, a mais nova das revistas de bordo brasileira é a Azul Magazine, com primeira 

edição publicada em maio de 2013 e que atualmente reúne 25 edições. Azul Magazine se 

define como “uma revista que fala do Brasil através das melhores cores, das melhores 

imagens, no melhor dos vôos”, conforme mídia-kit da revista5. 

A revista que também está disponível em versão digital para iPad e flip-page, no seu 

site oficial, possui um conteúdo diversificado. Azul Magazine sempre apresenta grandes 

entrevistas, perfis de personalidades, além de dicas culturais, gastronomia, viagens e 

reportagens especiais. Para a AZUL, a revista de bordo é uma poderosa ferramenta de mídia 

capaz de impactar e relacionar com o seu cliente, além de ser uma publicação exclusiva que 

traz o Brasil inteiro em seu editorial, conforme editorial da revista6. 

                                                           
2 Disponível em: 

http://www.portalimprensa.com.br/cdm/caderno+de+midia/61000/revista+gol+linhas+aereas+inteligentes+da+tr

ip+editora+recebe+selo+do+ivc 
3 Disponível em: http://www.voegol.com.br/pt-br/servicos/entretenimento-a-bordo/Paginas/default.aspx 
4 Disponível em: http://www.adnews.com.br/midia/tam-nas-nuvens-vence-premio-como-melhor-publicacao-de-

bordo  
5 Disponível em: http://www.azulmagazine.com.br/v1/downloads/AZUL_MIDIAKIT_2015.pdf  
6 Disponível em: http://www.azulmagazine.com.br/v1/?p=287  

http://www.portalimprensa.com.br/cdm/caderno+de+midia/61000/revista+gol+linhas+aereas+inteligentes+da+trip+editora+recebe+selo+do+ivc
http://www.portalimprensa.com.br/cdm/caderno+de+midia/61000/revista+gol+linhas+aereas+inteligentes+da+trip+editora+recebe+selo+do+ivc
http://www.voegol.com.br/pt-br/servicos/entretenimento-a-bordo/Paginas/default.aspx
http://www.adnews.com.br/midia/tam-nas-nuvens-vence-premio-como-melhor-publicacao-de-bordo
http://www.adnews.com.br/midia/tam-nas-nuvens-vence-premio-como-melhor-publicacao-de-bordo
http://www.azulmagazine.com.br/v1/downloads/AZUL_MIDIAKIT_2015.pdf
http://www.azulmagazine.com.br/v1/?p=287
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Apesar de este ser um trabalho que não apresenta uma análise comparativa entre as 

três revistas, a comparação está em vista a partir do momento em que as formas de 

aproximação deste veículo, incorporadas ao jornalismo segmentado de revistas, também é 

capaz de identificar semelhanças e diferenças ao propor uma análise mais aprofundada das 

peculiaridades por onde as escolhas e discursos das empresas aéreas percorrem, já que cada 

revista vende um estilo de vida como espelho da sua marca. 

 

 

Raio X: métodos de análises 

 

Compreender a revista de bordo nos exige um entendimento sobre o tipo de jornalismo 

produzido a partir da ideia de que o jornalismo de revista está fortemente relacionado às 

expectativas dos leitores (FRANÇA, 2013), e que ao contrário do jornal, que precisa dar conta 

de falar do mundo, a revista precisa falar para seu público específico, mas mantendo a 

identidade de um produto especializado, o que nos leva a refletir sobre as capas dessas 

publicações. Para isso, também é preciso entender esse produto através do passageiro-leitor 

dessas revistas, já que quem define o que é uma revista, antes de tudo, é o seu leitor 

(BENETTI, 2012). 

Assim, os três pilares de análise dessa pesquisa são: 1) identificação do perfil do 

passageiro-leitor e entendimento sobre o lugar do turismo na revista de bordo 2) informação e 

entretenimento como reflexo de uma cultura de consumo e 3) um estudo das capas como 

estratégias de representatividade e como elas comprovam os pilares um e dois.  

No primeiro capítulo, para identificar esse passageiro-leitor, trabalharei com uma 

breve análise dos mídias-kits de cada empresa, juntamente com conceitos sobre o leitor de 

revista. Aproveito para explicar que o mídia-kit é uma ferramenta do marketing usada pelos 

veículos de comunicação para captar anunciantes, o que gera renda para o veículo. 

Considerando as revistas de bordo, os mídia-kits servem basicamente para as empresas 

convencerem um anunciante sobre porque ele deve anunciar nas páginas das suas revistas7. E 

para isso, é comum esses kits de mídia apresentarem gráficos de pesquisas feitas sobre o perfil 

do seu público, além do histórico da publicação e estatísticas referentes ao seu alcance. 

Atualmente todos os grandes veículos possuem versões web de seus kits de mídia, por isso a 

popularização dessa ferramenta.  

                                                           
7 Disponível em: http://www.conceitoideal.com.br/Marketing-e-Estrategia/o-que-e-midia-

kit.html#ixzz3bRctxMMV 

http://www.conceitoideal.com.br/Marketing-e-Estrategia/o-que-e-midia-kit.html#ixzz3bRctxMMV
http://www.conceitoideal.com.br/Marketing-e-Estrategia/o-que-e-midia-kit.html#ixzz3bRctxMMV


16 

 

A tentativa de compreender o lugar do turismo nessas revistas vem como um 

complemento do questionamento sobre o que é a revista de bordo e como o turismo ocupa um 

lugar importante no atual cenário econômico do Brasil. 

No capítulo dois, já para compreender a posição do entretenimento como norteador 

das revistas de bordo e como reflexo de uma cultura de consumo, utilizarei conceitos do 

jornalismo sobre endereçamento e informação através de estudos feitos por pesquisadores de 

revistas.  

O capítulo três é onde apresento a análise, pautada nos capítulos um e dois, onde 

proponho interpretar as singularidades dos conjuntos de capas de uma mesma companhia e 

concluir – a partir da análise de cada revista – como essas singularidades são postas diante de 

palavras e imagens. Para isso, usarei a tabela abaixo (Tabela 1) seguida por alguns 

apontamentos: 

 

Capa Edição: 

Imagem da capa 

Matéria de Capa 
Manchete  

Bigode   

Chamadas secundárias 

Chamadas 

secundárias 
 

Bigode  

Temática  

Layout 

Ex: cor, locais dos 

textos, fotografia, 

logotipo, etc. 

 

 

Tabela 1 – Quadro para análise das capas 
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CAPÍTULO 1. Check-in: afinal, o que é uma revista de bordo? 

 

Com uma publicação geralmente mensal e distribuição gratuita, uma revista de bordo 

é uma publicação produzida por colaboradores ou por uma editora para uma companhia aérea 

e posta à disposição dos seus clientes, os passageiros, seja dentro das aeronaves ou nas salas 

exclusivas de embarque.  

As revistas de bordo, como produto midiático, pertencem a um mercado que tem crescido 

consideravelmente nos últimos anos e que soma hoje mais de 150 revistas de bordo no 

mundo, de acordo com a 3ª edição do relatório In-Flight Magazine8 publicado em 2012. 

Apesar da sua relevância como um produto que faz uso dos discursos para evidenciar as 

variadas temáticas jornalísticas como forma de entretenimento, a revista de bordo ainda é um 

objeto pouco estudado.  

Resgatando a história das revistas de bordo, podemos identificar a Holland Herald9 

como a mais antiga revista de bordo do mundo, publicada mensalmente a partir de janeiro de 

1966 (Figura 2) pela KLM Royal Dutch Airlines – companhia aérea sediada em uma 

província da Holanda. A revista contempla artigos sobre viagens, comportamento, esporte, 

ciência, tecnologia, grandes reportagens e a cada mês apresenta um tema que orienta todo o 

conteúdo da edição. Atualmente, entre as revistas de bordo mais populares do mundo, o 

destaque fica para a portuguesa UP10 (Figura 3), da companhia aérea TAP Portugal, 

reconhecida por apresentar variedade através de temáticas nacionais e internacionais.  

 

    

Figura 2 - Holland Herald - ed. nº1 - jan/fev - 1966  Figura 3 - UP - ed. novembro de 2014 

                                                           
8 Disponível em: http://www.inflight-magazines.com/  
9 Disponível em: http://www.ink-live.com/emagazines/holland-herald  
10 Disponível em: http://upmagazine-tap.com/  

http://www.inflight-magazines.com/
http://www.ink-live.com/emagazines/holland-herald
http://upmagazine-tap.com/
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Através dos seus editoriais e mídias-kits, as revistas de bordo se colocam como 

produtos de qualidade que visam entreter os leitores durante as suas viagens, sejam elas 

longas ou curtas, mas que também podem ser levadas pelos passageiros ao chegarem aos seus 

destinos. De acordo com Trigo (2003, p. 32), “a etimologia da palavra entretenimento, de 

origem latina, vem de inter (entre) e tenere (ter) [...] significa ‘aquilo que diverte com 

distração ou recreação’ e ‘um espetáculo público ou mostra destinada a interessar e divertir’”. 

Sobre esse contexto, pode-se dizer que as revistas de bordo são configuradas por um 

conjunto de elementos que dizem muito sobre as mídias e as formas de promover discursos 

por meio das reportagens, fotografias, infográficos, ilustrações, curiosidades, informações, 

publicidade, entre outras formas de entreter os passageiros de um vôo.  

E para entender o lugar que a revista de bordo ocupa no cenário atual do jornalismo, é 

preciso muito mais que analisar a sua estrutura. O primeiro passo é decifrar em quais 

conceitos já existentes ela se ancora e quem são os seus leitores.  

