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1 INTRODUÇÃO 

 

O tema escolhido para este trabalho final de graduação foi a revista esportiva 

jornalística voltada para o automobilismo AutoPower. Trata-se de uma publicação 

situada como jornalismo automobilístico, não conhecida pelas mídias tradicionais.  

Lançada em fevereiro de 2001, para divulgação de campeonatos e corridas de arrancada 

pelo Brasil, a revista tinha como foco principal a preparação de automóveis. Hoje, ela 

não circula mais pelas bancas, pois, parou de ser publicada. 

Este trabalho, que tem por objetivo o estudo da revista, foi baseado na 

importância de se ter um jornalista atuando em uma publicação especializada. Muitos 

profissionais, que trabalham no ramo da preparação, escrevem sem muita preocupação 

em apurar os fatos, ou com assuntos não relevantes. 

Nos anos de 2002 e 2007, houve uma modificação de estrutura e linguagem da 

AutoPower. Ocorreu um aprofundamento maior na questão de conhecimento do tema 

específico, os carros. Existia uma preocupação em divulgar mais dados, detalhamentos e 

instigar mais a leitura, com textos criativos, o que chamava a atenção e não obedecia ao 

padrão da pirâmide invertida. Em uma das edições, ocorreram muitos erros de 

diagramação e grafia, que foram mencionados como inaceitáveis, no editorial da edição 

seguinte. Transpareceu, muitas vezes, o intuito de informar o mais próximo possível do 

leitor. Com a preocupação de fornecer informações confiáveis, para quem é um 

conhecedor do assunto sobre arrancada e preparação dos motores. Por vezes, as matérias 

trouxeram jargões, que somente pessoas que entendem, ou estão no meio da arrancada 

sabem, visto a ausência de explicação ou box para entendimento geral. A partir daí, 

estruturaram-se questionamentos: a linguagem da revista é puramente técnica e não 

jornalística? O que há de diferente nestas modificações de formatos e conteúdos da 

revista? 

Entende-se que a relevância deste trabalho está em abordar o fato de que é 

possível se criar vários leques do jornalismo especializado. Acredita-se que, a 

automobilística, é uma área que pode ser explorada pelos jornalistas. E, com isso, 

enxerga-se a viabilidade de serem desenvolvidas novas opções em termos de 

automobilismo esportivo, através da valorização dos padrões jornalísticos nos processos 

de reportagem e elaboração de textos direcionados ao segmento. Bem como, na 

especialização dos profissionais. 
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O presente trabalho procurou conjugar dois focos específicos de seu autor: a 

condição de futuro profissional da comunicação, com vistas à conclusão de seu processo 

de formação o desenvolvimento de tal estudo, assim como sua faceta de 

admirador/conhecedor do universo automobilístico. Deste modo, optou-se por um 

caminho de observação preconizado por curiosidades e indagações, despertadas no 

leitor habitual da publicação, que se tornou objeto de estudo. Atendendo ao apelo 

pessoal motivador, procurou-se, posteriormente, agregar subsídios teóricos e 

metodológicos, que dessem conta de nortear e solucionar as indagações que deflagraram 

o processo. 

A parte teórica deste trabalho consistiu em reunir parâmetros que, a partir de 

diversos autores, ajudassem a conhecer aspectos do jornalismo especializado, do 

jornalismo esportivo e do jornalismo de revista. Quanto ao procedimento metodológico, 

optou-se por compor aspectos empíricos e de análise de conteúdo, a partir do  momento 

que se delimitou do estudo às publicações de número 1, 16, 17, 50 e 69, pois, foram 

julgadas como edições significativas no percurso da AutoPower. Fora isso, somaram-se 

ainda, entrevistas com os editores da revista e inferências do autor do estudo, que se 

apresentou como consumidor de jornalismo esportivo e pesquisador do campo da 

comunicação. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 JORNALISMO ESPECIALIZADO 

 

 As diversas especializações dentro do jornalismo, com a constante evolução da 

mídia, fazem com que leitores, telespectadores e ouvintes busquem a informação 

específica, precisa e direcionada. A especialização é um caminho que sana estas 

necessidades de informação. 

Uma breve cronologia do jornalismo especializado em automobilismo começa a 

partir do surgimento do automóvel em 1886, com a revista Scientific American, que 

publicou uma matéria sobre o primeiro carro a ser construído no mundo. A AutoCar, 

revista inglesa de 1895, foi a primeira especializada em automóveis. No Brasil, na época 

em que Santos Dumont trouxe um carro a gasolina, os periódicos começaram a ter um 

interesse maior em publicar sobre a novidade que chegará ao país. Nos anos de 1920, 

com o surgimento dos fabricantes, realmente existiram publicações especializadas no 

ramo automobilístico. E chegam de outros países as primeiras divulgações referentes a 

automobilismo. Em 1960, com o crescimento da frota e a circulação de automóveis, 

aumenta a disputa entre as montadoras. Surge, então, a Quatro Rodas. A Autoesporte, 

outra revista que começa a circular no mercado, tornam as publicações mais tradicionais 

até hoje no ramo especializado em automóveis. 

 Nos dias atuais, existem muitas revistas especializadas no mercado. São 

publicações para todos os segmentos possíveis, da linha mais tradicional, até as 

inovações que a indústria impôs no decorrer dos anos. Sem contar as que os próprios 

fabricantes publicam, para uma auto promoção do seu produto. 

Um jornalismo voltado para o aprofundamento das matérias, que traz 

informações mais detalhadas e que não está ligado diretamente com o jornalismo  

factual, conforme Schimitt1 (2005), “ é opção para quem está cansado da mesmice da 

"grande imprensa" ”. Por sua vez, a autora coloca este tipo de jornalismo como uma 

opção e ainda enfatiza: “São uma alternativa para quem está cansado dos veículos 

adicionais que existem por aí”. O jornalismo onde a cobertura, a atuação, o 

conhecimento são primordiais em áreas específicas, mas mantendo principalmente o 

foco na informação. A parte social está atrelada ao especializado com a preocupação de 

                                                 
1-Isadora Schmitt é jornalista da Sede Administrativa Associação Paulista Leste da Igreja Adventista.  
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relação com a sociedade. Este direcionamento e seleção que o jornalista busca sempre, é 

destacado por Hatje2 (1994, p.63): 

 

Um jornalista especializado é antes de mais nada um jornalista entre todos os 
outros. Ele torna-se um jornalista diferente quando adquire um caráter 
seletivo, restringindo o âmbito do assunto. Este parece ser o profissional cada 
vez mais adequado ao futuro dos meios de comunicação a caminho da 
segmentação. É este profissional que, dirigindo a cobertura de determinados 
assuntos em função de certos públicos, poderá dar a notícia um caráter 
específico. 

 

Rossi (2000, p. 73) destaca que é preciso que o jornalista fique atento, pois 

especialistas nas áreas podem praticar o jornalismo e saber muito mais que o designado 

para a pauta, caso ele não domine o assunto. Mas, somente um profissional qualificado 

pode transcrever para uma linguagem mais acessível, o termo técnico aplicado em 

determinadas divulgações. Uchôa destaca as formas e a seleção do conteúdo 

direcionado: 

 

Para cada especialização há uma linguagem mais ou menos apropriada, um               
conteúdo mais restrito e um público mais seleto. Pela crescente complexidade 
e diversificação da sociedade a tendência é que a informação jornalística 
torne-se cada vez mais direcionada e qualificada de forma atender os vários 
grupos e as atividades emergentes (UCHÔA, 2005, p. 9). 