 

1.1. Passageiro-leitor a bordo: mapeando um perfil 

 

“É isso: revista tem foco no leitor – conhece seu rosto, fala 

com ele diretamente. Trata-o por você. (SCALZO, 2003, 

p.15).” 

 

Institucionalmente, o jornalismo se apresenta como um lugar de independência, 

profissionalismo e compromisso com o leitor. Teoricamente, o jornalismo deve se pautar em 

orientar pelo interesse público e não pelo interesse dos seus veículos, ser capaz de identificar 

a relevância e a irrelevância dos fatos, narrar aquilo que importa saber sobre o presente social, 

usar fontes mais aptas e confiáveis, conhecer as necessidades e interesses do leitor.  

Entretanto, no caso das revistas, não se pode pensar a relação com o leitor como algo 

unilateral. Uma revista é um veículo de comunicação, um produto, um negócio, uma marca, 

um objeto, um conjunto de serviços, uma mistura de jornalismo e entretenimento, como 

defende Márcia Benneti (2010). 

Apesar do lugar do jornalismo ser guiado por esse compromisso com o leitor, existe 

uma divergência entre a prática jornalística e a imagem criada de si pelos veículos que o 

produzem. E é aí que deparamos com as virações do lugar do jornalismo e que podem ser 

reafirmadas ao analisarmos a relação do leitor com uma revista de bordo. 

Entender a segmentação da revista de bordo propõe uma reflexão sobre a forma de 

pensar esse produto partindo do pressuposto de que primeiramente é necessário identificar 
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quem a consome, ou seja, o passageiro-cliente das companhias aéreas AZUL, GOL e TAM. 

Dentre centenas de impressos existentes hoje no Brasil, as revistas de bordo dessas 

companhias aéreas são destaques pela grande tiragem e poder de impacto, comprovado 

através da média de leitores atingidos por edição, conforme tabela abaixo (Tabela 2). 

 

Revista Tiragem 
Média de leitores impactados por 

edição 

Azul Magazine 90.000 exemplares 2 milhões 

Revista Gol 150.000 exemplares 1.350.000 

Tam nas nuvens 150.000 exemplares 2.706.000 

 

Tabela 2 – Dados retirados das fichas técnicas das revistas e dos seus mídias-kits. 

  

A TAM, baseando-se em uma pesquisa interna feita com seus cliente, justifica no seu 

mídia-kit que o índice de releitura de cada exemplar da sua revista é de 24 vezes. AZUL faz 

uso do certificado oficial de auditoria de distribuição gratuita emitido pelo Instituto 

Verificador de Circulação (IVC) e defende que todo mês, mais de 2 milhões de passageiros 

estão a bordo da AZUL com disponibilidade de tempo e atenção para a campanha dos seus 

anunciantes. Já GOL alega que cada edição é lida nove vezes de acordo com pesquisa feita 

pelo Inflight media research. 

O modo de ser das revistas aqui estudadas demonstra suas semelhanças percebidas 

através dos seus conteúdos e justificadas pelos perfis dos passageiros-leitores identificados em 

um levantamento dos mídias-kits das empresas aéreas, o que se relaciona fortemente à lógica 

do mercado consumidor deste tipo de produto. A revista, como um produto pertencente a uma 

lógica midiática, define o grupo ao qual o leitor faz parte e é capaz de revelar comportamentos 

e gostos de quem a consome, conforme dados abaixo (Tabela 3): 

 

Tabela 3 – Dados retirados dos mídias-kits das três revistas. 

 

Esses dados são capazes de justificar as temáticas, o tipo de linguagem, a publicidade 

e os significados das capas que encontramos em cada uma das revistas, por exemplo: o fato de 

Empresa Classes Motivo da viagem Faixa etária 

AZUL  57% classe AB 57% trabalho 41% - 20/34 anos 

GOL 30 % classe AB 60% trabalho 47% - 20 a 35 anos 

TAM  70% classe AB 60% lazer 54% - 25 a 49 anos 
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60% dos passageiros TAM responderem que viajam por lazer, reflete nas escolhas por suas 

capas, conforme veremos no capítulo de análise. 

Assim, entende-se que Azul Magazine, Revista Gol e Tam nas nuvens possuem um 

perfil de leitor muito parecido e são feitas para ocupar o tempo de seus passageiros durante os 

voos; além de: promover a imagem da companhia como uma empresa que vende sua própria 

marca no seu próprio veículo; gerar renda a partir das compras de espaços publicitários por 

empresas de moda, agências bancárias e de automóveis, restaurantes, lojas diversas, escolas, 

venda de imóveis; vender bem-estar e um estilo de vida; e de se apropriar de características do 

jornalismo em suas narrativas como recurso para conquistar o seu passageiro-leitor. 

 

1.2. Atividade turística e jornalismo de turismo: da forma ao efeito 

 

Analisando a Pesquisa Anual de Conjuntura Econômica do Turismo11, feita em maio 

de 2014, e o documento referencial intitulado Turismo no Brasil 2011 – 2014; ambos 

produzidos pelo Ministério do Turismo; podemos considerar que os fatores econômicos, o 

contexto internacional, os investimentos públicos e privados, além dos megaeventos – Copa 

do Mundo Fifa 2014 e Jogos Olímpicos de 2016 – promovem hoje um novo cenário para o 

turismo no Brasil. Esse cenário do turismo, por ser uma atividade de demanda fortemente 

relacionada ao consumo, se faz por diversos fatores e que são resultados do aumento 

considerável da renda de quem viaja, e que podem ser mensurados a partir da instituição do 

Ministério do Turismo, em 2003.  

O Brasil vive hoje uma nova realidade em que há mais brasileiros viajando de avião 

dentro do país, conforme dados da Empresa Brasileira de Infraestrutura (Infraero), publicados 

no Anuário Estatístico de Turismo 201412, baseado no ano de 2013. Segundo a Infraero, os 

desembarques nacionais de passageiros em aeroportos do Brasil aumentaram em mais de 

19,8% em relação ao ano de 2010. Já o número de desembarques internacionais obteve um 

crescimento de 30,3% também em relação ao ano de 2010, conforme gráfico abaixo (Figura 

4).  

                                                           
11 Disponível em: 

http://www.dadosefatos.turismo.gov.br/export/sites/default/dadosefatos/conjuntura_economica/pesquisa_conjunt

ura_turismo/downloads_pesquisa_conjuntura_turismo/MTur_Pacet_10edicao.pdf  
12 Disponível em: 

http://www.dadosefatos.turismo.gov.br/export/sites/default/dadosefatos/anuario/downloads_anuario/Anuario_Est

atistico_de_Turismo_-_2014_-_Ano_base_2013.pdf 

 

http://www.dadosefatos.turismo.gov.br/export/sites/default/dadosefatos/conjuntura_economica/pesquisa_conjuntura_turismo/downloads_pesquisa_conjuntura_turismo/MTur_Pacet_10edicao.pdf
http://www.dadosefatos.turismo.gov.br/export/sites/default/dadosefatos/conjuntura_economica/pesquisa_conjuntura_turismo/downloads_pesquisa_conjuntura_turismo/MTur_Pacet_10edicao.pdf
http://www.dadosefatos.turismo.gov.br/export/sites/default/dadosefatos/anuario/downloads_anuario/Anuario_Estatistico_de_Turismo_-_2014_-_Ano_base_2013.pdf
http://www.dadosefatos.turismo.gov.br/export/sites/default/dadosefatos/anuario/downloads_anuario/Anuario_Estatistico_de_Turismo_-_2014_-_Ano_base_2013.pdf
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Figura 4 - Corresponde ao somatório dos desembarques de vôos regulares e não regulares.Fonte: Empresa Brasileira 

de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO e Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC. 

 

Esses dados demonstram que o uso do transporte aéreo tem crescido 

consideravelmente ao longo dos anos. Os brasileiros estão gastando mais com viagens pelo 

país, há mais estrangeiros desembarcando em nossas terras e são essas pessoas que utilizam os 

aviões como transporte – seja para trabalho ou lazer – que consomem as revistas de bordo 

aqui estudadas e acabam fomentando a credibilidade dada a esse produto. 

É importante destacar que a atividade turística e o jornalismo de turismo estão 

intimamente ligados, sendo que um é capaz de realizar as atividades enquanto o outro 

consegue promovê-las, conforme cita Godoy:  

[...] turismo e comunicação são indissociáveis para o bom desenvolvimento 

da atividade, uma vez que é somente através da comunicação que o turista 

irá alcançar o produto que deseja consumir, além de obter variadas 

informações e novidades de consumo em turismo. Assim, a linguagem 

jornalística facilita a compreensão do consumidor acerca das informações 

pertinentes ao seu consumo turístico. Não somente é importante o enfoque 

promocional, mas também os aspectos técnicos do atrativo ou destinação 

turística, fato este que poderá muito ser administrado pela comunicação. 

(GODOY apud ZARDO, 2001, p.97). 

 

Mas essa relação da atividade turística inserida no jornalismo como uma ferramenta 

capaz de promover um destino, país ou instituição; é condenada por alguns autores por 

contrariar a essência do jornalismo, como cita Ferrari (2002):  

 

O jornalismo não pode ser considerado como uma ferramenta de marketing, 

porém tem um papel muito importante em um planejamento de comunicação 
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[...] a rigor, não corresponde a uma ação de marketing, visto que seus 

princípios implicam a necessidade de autonomia do veículo para a difusão da 

informação. (FERRARI, 2002, p.75)  
 

Para Cappucci (2002), “a reportagem turística não se limita a informar. Ela transcende 

a informação e busca a promoção” (CAPPUCCI, 2002, p.180). Já de acordo com Bignami 

(2002), a relação da reportagem turística com a promoção, no sentido da publicidade, 

acontece porque uma matéria de turismo não se apóia a um fato para ser vendida, como é o 

caso da notícia do jornal que está diretamente relacionado a um fato diário de interesse do 

veículo, mas: 

[a reportagem de turismo] encontra apoio no que a localidade tem de 

maravilhoso, ou de diferente, para oferecer ao turista. São aspectos 

motivadores da localidade que passam a fazer parte da reportagem. Mais do 

que o fato interessa o produto turístico. (BIGNAMI, 2002, p.69). 

 

Ou seja, condenar a forma do jornalismo de turismo não coloca o jornalismo 

tradicional em um local melhor, pois ambos existem para promover e defender os interesses 

das instituições por trás da sua redação, e já não é mais novidade nos estudos de comunicação 

e nas escolas de jornalismo que a linha editorial de uma empresa, seus manuais de redação, 

suas normativas, além das alianças políticas e interesses; dizem muito sobre o jornalismo que 

consumimos independente do meio ou do tipo. 

Mas o fato é que o jornalismo de turismo precisa ser uma opção de especialização real 

dentro da profissão para que a produção de reportagens desse tipo possa chegar a um conceito 

tido como ideal, conforme afirma Vaz (1999): 

 Levar ao consumidor uma informação completa e crítica sobre o produto, a 

mais isenta e imparcial possível, de modo que o consumidor possa, 

conhecendo o produto, avaliar a conveniência ou não de comprá-lo, é uma 

função que deve ser cumprida por um observador externo e seu relato deve 

obedecer às regras da técnica jornalística, informando, opinando e criticando 

dentro de uma perspectiva que privilegie os direitos do consumidor. (VAZ, 

1999, p.220). 

  

Também é válido ressaltar, além de todas as outras peculiaridades que permeiam o 

jornalismo de turismo, que o jornalista que viaja para determinada localidade também possui 

e considera suas motivações próprias e isso influenciará na forma como irá relatar o destino 

em sua matéria. Já que a reportagem turística, conforme defende Bignami (2002), é um 

discurso opinativo e subjetivo do ponto de vista do repórter, que acaba por evidenciar suas 

experiências próprias vividas durante o trajeto. 
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CAPÍTULO 2. Serviços de bordo: uma questão de identidade cultural 

 

Baseando-nos nos estudos realizados por Tavares (2013), podemos entender o termo 

identidade editorial através de duas vertentes: “uma profissional – aquela que fala do 

jornalista – e outra midiática – aquela que situa editorialmente um produto” (TAVARES, 

2013, p. 76). Considerando a lógica midiática, já que a revista é um produto jornalístico desse 

meio, temos a identidade de qualquer revista apontada não só pela linha editorial da empresa 

pela qual se fala, mas por toda tentativa de dimensionar esse produto.  

Pensar a revista e sua identidade editorial é refletir sobre o todo que se 

constitui na trama de seus processos, um enredar que está no fazer, mas 

também no produto, e que convoca ambas as esferas para uma tensão, cujo 

resultado materializa-se na totalidade que aí se configura. (TAVARES, 

2013, p. 84) 

 

 

A revista oferta modos de saber sobre a atualidade e informa o que permeia a nossa 

sociedade, é reflexo de uma cultura que a publicação, enquanto instituição, produz ao julgar o 

que seu leitor consome ou quer consumir. Mas essa determinação de como essa cultura pode 

ser entendida no jornalismo ainda é uma discussão muito presente nos estudos de 

comunicação sobre sua representação. 

Parte do jornal impresso brasileiro, visto até o final da década de 1970, era tido como 

sinônimo da identidade cultural do nosso jornalismo, caracterizado pelas críticas literárias, 

artigos de opiniões e colunistas intelectuais; e assim fomentava um grupo de leitores elitistas 

responsáveis por consumir os principais suplementos de final de semana do país. 

Tudo aquilo que projetamos faz parte da identidade cultural de cada 

indivíduo, tornando-se parte de nós, tudo aquilo que tem significado e 

valores acaba contribuindo para alinhar os sentimentos subjetivos com os 

lugares que vivemos, estabelecendo uma relação entre o mundo social e 

cultural. (TEIXEIRA; MENDONÇA; OLIVEIRA, 2011, p. 7). 

 

No período pós-guerra, em que a consolidação do modo de vida americano – 

American Way of Life – passou a integrar também a realidade brasileira, um novo formato de 

jornalismo começou a ser difundido no país ao propagar um novo estilo de vida através das 

produções culturais da indústria cinematográfica hollywoodiana, então o jornalismo literário e 

de opinião começa a ficar em segundo plano, e dar espaço para um jornalismo de consumo 

voltado para o entretenimento.  

Para entender essa configuração da identidade de um veículo como configurador de 

uma noção de cultura como algo popular, incorporarmos os estudos de Bourdieu (2007) e 
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Prado (2010) sobre os critérios de valorização da cultura em que é possível visualizar como 

uma sociedade de classes majoritária consegue legitimar práticas tidas como culturais, 

conforme afirma Prado: “a classe dominante não apenas impõe sua cultura, mas estabelece os 

critérios que validam certas práticas (as suas) em detrimento de outras” (PRADO, 2010, p. 4).  

 Alguns autores afirmam que essa mudança em como caracterizar a identidade cultural 

no jornalismo se dá efetivamente após a inserção e fortalecimento desse formato nas 

televisões, conforme afirma Gadini (2007): 

[...] os cadernos de cultura acentuam a mudança de sua cobertura – marcada 

por ensaios, textos mais longos e apreciação crítica dos bens/serviços 

culturais – para notas, imagens e informações que comentam ou apenas 

atualizam situações da programação televisiva. (GADINI, 2007, p.4). 

 

Essa realidade, aplicada às revistas de bordo, refletem o conteúdo e as estratégias das 

publicações aqui estudadas, ao considerar que elas são feitas para entreter e que esse tipo de 

finalidade é resultado de uma nova identidade editorial e de uma nova lógica de identidade 

cultural.  

O processo de construção da identidade cultural é definido historicamente, 

transformado com o passar do tempo e do meio social em que fazemos parte, 

e na medida em que os sistemas culturais se multiplicam e se pluralizam, as 

identidades vão se modificando. (TEIXEIRA; MENDONÇA; OLIVEIRA, 

2011, p. 7). 

 

De acordo com autores como Caño (1999), Schwaab (2013) e Tavares (2013), uma 

publicação especializada precisa estar atenta ao contexto social ao qual está inserida para que 

sua identidade, sua forma, seja articulada e reconhecida. 

A atualidade no jornalismo de revista, portanto, está não só no modo como 

este lida com questões do presente, mas como torna atuais, por meio de 

esforços temáticos, determinados enquadramentos pertinentes ao espírito do 

tempo em que vivemos. Ao mesmo tempo, as revistas enquadram sua 

própria produção num jogo entre oportunidade, demanda, mercado e anseio 

social. (SCHWAAB, 2013, p. 72). 

 

Azul Magazine, Revista Gol e Tam nas nuvens não só promovem as rotas onde os 

aviões da sua companhia conseguem chegar, mas também vendem um estilo de vida através 

das suas seções sobre comportamento, viagens, moda, decoração, gastronomia, e também 

através da sua publicidade. 

 As revistas de bordo, ao usufruírem das suas possibilidades de mercado, demonstram 

uma capacidade em vender um estilo de vida através dos produtos e serviços dos seus 
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anunciantes, mas, também, conduzem um estilo de vida ideal seguido por quem viaja para um 

determinado destino ou compartilha de um certo gosto por decoração. 

Assim, nota-se que em Azul Magazine, Revista Gol e Tam nas nuvens, essas 

identidades são percebidas por dois eixos norteadores: consumo e cultura; em que o consumo 

está relacionado à publicidade da revista, ao lazer e ao jornalismo de turismo; e a cultura é 

marcada pelas percepções dessa identidade através da necessidade de informar usando o 

entretenimento como recurso. Esses eixos são capazes de revelar um propósito editorial 

dessas publicações que se assemelha ao propósito das revistas em geral. 

Revistas, na verdade, podem ser chamadas de “supermercados culturais”. 

Elas refletem a cultura dos lugares, o estilo de vida, e, numa sociedade 

consumista como a em que vivemos, não é de se estranhar que, apesar da 

crise econômica, as revistas que incentivam a febre pelas compras estejam 

em alta e representem uma tendência significativa do mercado editorial. 

(SCALZO, 2009, p. 44-45). 

 

E o propósito editorial dessas publicações torna-se nítido através das possibilidades de 

enquadramento do jornalismo de revista pelo viés do entretenimento como nova forma de 

incentivar consumo e identificar um traço cultural. 

A partir daí, podemos desfrutar da definição de Fábia Dejavite para entretenimento 

como uma forma agradável de falar sobre bem-estar, e que ela ainda completa: 

[Entretenimento é] um espetáculo destinado a interessar ou divertir, ou seja, 

uma narrativa, uma performance ou qualquer outra experiência que envolva 

e agrade alguém ou um grupo de pessoas, que traz pontos de vista e 

perspectivas convencionais e ideológicas. Isso porque seu significado 

remete, na maioria das vezes, à anti-seriedade, à rejeição da moralidade, à 

política e à não-estética. (DEJAVITE, 2006, p. 124). 