 

 Esta linguagem também é especificada, conforme artigo de Ferreira no site  

ScienceNETSciencePress
3 (2003), 

 
a produção especializada, ou voltada para temas especializados, pode ser 
perfeitamente adaptada à criatividade do jornalista, dando um tom 
diferenciado e um texto mais agradável. Mas para ser jornalístico deve 
preservar os princípios jornalísticos, que vão esbarrar na informação. Se não 
tiver preocupação em informar, então não é jornalístico (FERREIRA, 2003, 
p. 01). 

 

Mas, outros pontos  são destacados de acordo com evolução temporal, conforme 

Bahia: 

 

(...) um longo processo foi necessário para a definição industrial, a 
suficiência e a revelação, como empresa, de uma imprensa especializada. Há 
toda uma evolução de forma e conteúdo a registrar, desde os veículos 
especializados do passado até os exercícios modernos de jornalismo 

                                                 
2 - Jornalista que possui Especialização em Teoria do Jornalismo e Comunicação de Massa PUC/RS. 
3 -Site dedicado a artigos referentes a jornalismo especializado em ciência e artigo escrito por Ricardo Alexino Ferreira, que é 
jornalista e professor de Jornalismo Especializado da Universidade Estadual Paulista.  
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especializado que sofisticam a informação técnica e lhe dão audiências 
definidas e interessadas (BAHIA, 1990, p. 90). 

 

Tarquini (2000, p. 23) defini: “Fazer um bom jornalismo é atender às 

necessidades do público com qual você quer se comunicar, e só”. Os pontos abordados 

nas matérias e reportagens especializadas são diferentes dos abordados pelos jornalistas 

em reportagens e matérias do convencional. Scalzo (2000, p. 74) destaca esta 

preocupação: “outro dilema da especialização é manter, em um texto jornalístico, o 

nível de excelência exigido pelo leitor que já conhece bastante sobre o assunto”. 

O jornalismo especializado é sempre voltado para um público específico. Seja 

em qual campo for (entretenimento, esportivo, político, cultural, etc), mas, sempre é 

voltado a um único assunto e com o cunho informativo. Lima (1993, p. 21) considera 

que "o jornalismo serve ao propósito de informar e orientar sobre fatos da atualidade, 

mantendo um vínculo de contato periódico com a audiência”. Segundo o artigo escrito 

por Hatje (1994), isso é importante para ter qualidade no trabalho, pois “sendo 

especialista em determinada área, o jornalista estará cada vez mais qualificado para  

tratar e oferecer qualidade ao seu leitor, telespectador ou ouvinte”. 

 No início, havia sempre uma resistência por parte dos jornais, revistas ou outros 

veículos, quando se falava em especialização de jornalistas. A partir de fatos, como os 

avanços científicos alcançados no decorrer dos anos, no campo da especialização 

científica, e da moda, com as novas tendências e até mesmo no jornalismo esportivo, 

com o vôlei e o automobilismo em crescimento. Este campo passou a ser denominado 

de macroespecialização, que são os jornalistas voltados para áreas cujo crescimento foi 

alto. 

Dentro das abordagens detalhadas que se pode alcançar com o meio 

especializado, o repórter busca uma particularidade. Ele precisa entender e conhecer 

outros tipos de especializações não tão conhecidas, saturadas, como no caso do 

jornalismo de política, ambiental e mesmo dentro da mídia tradicional.  

Na busca da profundidade, o especializado traz à tona a questão de que o 

informativo possa se tornar interpretativo. Este interpretativo é na verdade a forma que 

o repórter coloca o seu olhar, isso muito usado por pessoas que desconhecem os 

conceitos jornalísticos. Faz com que idéias passadas sejam entregues ao leitor e não se 

tornem opiniões acerca das informações. Mas, conforme Erbolato (2003, p. 31), isso 

tem seu preço, “atualmente, procura-se combater a expressão “interpretativo”, por 
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entender-se que há excessos quando o repórter mostra vários ângulos de uma notícia, 

pois transporta a sua idéia, [...] para o texto entregue ao público”.   

Em uma edição de matéria ou quando edita algo, o jornalista tem que tomar 

muitas decisões e isso requer cuidado para que a construção da matéria não caia no 

interpretativo  nem no literário. Quanto a isso, Coimbra (2002, p. 11) destaca que, 

“diante de determinado texto, portanto, é preciso captar certo numero de constantes. 

Essas constantes é que permitirão classificar como pertence o texto a um gênero ou a 

outro”. 

Os pontos abordados nas matérias e reportagens para revistas são diferentes do 

destacado pelos jornalistas de outras categorias, como o jornal diário. Bianchini (1999, 

p. 47) enfatiza a questão de um especialista no assunto ser um “jornalista”: “E se a 

mesma pessoa que se enquadra neste perfil se achar capacitada para falar sobre 

estabilidade, curva de torque. [...]. Isso só é possível por aqueles que conhecem o 

assunto”.  

 Dentro das características descritas de especialização, é possível ter uma 

visibilidade, mesmo sem ser o jornalista seu principal repórter. Mas, não pode uma 

pessoa especializada no assunto se passar por “jornalista”, mesmo que, ele entenda do 

que está abordando como ninguém. Conforme Erbolato (1981, p. 15), “para cada 

especialidade, recomenda-se um jornalista que entenda do assunto e que comente as 

possibilidades dos decorrentes e as conseqüências...”. Sendo assim, existe uma 

qualificação da informação, do que apenas uma abordagem qualquer. 

 

2.2 JORNALISMO ESPORTIVO 
 

O esporte, seja ele amador ou profissional, depende da mídia para que os 

patrocinadores tenham a visibilidade necessária e o trabalho tenha seu reconhecimento. 

Conforme Bourdieu (1989, p. 208), “[...] para se compreender um esporte, qualquer que 

seja ele, é preciso reconhecer a posição que ele ocupa no espaço esporte”.  Para o 

esporte automobilístico de arrancada, as revistas e os sites são os referenciais para a 

uma maior visibilidade e compreensão. Também, a visibilidade que se cria é abastecida 

pelas assessorias de imprensa. Conforme Lemyr Martins4, renomado jornalista esportivo 

automobilístico, ele conhece arrancada através de seu material que recebe via e-mail. Os 

                                                 
4 - Em entrevista concedida ao acadêmico Fabrício Carbonel em 16/10/2008, cujo estava sendo usada para fins de referencial para 
seu trabalho de conclusão e autorizou a inclusão neste referencial.  
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releases enviados por estes assessores é o principal motivo de se ter uma boa 

divulgação. Martins aponta que “você recebe um belo material fotográfico, pronto, você 

está alimentado por isso...”. Este “alimentado” refere-se à divulgação que, mesmo 

pouca, é suficiente para quem não tem o conhecimento do esporte. 

Para muitos, a arrancada não recebe o devido reconhecimento, por ser uma 

modalidade ligada às corridas ilegais nas ruas, o popular “racha”. Coelho (2004, p. 50) 

destaca que “cavar espaço em um meio no qual a projeção é rara e para poucos é ainda 

mais difícil”. Neste pouco espaço criado e conquistado, podem surgir publicações 

especializadas. Para levar até o leitor o conhecimento sobre este meio, em que houve 

um grande salto em relação cobertura dada anteriormente pelas mídias, existem as 

revistas especializadas no segmento automobilístico. Este crescimento no meio 

esportivo é apontado por Melo (2003, p. 115): “Esse destaque reflete a importância que 

o esporte midiático vem alcançando no Brasil. Isso talvez seja uma projeção do espaço 

ocupado pelo esporte-espetáculo na mídia eletrônica (rádio e televisão)”. 

 Segundo Camargo (1998), o esporte é socialmente ligado à massa, que traz uma 

forma de entretenimento para o público, transformando a competição que existe em uma 

contemplação, com ídolos que as pessoas admiram. O espetáculo proporcionado ao 

público, que vai até o autódromo assistir as arrancadas, é tratado por estes segmentos 

como o principal foco esportivo. 