 

Mas sem esquecer-se de refletir sobre a necessidade de tratar o entretenimento pelo 

lado da instituição pela qual um veículo de comunicação fala, conforme defende Itânia 

Gomes: 

É claro que a articulação entre informação e entretenimento não é nova e 

pactuamos, até certo ponto, com o argumento de que ela é conseqüência do 

processo de comercialização do jornalismo: a busca por ampliar o número de 

leitores de jornais e por obter os melhores índices de audiência no rádio e na 

TV levaria necessariamente a estratégias de captura da audiência, sendo 

essas estratégias o que normalmente se considera como entretenimento. 

(GOMES, 2008, p. 2) 

 

Entretenimento também é informação e essa forma de fazer jornalismo já não é 

novidade no cenário brasileiro, que inclusive possui grandes representantes desse tipo de 
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conexão, como o programa Custe o que Custar (CQC), do grupo Bandeirantes e também o 

tradicional Fantástico, da emissora Globo. 

Essa mistura é muito criticada nos estudos sobre telejornalismo através do conceito de 

infotainment – neologismo que traduz o embaralhamento de fronteiras entre informação e 

entretenimento – e que segundo Gomes (2008), tem ocupado boa parte do esforço produtivo 

de pesquisadores ligados aos estudos de cultura midiática. 

Mas ao retornarmos para a realidade das revistas de bordo, torna-se preciso entender 

que entretenimento como grande articulador da noção de identidade não pode ser percebido 

apenas ao separarmos consumo de cultura. Na verdade, tanto o consumo quanto a cultura 

representam as singularidades dessas revistas, uma lógica notícia-entretenimento, pois essas 

representações dependem uma da outra. Consumo e cultura são as estruturas que inferem 

sentido à identidade das revistas de bordo. 
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CAPÍTULO 3. Primeira classe: capas e suas estratégias de endereçamentos 

 

Seguindo a lógica do mercado de revistas, entende-se que todo leitor que compra uma 

revista esporadicamente nas bancas ou uma assinatura é um cliente desse veículo. Mas os 

leitores da Azul Magazine, da Revista Gol e da Tam nas nuvens ganham as revistas ao viajar 

pelas respectivas empresas.  Aqui o cliente é passageiro-leitor e está dentro de um avião onde 

pode aproveitar para descansar e dormir, ler um livro que está na sua bagagem ou ouvir sua 

música preferida, sendo assim, o que o faz a ler uma revista de bordo? A resposta pode estar 

exatamente em uma análise destas capas e nas estratégias de sedução e endereçamentos que 

elas usam. 

No jornalismo, a capa de uma revista é um grande artifício usado para conquistar seu 

público, assim como uma boa campanha publicitária é responsável por vender cada vez mais 

o produto de uma empresa. 

As capas como suporte de imprensa podem transmitir variações enunciativas 

(VERÓN, 1984) e podem ser entendidas como um texto a respeito do que se passa pelo 

mundo, englobando diferentes linguagens - textos multimodais - como a linguagem verbal: 

títulos, subtítulos e chamadas; e a linguagem não-verbal - relacionada aos aspectos visuais – 

como a fotografia, tipografia e cores. 

De acordo com Mira (2001), o leitor é seduzido pelas revistas através desses recursos 

midiáticos do jornalismo feito pelo uso das imagens, conteúdos, interesses e pelas formas 

como suas capas endereçam sentidos ou realidades. 

Endereçar, por meio da revista de bordo, nada mais é do que a orientação que a 

publicação oferece para o seu passageiro-leitor utilizando recursos da comunicação textual e 

visual para, de certo modo, enunciar aquilo que a instituição deseja e que imagina ser desejo 

do seu passageiro-leitor. 

Mas muito além desse “poder” de persuasão das capas, elas ainda revelam os lugares 

de onde a empresa fala; as ideologias que defendem - o que é ainda mais comum nas 

discussões sobre as capas das revistas semanais em períodos de eleição, por exemplo.  

Ao enxergarmos em uma capa uma linguagem com a qual nos identificamos, seja ela 

verbal ou não, haverá uma motivação para adquiri-la ou internalizá-la como reflexo de uma 

verdade ou de algo que defendemos. De acordo com esse ponto de vista, Vilas Boas (1996) 

explica:  

[uma capa de revista] preenche os vazios informativos deixados pelas 

coberturas dos jornais, rádio e televisão. Além de visualmente mais 



28 

 

sofisticada, outro fator a diferencia sobremaneira do jornal: o texto. Com 

mais tempo para extrapolações analíticas do fato, as revistas podem produzir 

textos mais criativos, utilizando recursos estilísticos geralmente 

incompatíveis com a velocidade do jornalismo diário. A reportagem 

interpretativa é o forte (VILAS BOAS, 1996, p.9). 

 

Assim, a capa de uma revista produz discursos através da sua imagem e pode ser 

entendida como uma verdadeira vitrine, “que tem como principal objetivo seduzir o leitor à 

primeira vista” (TRINDADE, 2013), sem considerar apenas as questões estéticas, mas, 

também, por entender que uma capa reflete a identidade de cada publicação e é um resumo do 

que o leitor pode esperar sobre seu conteúdo. “Cabe à capa, portanto, o papel de traduzir as 

intenções, o posicionamento e a identidade da revista” (TRINDADE; VAZ, 2013, p. 225). 

 

 

3.1. As singularidades das capas de Azul Magazine, da Revista Gol e Tam nas nuvens 

 

Ao analisarmos as capas das revistas de bordo propostas nesse trabalho, nos 

deparamos com suas diferentes formas de dirigir-se aos seus leitores, o que podemos entender 

como modos de endereçamentos singulares.  

O modo de endereçar ou se dirigir, nesse caso, ao seu passageiro-leitor é também 

ideológico, faz parte do processo de interpelação em que a comunicação de massa “chama” os 

indivíduos como sujeitos de seu discurso (HARTLEY, 2001, p. 160).  

Esse modo de endereçar está relacionado à imagem que a revista – editora ou 

colaboradores – tem do seu leitor. Azul Magazine, da Revista Gol e da Tam nas nuvens 

congregam estilos de vida e falam para um público que elas acham que são delas. 

Os modos de endereçamento estão intimamente ligados com o perfil do 

leitor e de seu universo social e cultural. Traquina (1999) já disse que a 

construção da notícia parte de mapas culturais. Para que uma informação 

faça sentido, é necessária a ocorrência anterior de outros sentidos já fixados 

na memória discursiva que possam ser filiados ao acontecimento presente. 

São recursos que estão presentes em alguma medida em toda a imprensa, 

mas se destacam na imprensa popular de massa, cujo lema é redigir a notícia 

procurando pelos efeitos mais adequados à satisfação da demanda simbólica. 

(AMARAL, 2003, p. 9). 

 

Querendo ou não, ao delimitar as temáticas de uma revista, os jornalistas já 

estabelecem um passageiro-leitor ideal e as estratégias de sedução usadas pelas capas e textos 

precisam dar conta de condizer com essa antecipação do perfil do leitor.  
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Para entendermos as formas e meios desses endereçamentos, não nos atentaremos 

apenas às generalidades da revista de bordo, mas, também, no decorrer da análise das 18 

capas selecionadas para este trabalho, conforme citado anteriormente na Introdução da 

Monografia, podemos sugerir apontamentos sobre as características de cada uma dessas 

publicações através das seguintes categorias: 1) marketing turístico de Tam nas nuvens; 2) uso 

de figuras públicas/celebridades por Revista Gol; e 3) sentimento de brasilidade da Azul 

Magazine; conforme veremos a seguir. 

 

3.1.1. Tam nas nuvens: o modelo de marketing turístico 

 

Revista de bordo pode ser considerada um grande exemplo da aplicação do jornalismo 

de turismo na prática, jornalismo este que Capucci (2002) considera como uma fusão entre o 

marketing e a publicidade, e que este é capaz não só de instruir ou informar, mas também de 

convencer. 

Observa-se que nas três revistas – Azul Magazine, Revista Gol e Tam nas nuvens – o 

“turismo de bordo” tornou-se um mecanismo que não só oferece entretenimento dos seus 

passageiros, mas que também promove os destinos para o qual os voos das empresas se 

deslocam, o que se relaciona com o que Ferrari (2013) chama de marketing turístico. 

Em um estudo quantitativo concluído em julho de 2014, a TAM analisou o perfil do 

seu passageiro e concluiu que 60% dos seus clientes viajam por lazer, enquanto 40% viajam a 

trabalho. A pesquisa ainda apontou que mais de 70% dos passageiros TAM pertencem à 

classe AB. E considerando o número médio de passageiros transportados por mês, 87% destes 

lêem a revista de bordo, e seu índice de releitura é de 24 vezes. Por isso, o jornalismo de 

turismo é destaque na Tam nas nuvens. 

Baseando-se nesses e em outros dados presentes no mídia-kit da revista, e 

considerando uma análise simples das 82 capas das edições já publicadas até outubro de 2014, 

nota-se uma clara mudança editorial nas capas da revista desde a edição 67 de julho de 2013, 

conforme imagem a seguir (Figura 5), em que todas as capas passaram a ilustrar um destino 

turístico nacional ou internacional. 
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Figura 5 – Capas das revistas TAM nas nuvens – edições 42 a 82 

 

Assim, a revista passa a apresentar uma visualidade instigante, sinônimo das 

publicações de turismo que querem incentivar o seu leitor a viajar para diversos destinos, 

grandes centros urbanos, lugares históricos, rotas culturalmente conhecidas ou paradisíacas, e 

até mesmo locais exóticos. Vale destacar que Azul Magazine e Revista Gol também fazem uso 

do jornalismo de turismo como forma de atrair os seus leitores, mas TAM nas nuvens é a 

revista que se destaca entre as três por assumir esse novo perfil editorial nas suas capas, 

conforme análise das seis capas a seguir: 

 

Capa Edição: 76, abril de 2014 

 

Matéria de 

Capa 

Manchete 
CIDADES GLOBAIS: TÓQUIO EM 4 ROTEIROS 

EXCLUSIVOS 

Bigode  

As inspirações inusitadas do artista plástico, que 

apresenta retrospectiva da carreira em Porto 

Alegre 

Chamadas Temáticas Vale do Silício, o paraíso dos Geeks 
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secundárias e Bigodes Melbourne, a melhor metrópole do mundo para 

viver 

Layout 

Ex: cor, 

locais dos 

textos, 

fotografia, 

logotipo, 

etc. 

Fotografia de uma mulher caminhando entre 

bares, lojas e restaurantes em Viela de 

Sangenjaya, Tóquio. 

Tóquio está com a maior fonte e em destaque. 

Selo One World* - “Esta edição celebra a entrada 

da TAM na oneworld” 

 

 

Capa Edição: 77, maio de 2014 

 

Matéria de 

Capa 

Manchete RELAX TOTAL: SOSSEGO EM ALAGOAS 

Bigode  - 

Chamadas 

secundárias 

Temáticas e 

Bigodes 

Como espairecer no caos de São Paulo 

Entre umas e outras no norte da Escócia 

Ensaio fotográfico em Bali, na Indonésia 

Layout 

Ex: cor, 

locais dos 

textos, 

fotografia, 

logotipo, etc. 

Fotografia de um hóspede descansando no 

Kenoa Resort, em Barra de São Miguel, 

Alagoas. 

Alagoas está com a maior fonte e em 

destaque. 

 

 

Capa Edição: 79, julho de 2014 

 

Matéria de Capa 
Manchete CONEXÃO NATUREZA: JALAPÃO 

Bigode  O oásis esculpido no coração do Brasil 

Chamadas 

secundárias 

Temáticas e 

Bigodes 

Ilhas virgens britânicas: um paraíso 

particular 

Patagônia: conforto e silêncio entre 

geleiras 

Grand Canyon: uma das maravilhas 

naturais no mundo 

Layout 

Ex: cor, locais 

dos textos, 

fotografia, 

logotipo, etc. 

Fotografia de uma mulher em Jalapão, 

de costas, sozinha, observando a 

paisagem. 

Jalapão está com a maior fonte e em 

destaque. 
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Capa Edição: 80, agosto de 2014 

 

Matéria de Capa 

Manchete CAMINHOS DA ARTE: NOVA YORK 

Bigode  
Do Momao ao Brooklyn em 48 horas de 

atrações culturais 

Chamadas 

secundárias 

Temáticas e 

Bigodes 

Moscou: um museu se esconde sob a 

metrópole Russa 

Salvador: um tour musical com os 

Novos Baianos 

Layout 

Ex: cor, locais 

dos textos, 

fotografia, 

logotipo, etc. 

Fotografia do mural O Beijo, do 

brasileiro Eduardo Kobra, visto a partir 

do High Line. 

A fotografia tem uma composição 

interessante, harmônica e completa. 

Nova York está com a maior fonte e em 

destaque. 

 

 

 

Capa Edição: 81, setembro de 2014 

 

Matéria de Capa 

Manchete EM BUSCA DAS RAÍZES: ROMA 

Bigode  
Doze séculos de história em quatro dias 

de viagem 

Chamadas 

secundárias 

Temáticas e 

Bigodes 

Ilha de Páscoa: o mistério dos moais no 

lugar mais remoto do planeta 

Caminho de Salkantay: a rota mais 

bonita (e desafiadora) para 

Machupicchu 

Minas Gerais: tradição culinária a cada 

mordida 

Layout 

Ex: cor, locais 

dos textos, 

fotografia, 

logotipo, etc. 

Fotografia do Castelo de Santo Ângelo 

às margens do rio Tibre. 

A fotografia tem uma composição 

harmônica que conta com pessoas de 

costas para a câmera. 

ROMA está com a maior fonte e em 

destaque. 
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Capa Edição: 82, outubro de 2014 

 

Matéria de Capa 
Manchete 

MUNDO EM MOVIMENTO: PAIXÃO 

PELO BASQUETE EM MIAMI 

Bigode  E na nova cidade do rei das quadras 

Chamadas 

secundárias 

Temáticas e 

Bigodes 

Rosário: o berço do futebol argentino 

Rio de Janeiro: turismo sobre duas 

rodas 

Layout 

Ex: cor, locais 

dos textos, 

fotografia, 

logotipo, etc. 

Fotografia do mural em Mynhood, 

Miami, homenageia o Heat, campeão 

da NBA em 2012, ainda com Lebron 

James. 

A fotografia mostra uma pessoa 

correndo de costas. 

MIAMI está com a maior fonte e em 

destaque. 

 

É interessante destacar que o uso do lide tradicional direcionado pelas famosas seis 

perguntas do jornalismo – o quê?, quem?, quando?, onde?, como? e por quê? – não se aplica 

às reportagens de turismo que priorizam o uso do onde e do porque, como notamos em pelo 

menos uma das temáticas e bigodes das matérias descritas pelas análises das seis capas de 

Tam nas nuvens, conforme a seguinte tabela: 

 

Temática ou bigode Onde? Por quê? 

Vale do Silício, o paraíso dos Geeks Vale do Silício É “o paraíso dos Geeks” 

Melbourne, a melhor metrópole do mundo 

para viver 
Melbourne 

É “a melhor metrópole do mundo 

para viver” 

Relax total: sossego em Alagoas Alagoas É sinônimo de “sossego” 

Como espairecer no caos de São Paulo São Paulo Ensina a “espairecer no caos” 

Ilhas virgens britânicas: um paraíso 

particular 

Ilhas virgens 

britânicas 
É “um paraíso particular” 

Grand Canyon: uma das maravilhas naturais 

no mundo 
Grand Canyon: 

É “uma das maravilhas naturais 

no mundo” 

Caminhos da arte: Nova York Nova York Por possuir os “caminhos da arte” 

Moscou: um museu se esconde sob a 

metrópole Russa 
Moscou 

Pois “um museu se esconde sob a 

metrópole Russa” 

Caminho de Salkantay: a rota mais bonita (e 

desafiadora) para Machupicchu 
Salkantay 

Por possuir “a rota mais bonita (e 

desafiadora) para Machupicchu” 
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Rosário: o berço do futebol argentino Rosário 
Por ser “o berço do futebol 

argentino” 

 

Essa mudança editorial de TAM - em que as personalidades das capas dão lugar às 

fotografias de destinos turísticos - aliada aos resultados de suas pesquisas à relação do 

jornalismo com o turismo e aos modos de endereçamentos sugeridos pelas seis capas 

analisadas acima, indicam que a revista se antecipou diante do novo cenário do turismo vivido 

no Brasil e passou a usar os destinos nacionais e internacionais como forma de tentar seduzir 

o seu passageiro a ser também um leitor da Tam nas nuvens.  

A revista, através das suas matérias ricas em elementos textuais e visuais, e 

principalmente pelo marketing turístico e a publicidade, evidencia o que Ferrari (2013) 

defende como marcas do jornalismo de turismo. Os sumários de Tam nas nuvens estão todos 

dispostos em formato de um mapa mundial e os seus conteúdos são divididos em duas 

grandes seções: Vôo Livre e Tripulantes, que também referem-se às viagens.  

 Se o passageiro-leitor usa os serviços da TAM apenas para viajar dentro do Brasil, ele 

pode não se identificar com as capas da revista, mas isso não é uma regra e não quer dizer que 

ele não lerá sua revista de bordo. O leitor pode ser instigado pela capa, que na maioria das 

vezes retrata destinos internacionais, como é o caso das seis revistas aqui analisadas. Dessas, 

apenas duas trazem como matéria de capa dois destinos brasileiros, a edição de 77 que fala de 

Alagoas e a edição 78 que retrata o Jalapão. E a predominância internacional nas capas de 

Tam nas nuvens também se mantém ao analisarmos as chamadas secundárias. Das 15 

matérias secundárias presentes nas seis revistas descritas, 11 abordam destinos internacionais. 

Tam nas nuvens fala de viagens, aborda pontos turísticos, rotas gastronômicas, 

paradisíacas e de compras. Dá dicas e ressalta os paraísos que o leitor precisa conhecer. TAM 

vende um estilo de vida que reflete quem é o público que a consome, que é em sua maioria o 

cliente pertencente à classe AB, de 25 a 49 anos, com pós graduação completa, da região 

sudeste, que possui renda individual acima de R$12.000,00 e que viaja por lazer. 
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3.1.2. Revista Gol: celebridades para convocar o passageiro-leitor 

 

O uso da imagem de uma personalidade na imprensa é uma das formas mais 

conhecidas de entretenimento no jornalismo. Esse tipo de jornalismo que enaltece a figura de 

uma celebridade e que afirma a cultura tablóide, diz muito sobre o contexto social e editorial 

vivido no Brasil.  

Situações em que a vida privada ganha espaço na esfera pública são capazes de 

legitimar cada vez mais um público que aderiu mercadologicamente esse tipo de jornalismo 

tido como popular de forma intrínseca e cultural. Segundo Amaral (2006), diferentemente dos 

veículos de caráter tradicional, a credibilidade e o valor-notícia não são mais os fatores que 

mobilizam e direcionam a imprensa popular brasileira. 