 Neste esporte, quando acontecem as corridas, o envolvimento dos profissionais 

da mídia e pilotos é de extrema importância. Não poder circular entre as equipes; não 

poder ter acesso a informações recorrentes sobre problemas enfrentados por tal carro ou 

piloto, não ter o espírito de ajuda, por tudo ser confidencial; são algumas restrições ou 

imposições não só deste esporte, mas, como de tantas outras modalidades. 

 Reginaldo Leme, um dos poucos especialistas em esporte automobilístico no 

Brasil, traz a impressão vivida na cobertura de uma prova de Fórmula-1. Ele destaca 

que, a responsabilidade trará a segurança e preparo para divulgar a informação 

conseguida. E aponta que “só os realmente bem preparados ganham segurança” (Leme, 

1999, p. 71). Estes procedimentos destacados devem ser levados em consideração e 

aplicados por outros jornalistas dentro da modalidade de arrancada.  

O conhecer dos detalhes do  esporte, suas peculiaridades e todas as gírias é 

muito difícil nos esportes menos conhecidos. Dentro deste sentido de cobertura que 

envolve o jornalista, Bianchini e Cavalari (1999, p. 70) ressaltam que “a gente tem que 

criar, entrevistar, escrever, conceber uma história com princípio, meio e fim, e dar a ela 
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uma linguagem que possa ser entendida pelo público”. Com isso, o jornalista se torna 

uma pessoa que conhece e se transforma num especialista nesta modalidade. Existe uma 

forma de lidar com este vínculo, para que o profissionalismo não seja ultrapassado, mas 

que exista a coerência e a forma clara de imparcialidade. Conforme destacado por 

Camargo (1998, p. 02), “os jornalistas se relacionam mais ou menos com determinados 

clubes ou modalidades esportivas e dentro destes universos, assim acionam os 

simpatizantes onde se têm muitas restrições”.  

O jornalista que se dispõe a fazer uma especialização em automobilismo, muitas 

vezes fica voltado a categorias conhecidas, como a Stock Car e Fórmula-1. Para o 

jornalista que trabalha com automobilismo de arrancada, é preciso que conheça os 

níveis de linguagem e o nível de especialização e conhecimento sobre tudo que for 

relacionado a este esporte. Segundo Coelho (2004, p. 36), “quem faz automobilismo 

tem um bom nível de especialização [...] O fato de quem trabalha com o esporte a motor 

deve conhecer coisas específicas - o motor, por exemplo - obriga um maior nível de 

dedicação”.  Deve-se conhecer cada carro ou pista, informações diferenciadas, que  

acrescentem algo ao leitor, ouvinte ou telespectador. Erbolato ressalta outra questão:  

 

Há também as inovações (carro que em lugar de cinco marchas passa ater 
seis marchas, por exemplo), testes dos esquemas de segurança dos 
autódromos ou serviço medico durante as provas. Para se ter também 
focalizada na influência do clima sobre o desempenho dos carros e 
alimentação dos pilotos (ERBOLATO,1981, p. 17).  
   

 O jornalismo esportivo no Brasil, geralmente, está voltado para o futebol. Muito 

raramente este tipo de jornalismo é aplicado em outras áreas. Assim, pode-se dizer que 

jornalistas esportivos estão em extinção. Conforme Coelho: 

 

Não existe jornalista de esporte. Existe o jornalista, aquele que se dedica a 
transmitir  informações de maneira geral, o especialista em generalidades. 
Que torna muitas vezes melhor quando é, de fato, conhecedor do assunto 
específico. Quando vira jornalista de basquete, de futebol, de automobilismo. 
Nunca de esportes (COELHO, 2004, p. 37). 

 

  Para poder atuar nesta área, o jornalista tem que obter uma boa especialização no 

assunto ou área que gostaria. Conforme o professor de graduação em comunicação 

social, Fábio de Carvalho Messa (2005, p. 02), o espectador/leitor quer saber mais sobre 

os esportes e não apenas entendê-los. Uma questão que é tratada em relação a outros 
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esportes, aplica-se no esporte arrancada. A pouca divulgação e o pouco conhecimento 

são pontos que sempre vêm à tona e estão em questionamento.  

Assim como outros esportes, por exemplo, o olímpico, que conforme Coelho 

aborda (2004, p. 51), “Especializar-se nunca é demais. Quando se trata de esportes 

olímpicos, de pouca divulgação no Brasil, é saber esperar pela hora certa...”. Rodrigo 

Vieira (2008), editor de um site e de uma revista especializada em arrancada, destaca 

este entendimento misturado com a falta de conhecimento do esporte “estão ali, 

pagaram seus ingressos e eles prestigiam o automobilismo, esporte semi-desencarnado 

no Brasil”. 

O jornalismo esportivo também ressalta a relação entre informação e paixão, um 

conflito que pode gerar falta de imparcialidade perante a matéria desejada.  Neste meio 

existe sempre uma preferência. Mas, a proposta é que o jornalista busque 

imparcialidade, conforme Leandro (2005, p. 70): “Jornalista esportivo tem sempre um 

clube de preferência. Não há consenso sobre o tema. Entre os jornalistas, existem os que 

preferem ficar em segredo, alegando que este sigilo garante a imagem de imparcialidade 

perante o público”.  

Segundo Borelli (2002), o esporte tem um espaço significativo. É algo que é 

particular perante o jornalismo como um todo. Existe uma autonomia grande para quem 

faz uma cobertura esportiva. Neste processo, o jornalismo esportivo é pautado por 

eventos decorrentes, agendados. Dentro desta dinâmica, o tema esporte acaba fazendo 

com que o veículo crie uma estrutura, com um jornalista específico de esportes na 

redação, para tratar sobre os assuntos decorrentes daquela editoria ou matéria destinada. 

Assim, o jornalismo esportivo ocupa um espaço privilegiado nos veículos de 

informação. Conforme destaca Melo (2003 p. 112 e 113), “[...] constitui um dos ramos 

mais importantes da segmentação da indústria jornalística, ensejando publicações 

especializadas no campo da mídia impressa ou programas específicos no interior da 

mídia individual”. 

Conforme Antônio Fausto Neto (2002, p. 02), este relacionamento entre o 

jornalismo e o esporte é bastante complicado. Há uma convivência com as rotinas e com 

os eventos que o cercam. Dentro deste relacionamento, há uma pressão constante para 

quem trabalha com jornalismo esportivo. Bianchini e Cavalari (1999, p. 70), no capítulo 

que Reginaldo Leme escreve, destacam a pressão em trabalhar em um grande jornal ou 

emissora “o tempo todo você vai estar enfrentando obstáculos que farão esta segurança 
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balançar. Está aí o grande desafio pessoal de um jornalista de veículo importante. E 

vencer esta pressão é, além de tudo, um grande aprendizado para toda a vida” diz. 

“Para trabalhar e se dar bem na cobertura de automobilismo, principalmente de 

competição, o cara tem que ser, basicamente, um fissurado e um profundo especialista 

no que faz”. A frase, de Marcus Zamponi5, descreve muito bem como o jornalismo 

esportivo é viciante e precisa de uma dedicação diferenciada perante as outras 

especialidades. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
5
- Economista e Administrador de Empresas, formado pela Universidade Gama Filho (RJ) trabalhou na revista Autoesporte, de 1973 

a 1993 como correspondente internacional, editor automobilístico e redator-chefe. Atualmente colunista de revistas e sites 
especializados em automobilismo. 
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 3 METODOLOGIA 

 

 Arrancada, mais conhecida nos Estados Unidos como Drag Racing
6, é uma 

competição onde dois veículos, automóveis ou motos, disputam um quarto de milha 

(402 metros), em linha reta, partindo do carro parado. A modalidade foi criada para 

tentar coibir os “rachas” nas ruas trata-se de um esporte onde pilotos bem preparados e 

em local apropriado competem oficialmente. 