A imprensa popular ligada a grandes empresas de comunicação existe pela 

necessidade de ampliar o mercado de consumidores de jornais para um 

público que vive numa situação social, cultural e econômica diferente da do 

público das classes A e B. Os jornais assumem formas específicas porque o 

que move essa imprensa é, antes de qualquer coisa, a sedução do público, e 

não a credibilidade ou o prestígio. (AMARAL, 2006, p. 58). 

 

 O que acontece é que ao associarmos essa lógica do jornalismo popular defendida por 

Amaral e por outros autores à realidade das revistas de bordo, temos uma contradição. É o 

público AB o que mais viaja pelas companhias aéreas, seja a trabalho ou a lazer, então não se 

pode afirmar que esse apelo pelo popular é um recurso exclusivamente usado para classes em 

situações sociais, culturais e econômicas diferentes da classe AB, pois a classe AB também 

consome o que é chamado de popular.  

Como prova disso, atualmente no Brasil temos as revistas Caras e Quem Acontece, 

que somam juntas uma tiragem semanal de mais de 480 mil exemplares e por serem muito 

compartilhadas em locais públicos, como consultórios e salões de beleza, possuem uma média 

de 6 milhões de leitores impactados por cada tiragem13. Dessa maneira, “revelar detalhes da 

vida privada de políticos e de estrelas do espetáculo tornou-se o derradeiro espaço do 

jornalismo investigativo” (SILVA, 2000, p. 125), pois as pessoas querem saber algo exclusivo 

sobre aquele galã da novela do horário nobre, sobre a atriz que acabou de ser mãe, bem como 

detalhes íntimos das celebridades e personalidades.  

Apesar da Revista Gol ser categórica e destacar que o turismo é um dos pontos fortes 

da publicação – em que a cada edição três grandes reportagens são publicadas sobre viagens e 

que a prioridade da revista é divulgar as rotas percorridas pela companhia – a revista 

                                                           
13 Disponível em: http://www.fenapro.org.br/relatoriodepesquisa.pdf  

http://www.fenapro.org.br/relatoriodepesquisa.pdf
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apresenta uma sequência de capas (Figura 6) que estampam, em sua maioria, personalidades 

da TV Globo, do esporte, da música e do cinema; e que segundo a GOL, em seu mídia-kit14, 

“fazem diferença em seus campos de atuação, reconhecidos pela excelência e pela 

originalidade dos seus trabalhos”. 

 

 

Figura 6 - Capas das revistas GOL – edições 141 a 152 

 

Se eu me identifico com a figura da atriz Patrícia Pillar, possivelmente, ao entrar num 

avião para uma viagem, folhearei a edição 148 para ler sobre ela e assim posso acabar 

consumindo os outros conteúdos presentes na revista pelo tempo que durar o meu trajeto.  

Assim, podemos perceber que o uso dessa tentativa de servir e convocar o leitor por 

meio das figuras públicas também é um dos mais usados nas revistas de bordo e que podemos 

verificar claramente ao analisarmos as capas da Revista Gol. 

 

Capa Edição: 145, abril de 2014 

 

Matéria de Capa 

Manchete Cauã Reymond 

Bigode  
No auge da carreira, o ator produz 

filmes e estrela nova série de TV 

Chamadas 

secundárias 

Temáticas e 

Bigodes 

PEDALA, TCHÊ! 

Descubra as vinícolas e belezas de 

Bento Gonçalves de bicicleta 

Layout 

Ex: cor, locais 

dos textos, 

fotografia, 

logotipo, etc. 

Fotografia de corpo inteiro do ator 

Cauã Reymond em primeiro plano, no 

terraço de um prédio, com o olhar 

voltado para o leitor (câmera). 

 

                                                           
14 Disponível em: https://www.voegol.com.br/pt-br/anuncie-na-gol/Documents/midiakit2014golonboard.pdf  

https://www.voegol.com.br/pt-br/anuncie-na-gol/Documents/midiakit2014golonboard.pdf
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Capa Edição: 146, maio de 2014 

 

Matéria de Capa 

Manchete Bruna Linzmeyer 

Bigode  
Aos 21 anos, ela brilha na TV, estréia 

no cinema e vira a dona do pedaço 

Chamadas 

secundárias 

Temáticas e 

Bigodes 

FUTEBOL SEM FRONTEIRAS 

Quatro craques sul-americanos elegem 

seus lugares favoritos no Brasil 

Layout 

Ex: cor, locais 

dos textos, 

fotografia, 

logotipo, etc. 

Fotografia de rosto da atriz Bruna 

Linzmeyer em preto e branco, com o 

olhar voltado para o leitor (câmera). 

 

Capa Edição: 148, julho de 2014 

 

Matéria de Capa 

Manchete Patrícia Pillar 

Bigode  

Admirada pelo público e pelos 

colegas, ela é a protagonista de O 

rebu 

Chamadas 

secundárias 

Temáticas e 

Bigodes 

NEVE NO CHILE 

Escolha a estação de esqui ideal para 

as suas férias 

Layout 

Ex: cor, locais 

dos textos, 

fotografia, 

logotipo, etc. 

Fotografia de corpo inteiro da atriz 

Patrícia Pillar, em frente a uma grande 

janela ou porta azul, sorrindo e com o 

olhar voltado para cima. 

 

Capa Edição: 149, agosto de 2014 

 

Matéria de Capa 

Manchete Tatá Werneck 

Bigode  

A atriz tira onda com as celebridades: 

“É só futilidade, carro e cabelos 

sedosos” 

Chamadas 

secundárias 

Temáticas e 

Bigodes 

RAP PARA TODOS 

Novos nomes e diferentes estilos 

revigoram a cena do gênero no Brasil 

RECIFE 

Museus, ciclofaixas e história atraem 

turistas para o antigo centro da cidade 

Layout 

Ex: cor, locais 

dos textos, 

fotografia, 

logotipo, etc. 

Fotografia de corpo inteiro da atriz 

Tatá Werneck, em frente a uma 

parede, fazendo pose e com o olhar 

voltado para o leitor (câmera). 
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Capa Edição: 151, outubro de 2014 

 

Matéria de Capa 

Manchete Alinne Moraes 

Bigode  
A atriz celebra o primeiro filho e seu 

papel no filme sobre Tim Maia 

Chamadas 

secundárias 

Temáticas e 

Bigodes 

MÊS DAS CRIANÇAS 

Atores, cantores e esportistas 

relembram seus brinquedos de 

infância 

Layout 

Ex: cor, locais 

dos textos, 

fotografia, 

logotipo, etc. 

Fotografia da atriz Alinne Moraes 

sentada em um banco, em frente a 

uma parede florida, com o olhar 

voltado para o leitor (câmera). Essa 

edição é especial do Outubro Rosa e a 

cor do Box da capa da revista aparece 

na cor rosa. 

 

Revista Gol faz uso da imagem de pessoas populares. Todas as suas seis capas trazem 

uma personalidade global (ator ou atriz) que está “no auge da carreira”, “brilhando na TV”, ou 

é “protagonista” de uma produção da emissora, conforme definem nas próprias chamadas das 

matérias. 

Atentar para as capas da Revista Gol nos leva a perceber o quanto as produções 

televisivas ocupam um lugar importante em nossa realidade.  

Capa Edição: 150, setembro de 2014 

 

Matéria de Capa 

Manchete Alexandre Nero 

Bigode  
O ator ganha elogios como 

protagonista da novela Império 

Chamadas 

secundárias 

Temáticas e 

Bigodes 

PUNTA CANA 

Os resorts são uma delícia, mas há 

muito mais para quem explora a 

região 

MULTICOISAS 

A rede que oferece quase tudo para o 

lar e tem mais de 170 lojas pelo país 

Layout 

Ex: cor, locais 

dos textos, 

fotografia, 

logotipo, etc. 

Fotografia do ator Alexandre Nero em 

primeiro plano, fundo desfocado e com 

o olhar voltado para o leitor (câmera). 
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Muitas pessoas tendem a julgar as telenovelas como um subproduto da cultura, 

afirmando que elas são capazes de alienar o povo da realidade do país, mas, na verdade, 

defender essa opinião é algo radical e sem fundamento. Assim como em alguns países as 

pessoas exaltam os best sellers para saciar o desejo por consumir ficção; no Brasil foi a TV 

quem conquistou o público pelas ficções das telenovelas.  

Ainda em 1996, ao ser questionada por uma revista se a telenovela era capaz de alienar 

as pessoas, a professora da Escola de Comunicação e Artes da USP, Maria Aparecida 

Baccega, afirmou: 

Claro que não. Considerar a telenovela um produto cultural alienante é um 

tremendo preconceito [...] Quem acha que novela aliena está na verdade 

chamando o povo de débil mental. Bobagem imaginar que alguém é 

induzido a pensar que a vida é um mar de rosas só por causa de um enredo 

açucarado. A telenovela brasileira é um produto cultural de alta qualidade 

técnica, e algumas delas são verdadeiras obras de arte. (BACCEGA, 1996, p. 

7) 

 

Nesse sentido, é importante pensar na imagem das personalidades das capas dessas 

revistas como um entendimento de que as telenovelas são um produto cultural não só pela 

produção, mas pelo impacto na realidade dos leitores, pela forma que elas se relacionam com 

a lógica do entretenimento. Nas revistas de bordo, um ator não é apenas um personagem de 

ficção e sua vida privada se torna recurso desse jornalismo feito para entreter. 