 Esta modalidade surgiu no leito seco do Lago Muroc, no deserto do Mojave, na 

Califórnia, logo após a Segunda Guerra Mundial. A princípio, as corridas eram por 

diversão e brincadeira, mas com o tempo tornaram-se profissionais. Além dos Estados 

Unidos e Canadá, as competições de arrancada fazem sucesso no Brasil, Austrália, 

Nova Zelândia, Japão, Aruba, México, Grécia, Malta, África do Sul e em alguns países 

europeus, como Finlândia, Alemanha, Suécia e Noruega. A distância mais comum é um 

quarto de milha, embora um oitavo de milha (201 metros) também seja bastante 

popular. 

 No Brasil, a primeira competição aconteceu em Curitiba, em fevereiro de 1958. 

A disputa, então denominada de “Primeiro Quilômetro Parado de Curitiba", foi 

realizada no percurso de 1.000 metros. No Paraná, o Autódromo Internacional de 

Curitiba (AIC-PR), é onde se encontra a melhor reta para a modalidade. Mas, na 

localidade de Bairro Capão Alto em Nova Santa Rita (RS), próximo a capital Porto 

Alegre, está sendo construído o Velopark. Alem destas duas, existem o Autódromo de 

Piracicaba (SP) e o de Santa Luzia (MG), ambas com pista de 201 metros. Existe 

também o Autódromo de Santa Cruz do Sul (RS).  

 A Revista AutoPower iniciou em Fevereiro de 2001 e, segundo o editorial da 

primeira edição, foi criada para divulgar os campeonatos e corridas de arrancada pelo 

Brasil, a técnica e a preparação de motores. Após o surgimento do filme Velozes e 

Furiosos, no final de 2001, houve um grande crescimento de revistas voltadas a este 

gênero de preparação e ao tuning
7.  

                                                 
6- Nome que é  usado nos Estados Unidos para definição de arrancada. 
7 Tuning vem da expressão inglesa traduzida como afinação ou otimização é simultaneamente um esporte e um passatempo que 
consiste em alterar as características de fato de um automóvel a um nível de personalização extrema. 
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O intuito da revista era mostrar carros, técnicas de preparação e diversas 

modalidades de competição automobilísticas. No terceiro ano da revista, em julho de 

2004, houve um detalhamento editorial mais preciso. Por exemplo, passou-se a definir 

onde os carros analisados seriam devidamente classificados e este tipo de classificação 

durou até março de 2005. 

 A publicação começou com 36 páginas, em um formato grande, com 30,5 cm de 

altura por 24 cm largura , e quatro matérias sobre carros e uma técnica. Em outubro de 

2002, passou para o formato médio, 22 cm de largura por 28cm de altura, e padrão das 

revistas, passando assim, a ter quase 100 páginas. A maioria das matérias eram com 

carros preparados para o uso diário, como Clio de rua, um Gol de competição, Civic 

tuning, Chevette de rua, Gol tuning, Subaru wagon de rua, matéria técnica, coluna de 

um piloto e cartas. Na sua última reformulação gráfica, ocorrida em 2005, passou a ter 

100 páginas e aumentou o número de carros testados. Agora era um Opala modificado 

para competição, um Gol de competição, dois Opalas na mesma matéria, um de 

competição e outro de rua, um Civic de rua e um Olds de rua. E outras editorias como, 

“Em construção” que trazia novos projetos para carros de arrancada mais News, cartas, 

Como se Faz e Dicas, duas matérias técnicas e coluna do piloto.  

A revista era feita somente por uma pessoa, Evandro Lima, preparador de 

motores, aficionado por este ramo de trabalho e que não é um jornalista. Em outubro de 

2002, houve incorporação de mais pessoas, assumindo-se de vez como uma revista 

especializada no ramo de preparações e arrancadas. Em 2005, além da reformulação 

gráfica,o tamanho também foi alterado, 27 cm de altura por 20 cm de largura, a revista 

acaba sendo incorporada pela editora da revista Fullpower e agregando jornalistas 

responsáveis, que antes não constavam no expediente da revista.  

 Após este período da última reformulação, a revista não foi mais comercializada 

nas bancas. Durou do número 50, agosto de 2005, até o 69, março de 2007. A revista 

acabou, pois, está entre os planos da equipe editorial, fazer com que a revista tenha um 

caráter mais esporádico e com matérias especiais. Em 2006, a revista ganhou da 

Federação de Automobilismo de São Paulo o prêmio “Jornalismo em revista” e as 

votações foram realizadas via internet. 

O passo inicial foi o questionamento feito sobre qual o processo de construção. 

No que se refere a revista e a sua linguagem em suas matérias, se é um jornalismo 

especializado, ou se, é mais técnico e sem os parâmetros jornalísticos. E no caso do 

formato da  AutoPower, se existe uma diferença durante o tempo que a revista esteve no 
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mercado. Para isso, foi feito uma pesquisa no acervo do período de 2001 a 2007, para a 

verificação de quais revistas serviriam como referencial do estudo proposto. 

Foi decidido que seriam cinco revistas a serem analisadas. Os números 

escolhidos foram: 1, 16, 17, 50 e 69. A edição número 1 foi escolhida devido a ser a 

primeira a trazer em suas matérias uma nova tendência do automobilismo. E, com 

formato diferenciado do padrão normal das revistas do ramo. A 16, por ser a última no 

formato original, que se constituiu desde o surgimento da publicação. A número 17, 

devido a ser uma referência de mudanças consideráveis em toda revista. Seu formato 

muda para os padrões existentes no mercado, o número de paginas aumenta, sua 

qualidade gráfica também e ela é superior as anteriores. A edição 50 foi escolhida por 

inaugurar uma nova fase em todos os quesitos da revista. Muda o corpo editorial da 

mesma. Sendo assim, os editores em pouco tempo tiveram que reformular toda sua 

estrutura, para fazer da AutoPower, um produto diferente do que estava feito até o 

momento. E por fim, a edição 69, pois foi a última a circular no país. 

Este estudo foi dividido em duas partes. Primeiramente, foi selecionado o 

referencial teórico trabalhado. Foram consultados vários autores, para uma 

determinação de qual seria convidado para interagir e estruturar a base do trabalho. Ao 

jornalismo especializado, foi determinado as indagações de: o que é o jornalismo 

especializado? Quais os critérios adotados por este tipo de jornalismo? Como é feito um 

jornalismo especializado? Para determinar se a revista em si será considerada de caráter 

especializado., do que ela não é escrita por pessoas habilitadas em jornalismo e sua 

estrutura tem parâmetros de especialização. 

O jornalismo esportivo é utilizado como um dos critérios teóricos, devido a 

AutoPower trazer a cobertura de um esporte automobilístico pouco divulgado pela 

mídia. Esta categoria esportiva só é encontrada em poucas mídias e, especificamente 

nesta publicação, que se está desempenhando o estudo. E, por fim, jornalismo 

impresso/revista. Referências e características, qual o modo de construção deste tipo de 

periodismo. Estes quesitos dão ao trabalho o embasamento teórico que a comunicação 

traz para a determinação de um conceito e uma possível conclusão sobre o que a revista 

verdadeiramente é. 

Foram efetuadas entrevistas com os editores Teco Caliento e Evandro Lima, que 

são, respectivamente, o atual editor e o editor antigo da revista. A primeira entrevista foi 

realizada com Caliento, de uma forma mais informal. Houve a opção de conversar 

pessoalmente na editora, localizada em São Paulo, na qual a revista faz parte. Algumas 
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perguntas já estavam pré-roteirizadas, mas surgiram outras de acordo com a conversa 

realizada. Nesta abordagem, o atual editor da revista retrata como a AutoPower entrou 

na nova fase. Como foi pêgo de surpresa, ao ter que mudar uma revista em pouco tempo 

que dispunha para trabalhar, mas, foi um desafio que decidiu encarar. Também destacou 

como as matérias da revista são construídas por ele e seus repórteres. Como a 

preocupação com o leitor serviu de base para que as matérias fossem escritas. Comentou 

que, o antigo editor tinha uma linguagem mais peculiar e técnica nas matérias e como 

houve um respaldo por parte dos leitores antigos da revista.  

Com Evandro Lima, a entrevista foi por telefone. Visto que não foi possível um 

contato pessoal, por e-mail ou qualquer outro dispositivo via internet. A entrevista 

ocorreu em forma de conversa.  Lima foi indagado sobre como surgiu a idéia da revista 

e por que o tempo de demora para a publicação da mesma. O fato de Lima não ser um 

jornalista e escrever matérias também foi abordado. Os critérios seguidos por ele na 

construção de suas matérias. Também entrou em questão os colaboradores da revista e 

quais os requisitos para que estes pudessem ter suas matérias publicadas. Qual sua 

preocupação ao ponto de escrever matérias técnicas e bem detalhadas. 

A finalidade das entrevistas foi interrelacionar o antigo formato com atual e 

mostrar as perspectivas para o futuro da revista. Foi discutida e analisada a linguagem 

das publicações já existentes e se possível quando voltarem a serem publicadas.  

Este tipo de entrevista foi uma tentativa de, ajustar uma relação de pontos de 

interesse do estudo, a fim de explorar, de uma forma mais ampla a compreensão da 

revista. Esta forma de se entrevistar é uma maneira de deixar os entrevistados a vontade 

para falar.  

A segunda parte da pesquisa consiste no processo de estudo da AutoPower foi 

efetuado um estudo da revista com propósito de, verificar desde a primeira edição de 

2001, passando por todas suas reformulações. Sua finalidade é para a observação, 

quantitativa ou qualitativa do conteúdo, assim como, no caso da revista, verificar suas 

matérias e a evolução da mesma, de forma gradativa. 

Neste processo, primeiramente foi feito uma tabela (próxima página), uma pré-

análise do que seria observado dentro da revista. Assim, uma descrição geral de todas as 

edições. Foram determinadas as datas das edições, as páginas, editorias, títulos, 

centimetragem, formatos, tamanhos das matérias e número total de páginas das revistas. 

Uma análise detalhada de tudo que a revista possui. Este processo foi solicitado para 

saber quais elementos seriam analisados dentro da AutoPower. 
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Levantado os dados da revista, considerou-se analisar capa, editorial, carta do 

leitor e uma matéria da revista. A capa, por ser o logotipo da revista, quantas fotos 

possui e a disposição das matérias perante o destaque. O editorial, visto como o olhar do 

editor-chefe, como ele irá tratar com os leitores os assuntos da revista e algum outro 

comentário a cerca da mesma. A carta do leitor, para verificamos se existe alguma 

crítica ou elogio, e não somente perguntas de relevância técnicas de como  fazer um 

motor “x” ou motor “y”, com tais e tais peças. 

A partir da matéria escolhida, foi feita a verificação dos elementos destacados e 

empregados do referencial teórico. Com estes elementos, pode-se, através de uma 

observação do conteúdo escrito, constatar se existiam todos os quesitos dos tipos de 

jornalismo relatados. Verificar também se os editores e repórteres tiveram mesmo como 

principal objetivo, à preocupação com o leitor e se, a estrutura das matérias obedece a 

um único parâmetro.   

As páginas não analisadas, o motivo da não aplicação foi que devido a uma 

escolha de critérios que tornaria extenso e sem um aprofundamento correto e acordo 

com os objetivos do trabalho.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4 UM OLHAR SOBRE AUTOPOWER 
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4.1 COM A PALAVRA OS EDITORES 

 

A revista AutoPower foi criada para divulgar a preparação de motores, os 

campeonatos e corridas de arrancada pelo Brasil.  É uma publicação direcionada para o 

público automobilístico e pouco conhecida pelas mídias tradicionais, pois é a pioneira 

em um mercado: o de carros modificados. 

A linguagem da revista é própria, deu origem a mais uma ramificação do 

jornalismo especializado. O ponto principal da revista é mostrar carros preparados e 

diversas técnicas de preparação. Ela também aborda a cobertura dos eventos de 

arrancada, esporte a motor, cuja disputa é entre dois carros em uma pista de 402 metros.  

Evandro Lima foi o responsável por levar a revista até as bancas. Contudo, 

conforme as informações obtidas através da entrevista feita e gravada num estúdio de 

rádio e do editorial  da revista, a AutoPower demorou cerca de oito meses para finalizar 

a primeira edição isto foi uma afirmação confirmada por Lima. Com formato 

diferenciado, para as pessoas visualiza-la melhor na banca. A qualidade do papel era 

superior, o número de páginas era menor, os diferenciais eram as principais 

característica para o mercado de revistas especializadas. Outra mudança comentada por 

Lima foi que, com o crescimento, após um longo período no formato único e 

diferenciado, a revista cresceu e passou a incorporar mais pessoas no trabalho de 

construção das edições. E também já mudava o seu formato para o de revista padrão. 

Assim, uma melhor impressão e distribuição era proporcionada aos leitores.  

Lima era quem praticamente fazia tudo na revista, trabalhava por conta. Fazia 

todos os procedimentos, desde apuração de pautas até levantamento de anunciantes, 

tudo para que o primeiro número fosse lançado. Resolveu fazer a revista por descobrir 

um nicho de mercado em crescimento, o de automóveis modificados e de preparação. 

Com uma formação técnica, trouxe para a revista este conhecimento adquirido por 

tantos anos, em diversos cursos técnicos direcionados por montadoras e em outras 

categorias de esporte a motor. 

Com este amplo conhecimento, começou a escrever a AutoPower, mesmo sem 

ter nenhum tipo de formação jornalística. Ele próprio argumenta que fez toda a revista 

sozinho por praticamente oito meses seguidos, incluindo fazer a fotografia das matérias. 

As definições das pautas ficavam de acordo com algum carro em destaque ou que fosse 

diferente e merecesse estar na revista. Ele também comenta que era o responsável pela 

procura de anunciantes e pela parte de arte gráfica da revista.  
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Com o mercado de preparação e acessórios em crescimento, a revista tornou-se 

um atrativo, para que todos os profissionais envolvidos no ramo de preparações 

pudessem expor suas marcas e seus carros.  

Após este período, a revista cresceu e assim houve a necessidade de que fosse 

contratada uma equipe de colaboradores. O critério de escolha destas pessoas não era 

ser um jornalista, mas sim um entusiasta, com interesse no assunto proposto pela 

revista. Só que estas pessoas eram totalmente amadoras, sem formação jornalística. 

Lima diz que, desde o início existia um jornalista responsável pela revista. Era ele 

quem ajudava na produção das pautas, dava dicas sobre as matérias a serem escritas. 

Este fato abordado difere um pouco do que está no expediente da revista. Conforme 

Lima, este jornalista estava lá desde o início, mas seu nome não constava no 

expediente. Só foi aparecer a partir da edição 14, como se fosse um assessor e que 

revisava e finalizava as edições. 

As matérias não tinham a preocupação com o leitor, eram matérias técnicas, 

seguindo a proposta da revista. Mas, Lima destaca que, suas matérias eram 

consideradas leves, para que todos pudessem entender. Suas reportagens estavam 

cheias de detalhes que poucos entenderiam. Para ele, hoje existem revistas que 

escrevem e não dizem nada condizente, como ele visualizou e escreveu na AutoPower. 