Entre as seis edições analisadas, apenas a edição 151 trata a pessoa de capa não só 

como figura “de sucesso”, mas sim como uma mãe que “celebra o primeiro filho”, já que em 

outubro, o mês dessa edição, também se comemora o dia das crianças e também se usa a 

imagem da mulher nas campanhas do Outubro Rosa.  

Revista Gol, ao fazer suas escolhas editoriais, começando pela capa e pelas chamas, 

consegue evidenciar o quanto essa imagem de uma personalidade é capaz de instigar o leitor e 

convocá-lo para consumir o recheio da sua publicação. 
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3.1.3. Azul Magazine: a brasilidade em pauta 

 

“Brasil, esquentai vossos pandeiros 

Iluminai os terreiros que nós queremos sambar 

Há quem sambe diferente noutras terras, noutra gente 

Num batuque de matar” 

(Assis Valente, Brasil Pandeiro) 

 

A construção de uma identidade nacional se dá através de um processo histórico, 

cultural e político. É um sentimento de pertencimento a um país e todas as suas 

singularidades. Segundo o professor José Fiorin (2009), a identidade nacional é uma criação 

moderna que começa a ser construída no século XVIII e desenvolve-se plenamente no século 

XIX.  

Ao longo dos anos, a noção de uma identidade brasileira vem sendo fomentada através 

da música, da literatura, do cinema, da arte, da sociologia, entre outros; e difundida pelos 

meios de comunicação. De acordo com Marx, quando uma ideia se apodera da consciência 

das massas, ela se torna uma força material (2001, p. 53). Essa força pode ser propagada e 

criada com auxílio de alguns mecanismos, um exemplo: a televisão brasileira. Tida como um 

dos meios mais influentes e presente no nosso cotidiano, a TV é mais do que entretenimento, 

ela norteia um assunto em uma roda de conversa, é tomada como verdade, é base para o que 

sustenta a realidade e é um veículo que possui credibilidade.  

Assim, muito do que vemos na TV pode ser entendido como um reflexo da nossa 

cultura, é a nossa cultura nas telas, nos identificamos e somos representados por ela. Mas isso 

não é exclusividade da TV. Também é assim com os jornais, as revistas, os rádios e todos os 

outros meios de comunicação.  E é através dessas construções que nasce um ideal de 

brasilidade ancorado por figuras ou personalidades (construídas pela mídia ou por seus feitos) 

e que se tornam esses modelos com os quais nos identificamos.  

Em se tratando de revista, normalmente são essas figuras que estampam as capas das 

publicações, independente do ramo ou do tipo de segmentação. E se a capa é a vitrine do 

conteúdo que encontrarei dentro da revista, ela é a maior responsável por despertar, ou não, o 

interesse do leitor. 

A AZUL Linhas Aéreas, a 3ª maior empresa do ramo no Brasil, trabalha com foco em 

voos domésticos sem escalas. Apesar de ter menos de dois anos de existência, a Azul 

Magazine alcançou nesse pouco tempo certa maturidade editorial. A qualidade da sua 

impressão e do seu conteúdo, mesmo com a menor tiragem entre as revistas aqui analisadas, 
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coloca a Azul Magazine como a revista que talvez melhor represente a identidade cultural 

diversa do Brasil.  

As edições da revista reúnem dicas sobre cultura, gastronomia, cinema, teatro, livros, 

música, exposição, bem-estar, roteiros de viagens que contemplam todas as regiões do país, 

grandes reportagens e entrevistas com diversas personalidades brasileiras que vão de grandes 

artistas consagrados até mesmo ás revelações da mídia (Figura 7). 

 

 

Figura 7 - Capas da Azul Magazine – edições 9 a 18  

 

 Ao passar os olhos sobre seis primeiras capas acima, escolhidas para este trabalho, 

notamos que Azul Magazine pode ser considerada uma publicação com foco distinto da Tam 

nas nuvens, mas ainda assim a revista ainda pode ser considerada parecida com a Revista Gol 

por trazer personalidades em suas capas.  

Mesmo assim, Azul Magazine não tem esse apelo tão popular quanto Revista Gol, pois 

enquanto a revista da GOL trás em sua edição de setembro a imagem do protagonista da 

novela do horário nobre e o ator mais falado do momento, a Azul Magazine estampa o 

também galã e ator Bruno Gagliasso, que está em foco por conta do seu papel em uma série 

da mesma emissora. Uma série que não é passada no horário nobre, não tem a mesma 

audiência, mas que também tem o seu público, e que não deixa de ser também um produto 

cultural. 

Segundo Patrick Moraes, editor da Azul Magazine – em release publicado no site da 

companhia em maio de 2014, quando a empresa comemorava o primeiro aniversário da 
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publicação –, o diferencial da revista é que a revista oferece espaço para destinos e 

personalidades consagradas, como também valoriza as revelações do país, já que Azul 

Magazine indica desde restaurantes estrelados em São Paulo até cantinas deliciosas em Pipa, 

no Rio Grande do Norte; e entrevista famosos como Gilberto Gil e Alex Atala, além de 

revelações como Clarice Falcão e Rodrigo Oliveira15. 

 

Capa Edição: 12, abril de 2014 

 

Matéria de Capa 

Manchete Gilberto Gil 

Bigode  

Cantor e compositor lança álbum 

dedicado ao repertório de João Gilberto 

e relembra os músicos que marcaram 

sua trajetória 

Chamadas 

secundárias 

Temáticas e 

Bigodes 

Festival de documentários exibe 77 

filmes em cinco cidades [Barra superior] 

VIAGEM 

Os cenários de Barra Grande, no Piauí 

PERFIL 

A estréia do cineasta Daniel Ribeiro 

REPORTAGEM 

Cervejas artesanais e belas paisagens 

a bordo do Beer Train 

Layout 

Ex: cor, locais 

dos textos, 

fotografia, 

logotipo, etc. 

Fotografia do músico Gilberto Gil 

segurando um violão, em primeiro 

plano, com o olhar voltado para o leitor 

(câmera). 

 

Capa Edição: 13, maio de 2014 

 

Matéria de Capa 

Manchete Tainá Müller 

Bigode  

Em um papel sexy e controverso na 

novela das nove, a atriz gaúcha vive o 

melhor momento de sua carreira 

Chamadas 

secundárias 

Temáticas e 

Bigodes 

A origem dos ingredientes dos 

melhores restaurantes do país [Barra 

superior] 

MÚSICA 

Clássicos da Bossa Nova em vinil 

                                                           
15 Disponível em: http://www.voeazul.com.br/imprensa/releases/azul-magazine-completa-um-ano-a-bordo-com-

o-melhor-do-brasil-para-os-clientes-1383351273101  

http://www.voeazul.com.br/imprensa/releases/azul-magazine-completa-um-ano-a-bordo-com-o-melhor-do-brasil-para-os-clientes-1383351273101
http://www.voeazul.com.br/imprensa/releases/azul-magazine-completa-um-ano-a-bordo-com-o-melhor-do-brasil-para-os-clientes-1383351273101
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VIAGEM 

Todas as belezas do pantanal sul 

PERFIL 

As inspirações de Karim Aïnouz, diretor 

de Praia do Futuro 

Layout 

Ex: cor, locais 

dos textos, 

fotografia, 

logotipo, etc. 

Fotografia da atriz Tainá Müller 

encostada em um tronco de árvore, 

com o olhar voltado para o leitor 

(câmera). 

 

Capa Edição: 15, julho de 2014 

 

Matéria de Capa 

Manchete Vik Muniz 

Bigode  

As inspirações inusitadas do artista 

plástico, que apresenta retrospectiva da 

carreira em Porto Alegre 

Chamadas 

secundárias 

Temáticas e 

Bigodes 

Os principais autores da 12ª festa 

Literária de Paraty [Barra superior] 

MÚSICA 

Velocia, o novo disco do Skank 

VIAGEM 

Os cenários da Chapada Diamantina 

VIAGEM 

Uma aventura amazônica em busca da 

onça-pintada 

Layout 

Ex: cor, locais 

dos textos, 

fotografia, 

logotipo, etc. 

Fotografia do artista plástico Vik Muniz 

em primeiro plano, com o fundo 

desfocado e com o olhar voltado para o 

leitor (câmera). 

 

Capa Edição: 16, agosto de 2014 

 

Matéria de Capa 

Manchete Sophie Charlotte 

Bigode  

Com uma carreira promissora, a jovem 

atriz brilha em mais um grande papel 

na televisão 

Chamadas 

secundárias 

Temáticas e 

Bigodes 

Destaques da programação musical do 

Festival Mimo [Barra superior] 

GASTRONOMIA 

Os sabores do hahsi, em Porto Alegre 

VIAGEM 
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As belezas dos lençóis maranhenses 

PERFIL 

O camaleônico Julio Andrade vive 

Paulo Coelho no cinema 

Layout 

Ex: cor, locais 

dos textos, 

fotografia, 

logotipo, etc. 

Fotografia da atriz Sophie Charlotte 

com fundo claro e olhar voltado para o 

leitor (câmera). 

 

Capa Edição: 17, setembro de 2014 

 

Matéria de Capa 

Manchete Bruno Gagliasso 

Bigode  

O ator mostra em filme e seriado que 

estréiam neste mês por que é um dos 

grandes nomes de sua geração 

Chamadas 

secundárias 

Temáticas e 

Bigodes 

Os principais artistas da 31ª Bienal de 

São Paulo [Barra superior] 

GASTRONOMIA 

O menu regional do Trindade, em BH 

VIAGEM 

O mundo encantado de Orlando 

PERFIL 

As Pearls Negras levam o rap do 

Vidigal para a Europa 

Layout 

Ex: cor, locais 

dos textos, 

fotografia, 

logotipo, etc. 