A intenção demonstrada nas matérias era de que, tal parte do motor funciona 

desta maneira, tal componente serve para este tipo de motor, mas com a preocupação 

de mostrar qual o mais adequado. Nesta parte “procurávamos mostrar a verdade, sem 

enrolar...” diz ele também que, na verdade um material é usado somente para este fim, 

e que outros não podem ser utilizados. No jornalismo nada é verdadeiro, não se pode 

colocar uma verdade, se prioriza a parcialidade e sempre a apuração do que se vê ou 

escreve. E já que havia um jornalista trabalhando no assessoramento para a finalização 

da revista, como este pode deixar passar um importante critério para que uma matéria 

possa ser publicada. 

A implementação dos colaboradores foi devido ao grande crescimento que a 

revista sofreu. Lima não poderia arcar com tudo sozinho. O pessoal contratado tinha 

liberdade para escrever. Neste momento, novamente entra em cena a figura deste 

jornalista, que corrigia algum erro de concordância, grafia e acentuação. E aqui aparece 

um outro ponto. Muitas vezes, haviam controvérsias sobre arquivos que eram escritos e 

corrigidos, mas que eram publicados sem a correção. Existe na entrevista, um relato de 

que isso muitas vezes passava despercebido e que Lima não tinha conhecimento. O que 
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deve ser levado em conta é que, existiam divergências entre as pessoas que produziam 

textos para a revista. 

A revista passa por diversas fases. Ela iniciou bem, foi mantendo-se, começou a 

crescer e houve uma tentativa de mudança do perfil da revista, incorporando outros 

elementos, como tuning, matérias mais curtas e objetivas, que segundo Lima, não 

funcionaram em nada.  

Com problemas financeiros, desentendimentos com sua equipe de colaboradores 

e tentativas de mudanças de perfil da publicação, Lima vendeu a AutoPower para 

Eduardo Bernasconi, um dos diretores da Editora B7 e editor da revista rival da 

AutoPower. Quem assume a editoria é Teco Caliento, que antes era contratado por 

Lima, como colaborador para fazer as matérias. 

Esta entrevista foi considerada curta, durou cerca de vinte e dois minutos, pois, 

Lima estava com pouco tempo. Embora isso, a entrevista teve um direcionamento mais 

preciso e conseguiu responder muitas dúvidas e  indagações. 

No início, a revista tinha uma linguagem mais técnica, mas, com a troca de 

editora e outra equipe assumindo a AutoPower, ela passa por profundas reformulações. 

A entrevista com Teco Caliento, realizada em São Paulo, na sede da editora B7 e na 

redação da revista Fullpower, duração de cinqüenta minutos. 

Na evolução da revista, a parte estrutural e de linguagem está mais atraente. O 

texto sempre foi curto e com frases usadas no dia-a-dia de quem sabe do assunto. Houve 

um maior aprofundamento na questão de conhecimento do tema específico: os carros; 

uma maior preocupação em dar mais dados, detalhamentos e instigar mais à leitura.  

Dentro das condições, apesar da AutoPower estar em crescimento, o mercado 

dos carros modificados estava em alta, mas era para área do tuning e não para o da 

preparação. Pegar uma revista que já tinha um público fiel e transformá-la radicalmente 

em pouco tempo, foi um desafio proposto pelos editores Eduardo Bernasconi e Teco 

Caliento, ambos, comprador e editor chefe. Caliento salienta:  

 

“O meu objetivo principal, e isso já faz anos,... eu sempre fui um cara 
preocupado com o mercado em geral, eu amo carro modificado, eu amo carro 
preparado e  precisava ajudar o mercado pra que ele cresça, que seja saudável 
ou que não tenha só o curioso. Se você não tem um preparador  informado... 
eu sempre tentei fazer isso pelo mercado que até parece meio bobo, meio 
poético, mas  que é uma idéia minha , é o meu mercado, eu quero que seja 
saudável, que ele cresça”. 
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No caso, Caliento destaca que, para fechar um novo esquema tanto de layout, 

quanto de estrutura da revista, demorou um pouco mais do que era esperado enfatiza: 

 

 “Nós queríamos muito falar de preparação, fortalecer o mercado, aquele 
negócio de som de tuning tava muito forte e a preparação no geral tava um 
pouco mais devagar, tava muito mais pra arrancada. Na rua, tinha pouco 
investimento, pouca informação e pouca mídia”.  

 

Então, houve a decisão de tentar trazer aos leitores algo que fosse menos técnico 

e com a preocupação de sempre manter o foco de uma revista para todos. Como a 

própria definição de Caliento, uma revista para quem gosta de carro, não importando ele 

original ou modificado. 

Estas propostas mencionadas são citadas na entrevista com Caliento, que foi 

preparador, piloto de testes de um fabricante de automóveis e leitor de revistas 

americanas de automóveis. Quando foi trabalhar com Lima, sua preocupação era 

sempre ter um começo de texto criativo, chamando a atenção e não obedecendo ao 

padrão da pirâmide invertida, procedimento este que ele não tem qualquer 

conhecimento. As matérias construídas por ele eram sempre a partir de uma história, ou 

de relatos que os repórteres dão, ao que acontece para instigar a imaginação do leitor. É 

uma fusão entre o começo e o fim. Nenhuma matéria começa do mesmo jeito, por um 

dado técnico chamativo, um relato. 

Caliento dá uma definição para esta concepção de escrita diferenciada: 

 

“A grande coisa que eu enxergo e continuo enxergando, é levar para a massa 
a revista, pessoas que não estão acostumadas com a preparação. Eu não acho 
que você vai ler a revista e sair preparando um carro, vai muito além disso. 
Na nossa concepção a revista é para entreter e divertir, informar de um modo 
mais leve sem ter dois milhões de cálculos, isso tem nos manuais, essa é a 
idéia da AutoPower. Nos achamos que tem que haver a preparação, mas que 
seja mais amigável ao leigo”.  

 

 Há gírias nas matérias, sem uma explicação ou box para um entendimento 

melhor e geral, somente pessoas entendidas ou que estão no meio da arrancada sabem. 

Este tipo de concepção veio das revistas americanas, que seduzem o leitor com um texto 

mais informal. 

Uma revista especializada tem que atingir um público alvo. Neste contexto, as 

matérias podem ser de uma forma tradicional. Em quase todos os parágrafos, existe uma 

citação do automóvel proposto, sem ao menos haver uma preocupação em começar a 

matéria de uma forma atraente para o leitor.  



   24  

  
 

Em suas matérias, em algumas específicas e mais técnicas, as informações são 

transmitidas sem que se tenha uma preocupação de não somente agradar aos 

conhecedores, aqueles destinados à preparação e que detêm um conhecimento mais 

aprofundado sobre como preparar um motor. Mas, a preocupação que foi imposta, 

quando houve a troca de editoria era de levar a todos os leitores, leigos ou 

conhecedores, uma informação de fácil entendimento. Não que, com seu antigo editor, a 

revista não trazia matérias para o leitor comum. Mas, as técnicas e a parte editorial eram 

diferentes. 

No capítulo seguinte, iremos apresentar as imagens das revistas, bem como 

faremos os comentários pertinentes em relação a cada edição utilizada neste estudo. 
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4.2 EDIÇÕES REFERENCIAIS 
 

EDIÇÃO - 01 
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A primeira edição da revista é simples. São 36 páginas, em que o maior número 

é para a arrancada está dividida em três partes, segundo o índice: In Box, Competição e 

Seções, dentro destas estão as editorias.  