Fotografia do ator Bruno Gagliasso em 

primeiro plano, com fundo desfocado e 

olhar voltado para o leitor (câmera). 

 

Capa Edição: 18, outubro de 2014 

 

Matéria de Capa 

Manchete Banda do Mar 

Bigode  

O trio Mallu Magalhães, Marcelo 

Camelo e Fred Ferreira celebra a 

amizade com turnê de seu inesperado 

disco de estréia 

Chamadas 

secundárias 

Temáticas e 

Bigodes 

Exposições em São Paulo marcam o 

centenário de Lina Bo Bardi [Barra 

superior] 

GASTRONOMIA 

O Ponto G Brasa & Fogão, em Floripa 
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VIAGEM 

Diversão e luxo na badalada Miami 

REPORTAGEM 

Conheça endereços de Salvador que se 

dedicam à autêntica comida Afro 

Layout 

Ex: cor, locais 

dos textos, 

fotografia, 

logotipo, etc. 

Fotografia da Banda do Mar que 

enquadra os três membros: Marcelo e 

Fred nas extremidades trocam olhares 

e Mallu com o olhar voltado para o leitor 

(câmera). 

 

As capas da Azul Magazine assumem uma mesma diagramação nas seis edições 

analisadas e esbanja qualidade fotográfica. A diferença fica apenas para as cores e suas 

temáticas. As capas são sempre coloridas e alegres e todas as personalidades estão com os 

olhares voltados para a câmera, o que cria a sensação de um laço entre a figura da capa e o 

leitor da revista. “O ângulo frontal que é o ângulo do máximo envolvimento, imprime ao 

espectador uma identificação com a imagem como se ela fizesse parte do seu mundo” 

(KRESS e van LEEUWEN, 1996, p.149). 

Das 24 chamadas secundárias para matérias que abordam temáticas sobre arte, 

gastronomia, viagens, perfis, música e grandes reportagens, 22 são nacionais e apenas duas 

falam sobre viagens internacionais, uma para Orlando e outra para Miami.  

Entre as três revistas, Azul Magazine é a que oferta mais essa sensação de Brasil, não 

só pelas cores da bandeira nacional em seu logotipo, mas principalmente por suas chamadas. 

É como se Azul fosse mais plural e democrática em representar a cultura e o consumo que o 

leitor quer ver já em suas capas compostas por vários elementos: como uma personalidade, 

um destino turístico, uma curiosidade e um a dica, enquanto Tam nas nuvens opta apenas por 

lugares, e Revista Gol convida o leitor para saber sobre personalidades e viagens. 

Azul Magazine é um mix das identidades, mas não que as outras não também não 

sejam, só que ela distribui melhor essa noção logo na sua capa, e é o que a difere das demais 

publicações de bordo deste trabalho. 
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CONCLUSÃO      

 

Chegou a hora do desembarque! 

Essa pesquisa começou pela inquietação em entender como se configuram as 

publicações de bordo num cenário significativo e concorrido do mercado das revistas no 

Brasil, mas, sua realização só foi capaz após a necessidade de assimilação entre essas 

publicações como mecanismo de uma comunicação institucional, já que este produto é 

responsável por compartilhar e fortalecer a reputação de uma empresa, da instituição pela qual 

a revista fala.  

Considerando as revistas de bordo e a relação com as instituições que escrevem por 

elas, não tenho a pretensão de compará-las, mas sim de evidenciar a importância do papel das 

editoras e colaboradores como produtores dos discursos dessas revistas e como elas fomentam 

um mix de jornalismo que agrega marketing turístico ao popular e à idéia de cultura como 

símbolo de identidade. 

 Assumir a realidade de que por trás de um veículo de comunicação há uma instituição 

com interesses sociais, políticos e econômicos, já não é mais novidade e muitas instituições já 

deixam claro certos posicionamentos ou intenções nos seus próprios editoriais; sejam eles 

dependentes de um grande grupo de comunicação, como é o caso das principais revistas 

semanais brasileiras – Veja, Época, IstoÉ e Carta Capital –; ou de uma companhia aérea, 

como é caso da Azul Magazine, Revista Gol e Tam nas nuvens, analisadas nessa pesquisa.  

Uma editora também é uma instituição e a forma como ela diz de si também revela o 

que ela diz do outro, no caso, sobre o cliente para qual escreve. New Content, editora Trip, 

editora Arranjo de Letras, além de tantos colaboradores, são responsáveis, respectivamente, 

pelas três revistas Tam nas nuvens, Revista Gol e Azul Magazine.  

 Considerando os estudos de Schwaab (2013) sobre a revista como instituição, 

podemos acreditar que essas editoras querem ser vistas como quem compartilha dos mesmos 

valores que a marca da revista ao produzir um discurso jornalístico. 

Produzida pela New Content - uma empresa de comunicação especializada que 

funciona como multiplataforma de conteúdo para marcas - a Tam nas nuvens é a única 

publicação bilíngüe entre as três revistas analisadas e que a New Content16, define como: “a 

tradução literal da maior premissa da companhia: proporcionar a melhor experiência a bordo 

através de conteúdos sobre cultura, dicas de viagens, comportamento e informações sobre 

                                                           
16 Disponível em: http://www.newcontent.com.br/trabalhos.php 

http://www.newcontent.com.br/trabalhos.php
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destinos que entretêm e inspiram”. New Content também defende em seu site que sua missão 

é “garantir às marcas o direito de expressar sua visão de mundo, prestar serviço e ter voz ativa 

sobre seu universo de atuação através da produção de conteúdo original e relevante em suas 

mídias proprietárias”. 

Segundo afirmação do diretor editorial da Trip, Fernando Luna, no vídeo institucional 

da empresa17, o que eles fazem e que é mais reconhecido pelo cliente, é decifrar o DNA da 

marca, tentando entender quais são os valores fundamentais dessas comunidades para as quais 

a marca fala.  

O fato é que esses veículos de comunicação, produzidos por meio dessas instituições - 

como é o caso das revistas - se estabeleceram graças às estratégias e formas de se fazer 

jornalismo, já que este “conquistou historicamente uma legitimidade social para produzir; 

para um público amplo, disperso e diferenciado; uma reconstrução discursiva do mundo com 

base em um sentido de fidelidade entre o relato jornalístico e as ocorrências cotidianas” 

(FRANCISCATO, 2005, P. 167). 

E é pelas inúmeras possibilidades visuais e textuais como ferramentas de promover um 

discurso através da lógica notícia-entretenimento, conforme apontado ao falarmos da 

identidade das publicações aqui estudadas, que o tipo revista de bordo é capaz de se 

diferenciar dos outros tipos de publicações pela forma. 

Independente de ser feita por uma empresa de comunicação como a New Content, uma 

editora renomada como a Trip, ou por um grupo consolidado de colaboradores; há um plano 

editorial a ser seguido e uma identidade jornalística dessa revista que precisa ser reconhecida 

por seu leitor, mesmo que de forma indireta. Esse chamado “plano editorial”, que também 

podemos chamar de projeto gráfico, é o “que vai alimentar o plano de negócios e, por 

conseqüência, deve representar a visão da exata redação sobre a publicação e sua relação com 

o leitor”, conforme afirma Scalzo (2003, p. 16). 

Uma editora, ao escrever para um veículo de uma empresa, precisa representar os 

interesses dela e estar em sintonia para que suas construções sejam fiéis aos significados e à 

missão da instituição. Com esse cuidado de não escrever para si mesmo e fidelizar o público 

formado pelo passageiro-leitor, as questões culturais e identitárias afloram como ponto de 

vista relevante ao se tratar de uma revista de bordo. 

E o que melhor representa um veículo e o conecta ao seu público à primeira vista do 

que uma capa? É isso, um recurso feito para captar seu leitor. A capa é como o ditado de que 

                                                           
17 Disponível em: http://www.tripeditora.com.br/apresentacao/  

http://www.tripeditora.com.br/apresentacao/
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“a primeira impressão é a que fica”, é a propaganda do conteúdo que você só vai encontrar se 

der uma chance para os elementos que seus olhos enxergam na primeira página. 

 Estar em um avião, a passeio ou a trabalho, dar de cara com uma revista, ler e folheá-

la; é permitir entreter-se a bordo (ou até depois da viagem), é passar o tempo se informando 

sobre aquilo que nem parece ter o mesmo valor notícia do que o que se passa no jornal das 

oito, mas que muitas vezes te faz descobrir algo que até então você não sabia, que é capaz de 

“matar uma curiosidade” sobre destinos ou pessoas, ou que você reconheça como algo ou 

traço cultural. 

 E é assim, através dessas noções do jornalismo dentro de um espaço midiático e como 

um grande articulador de realidades possíveis, que a revista de bordo se faz como uma 

ferramenta capaz de entreter seus leitores em vôos pelo país, e fora dele, através de um espaço 

que funde consumo, cultura e informação em prol de uma identidade defendida por uma 

instituição. 

 As revistas de bordo configuram esse jornalismo de revista moderno que - em tempos 

da notada ascensão da web e declínio de grandes publicações impressas – se apodera de novos 

formatos para ser um produto editorial com conteúdo para seus passageiros, independente 

desses serem clientes ou leitores de uma empresa aérea. 
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