Neste ponto há uma contradição com o principal enfoque da revista, a 

preparação. Nem sua matéria técnica, cujo titulo é “Preparação de cabeçotes”, tem 

maior número de páginas. Mas, ela torna-se maior devido ao tamanho da fonte usada, 

diferente das outras reportagens, com três fotografias pequenas e um infográfico 

pequeno, como uma fotografia e não como ilustração e não cita onde está a fotografia 

um, pois as imagens mesmo, não têm legendas. As matérias são curtas com poucas 

linhas e quase sem informações, o destaque são as fotografias dos automóveis. Por se 

tratar de uma revista especializada em preparação, o diferencial da AutoPower fica por 

parte de seu tamanho diferente. Como o mercado estava em crescimento e ainda era 

novidade, poderia ser explorado melhor. Com os elementos fotográficos e textuais bem 

dispostos, tanto na capa quanto nas matérias. A alternância de cores dentro das matérias 

e o cuidado com os planos de fundos, com cores diferenciadas são agradáveis de se 

visualizar. O trabalho de construção está simples, apesar de que, foi feito pelo editor  

Evandro Lima, que admitiu, na  entrevista realizada, não possuir conhecimento algum 

em artes visuais e não ter noção de diagramação. Mesmo assim, ele conseguiu fazer 

algo harmônico.  

A capa da revista AutoPower traz diversas chamadas. São pequenas manchetes 

indicativas do conteúdo que estará na revista. As cores adotadas, vermelho, preto, 

amarelo e branco, são as que mais predominam e passam a ser as principais da revista. 

O fundo negro, coloca em destaque os carros recortados, que denota um destaque às 

matérias que se encontra na revista. Na parte de cima estão as inscrições preparação, 

arrancada, carros equipados, com fundo amarelo e com letras em preto e caixa alta. 

 Na parte de baixo, estão outras escritas: classificados, notícias, novidades, dicas, 

novamente em caixa alta.  Este destaque é para anunciar melhor as propostas que a 

publicação pode trazer ao leitor. A principal indicação da publicação, a preparação, 

aparece em dois momentos. O primeiro na parte de cima, na tarja amarela com texto em 

caixa alta e cor preta. O segundo, na forma do símbolo de perigo, a caveira em branco e 

o termo veneno. O layout da logomarca da revista está do lado esquerdo, destacado por 

uma borda branca que enfoca o nome e o símbolo. As chamadas são diretas e 
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exclusivamente para quem conhece, como exemplo “Gol Turbo 402 metros em 10,551 

seg. à 236km/h”, e  um “Opala com 426 cv” são para conhecedores do esporte e para os 

preparadores. 

 No editorial, existe uma contradição em relação a como se denomina esta seção 

que traz a opinião da publicação. Não é o nome convencional adotado e sim 

“Mensagem ao leitor”. Isso denota a preocupação que se teve em passar uma mensagem 

e não se tratar de um editorial da revista a apresentação da revista destaca o conteúdo 

que vai ser abordado, que o leitor pode interagir dizendo se gostou ou não, sugestões e 

críticas.  A citação “ao esporte amado do Brasil” de Lima, não pode ser considerado por 

todos os leitores da AutoPower o esporte mais amado. A citação é direcionado para 

quem conhece o esporte arrancada e não para o leigo que desconhece este meio. No 

mesmo parágrafo também tem um pouco de destaque de preparação.  

Existem muitas contradições no editorial, que fogem da proposta  inicial referida 

pelo editor para revista. O que aparenta é que o editor não sabia qual caminho tomar, ou 

era o correto, se o momento era para ênfase na preparação. Mas, não houve tempo hábil 

para este tipo de escrita, ou optou-se por trazer a arrancada para as páginas da revista. 

Por se tratar da primeira edição não houve carta do leitor. 

As editorias destacadas no índice reúnem as três partes da revista e se 

distinguem por ramificações. O “In Box” está em uma única página, com sub-títulos 

como “Novidades, Notícias, Dicas da internet e In e Out”. Esta parte citada 

anteriormente, é o local que aborda os lançamentos de peças e tudo relacionado com o 

comércio de peças e locais para compra destes produtos. Algo necessário, já que, não se 

fala em peças não convencionais nas concessionárias ou revendas de peças. “Notícias” 

relata um pouco do que anda acontecendo no mundo das preparações, inaugurações de 

pistas, de cursos e novidades no setor automobilístico. “Dica da internet” é um espaço 

onde uma preparadora ou alguma curiosidade está disponível na rede mundial de 

computadores. No “In e Out”, são os altos e baixos do mundo automobilístico. 

“Competição” é outra editoria que,  onde o esporte arrancada é mostrado. Foram 

somente três campeonatos mostrados como matérias. Uma cobertura maior foi a do 

Campeonato Paranaense e da cidade de Cascavel. Também a matéria da arrancada, na 

cidade de Guarapuava-PR, mas com número de páginas reduzidas. Todos estes 

campeonatos mostrados, são com fotografias sempre acompanhadas de foto-legendas, e 

box com resultados. Os textos são curtos e relatam um pouco do que aconteceu no 

evento e cada categoria.  
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Vale lembrar que existe uma intercalação entre as matérias de carros e de 

preparadores com as competições de arrancada. 

A chamada da matéria principal da capa fica na seção “Destaque do Mês”, é 

denominada seção, por considerar este nome e não como editorias dentro da revista. 

Neste caso, ficou como matéria o piloto do automóvel Gol mais rápido do Brasil. O 

texto é de uma coluna sobre o carro. Existem pontos como a preparação do carro, o 

destaque dado ao  tempo percorrido e sua velocidade, sem entrar em detalhes técnicos 

de mecânica, só mostrada na ficha técnica abaixo da matéria. 

Outra editoria é “Piloto do Mês”. Nela, escreve um piloto que participa 

efetivamente e é também um amante do esporte arrancada. A matéria é com Dejair 

Pazzini e fala do carro com a ficha técnica. Um box com algumas descrições do que o 

motor possui alem de outras definições. Na matéria não se fala em nenhum momento 

destas características destacadas no box.   

A matéria técnica do mês, a editoria leva o nome de “Preparação de Motores”.  

É o espaço destinado à técnica de como é possível preparar um motor, como descrito no 

próprio texto, uma seção específica para prestar informações sobre todos os tipos de 

preparações possíveis. Um texto muito mais para conhecedores do assunto, como 

preparadores e mecânicos que trabalham e têm o conhecimento sobre a técnica. Um 

leitor leigo, que não conhece mecânica, não domina os termos apresentados na matéria, 

e muitas vezes fica na dúvida sobre as palavras empregadas. Como já mencionado, a 

matéria é com a fonte menores, os parágrafos são divididos por blocos, alguns são 

pequenos e outros longos. 

A matéria principal, que será analisada, é a do “Carro do Mês”. Não possui 

título, começa com uma introdução e dá informações como se fosse um “lide”. Qual 

carro é, ano de fabricação, modelo e de que cidade. São oito fotografias tiradas do 

veículo e uma foi escolhida para capa, a mesma se repete dentro na matéria. Outras 

fotografias foram publicadas, muito pequenas e duas delas foram tiradas durante uma 

etapa em que o carro competiu. E as outras do ensaio foram em outro lugar destinado 

por Lima. Já que, em uma revista, as imagens são o destaque, as fotografias pequenas 

não interessam muito. A imagem do motor do carro serve para mostrar qual disposição 

está os carburadores, que são citados na matéria. Também serve para ilustrar melhor a 

reportagem. 

No terceiro parágrafo da matéria do “Carro do Mês”, notam-se bastantes jargões 

do meio como, por exemplo, “para o trem de comando...”. Muitos leitores não saberiam 
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esta expressão. O significado dela é o comando de valvular do motor. Então, se inicia a 

matéria apontando todos os dados técnicos possíveis do carro. Depois, passa para 

algumas impressões, como forma de atrair a matéria para o leitor. Há um subtítulo no 

fim, não seria mais uma colocação sobre algum feito do piloto em uma pista, com o 

pneu adequado, ou que não é da categoria estabelecida que o carro está enquadrado. 

A matéria está bem elaborada, mas não tão atrativa. Ela não começa com algo 

que instigue o leitor. Muitas informações descritas nos parágrafos estão contidas na 

ficha técnica do carro, no box ao lado.  Desta maneira, não há necessidade de tanta 

informação no corpo de texto, pois, é uma repetição e assim pode prejudicar na leitura 

ou entendimento e até mesmo na hora da revisão, já que, pode trazer informações 

desencontradas. A matéria é assinada no fim do texto. 

Após o destaque, o editorial agora é “Preparador do Mês”, que conta a história 

de Cláudio Deitos e os carros que são modificados por ele. Possui um box com ficha 

técnica somente de  um carro. Nele não há repetição de dados. Possui fotografias de 

dois carros, uma Saveiro e um Dodge, que são do mesmo preparador. 

E para finalizar, na última página constam os classificados, para informar de 

venda e troca de peças novas ou usadas e o lado humorístico da revista. Na contra-capa 

chama atenção para a edição número 2.  

Conforme relatado pelo editor da revista, existia uma interferência jornalística 

no final da edição. Mas esta não consta no expediente da AutoPower. 
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EDIÇÃO - 16 
 

 
 

 A revista continua com uma qualidade muito boa. Mas a partir desta edição, 

houveram muitas mudanças. Começando pelo símbolo da revista, que está maior. A 

capa faz referência à principal matéria da publicação. Agora, já existe uma preocupação 
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com detalhes estéticos. Isso, combinando com o formato diferenciado, deixou a 

AutoPower mais atraente. Com um número maior de páginas, agora são 66, e já contém 

anunciantes. Esta edição é a ultima no formato grande, fora do padrão das revistas 

tradicionais. Este número faz parte do ano dois da publicação. Mudanças são feitas 

também nas pequenas chamadas. Agora, passam a ser “arrancada, alta performance, 

preparação, automobilismo e tuning”, somente no alto da página. 

 O jogo de cores feito com o nome do Opala Yellow Black Lethal é o atrativo da 

capa. Também destaca a potência extrema que o carro consegue chegar com sua 

preparação. Agora em vez de chamadas são incorporadas fotografias do que vai estar na 

revista. Dividida em preto e amarelo, onde a logomarca fica no lado preto e nas 

chamadas acima. Há uma inversão de cores, em vez do amarelo passa a ficar preto e do 

preto a ficar amarelo, com mudança das cores nas letras. Existe só a chamada para a 

reportagem principal, que destaca algo extraordinário. A matéria técnica tem agora uma 

fotografia da peça e outra alternativa, de que parte ou componente será descrito, mas 

sem a caveira que identificava esta editoria. Possui uma logo de um anunciante no canto 

direito abaixo. O logotipo passa a ser maior e fixo, sem as características originais, 

como a moldura branca em volta do nome. 

 Nesta edição, já consta o nome do jornalista responsável no expediente da 

publicação. O nome da antiga seção “Mensagem ao Leitor” passa a ser “Editorial”, 

como é nas revistas tradicionais.  

Os destaques desta edição ficam por conta de novos equipamentos fotográficos, 

revisores de texto e o principal, a contratação de mais pessoas para fazer a AutoPower. 

Também há referencia do novo equipamento para melhorar a qualidade da revista. Onde 

as precisões da montagem para as matérias e o fechamento da edição serão melhor. O 

grande salto na qualidade foi nitidamente sentido, por se tornar mais harmoniosa no 

layout e na parte escrita. O corpo de texto das matérias foi padronizado, com tamanho 

único para toda revista, mudando somente a fonte. A diagramação obedece a um padrão 

mais limpo e harmônico. 

 O editorial também traz quais os conteúdos da AutoPower, com ênfase nas 

promoções e nas outras novidades alcançadas pelas novidades citadas. Destaca, 

também, uma outra modalidade esportiva. 

 Outro ponto, a ênfase dada com adjetivos que falam que são as melhores em 

cobertura de arrancada e matérias técnicas. O editorial desta edição está falando muito 

bem, devido a comparação de ser a melhor que as outras publicações existentes e só 
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poderia ser feita se existisse outra publicação igual a própria AutoPower. No caso, 

existe, mas de uma linha diferenciada.  

Por último, logo abaixo no editorial, fala-se de um projeto ousado para a revista. 

Envolve preparação, mas o melhor termo designado é o tuning. É a concepção de um 

carro feito com a parceria das empresas e anunciantes da revista. A logomarca não é 

nem um pouco para pessoas entenderem do que se trata. Os dizeres escritos são em 

inglês, e quem não domina a língua não entende a mensagem passada. Poderia ser em 

português, para uma melhor identificação dos leitores da revista, até mesmo para os que 

não possuem domínio da língua inglesa. É bastante chamativo para que os leitores leiam 

as próximas edições. 

Nesta edição, como se trata do segundo ano, ela já possui a seção “Cartas & e-

mails”, na qual os leitores podem interagir com a revista, enviando sugestões e fazendo 

perguntas referentes a uma possibilidade de uso de tal ou tal peça, para melhorar a 

performance do seu carro. Além disso, traz correções e criticas. 

É nesta seção que se mostra que ela esteve sempre conquistando leitores. Os 

parabéns e os elogios para revista não faltam. Inclusive de um jornalista que solicita 

mais informações do que as existentes nos textos. E argumenta algumas informações 

não ditas. A maioria das cartas enviadas é para elogios. Até existe uma carta pedindo 

que a revista fosse semanal. É neste mesmo e-mail que ele acrescenta estar 

impressionado com o tratamento dado aos que escrevem. 

Mas, como todas as cartas, sempre coincidem com dúvidas. Existem muitos que 

pedem informações de como preparar seu carro, dicas a cerca de como fazer para 

aumentar a potência. Até um e-mail maior com varias perguntas, acaba tirando o espaço 

de outros leitores para deixarem suas mensagens.  

Todas as cartas enviadas são publicadas na íntegra. Mas, poderia haver uma 

melhor preocupação com a quantidade das mensagens. São duas páginas com uma carta 

extensa, que não necessitaria estar ali. As respostas de Lima são sempre atenciosas e ele 

coloca todo seu conhecimento técnico em prol das dúvidas. O potencial alcançado nos 

dois anos de revista foi evidentemente mostrado pelos inúmeros elogios. 

A revista faz uma intercalação de matérias. Coloca reportagens de automóveis e 

matérias de arrancada, sem uma separação devida. O número de veículos e de 

coberturas de arrancada e também o destaque para outras modalidades esportivas 

automobilísticas entram na edição. Esta é a evolução que a revista acaba sofrendo 

durante seu processo de melhoramento, citado no editorial. 



   33  

  
 

A matéria analisada é a principal da revista. Trata-se de um automóvel Opala 

Yellow Black Lethal. O diferencial é que, não tem título e começa com a foto do carro, 

como se fosse um pôster, só com o nome da equipe do carro no canto direito abaixo e o 

logo da revista acima, à esquerda. 

A parte escrita começa na terceira página destinada ao carro. E fica dividida em 

três colunas somente nesta página. Continua com as mesma características de informar 

no texto informações que estão na ficha técnica, do carro destacado em um box. Agora 

um diferencial porque começa com o chamado nariz de cera. Começa a contar a história 

do piloto que guia o carro e do próprio carro. Um detalhe aparente na matéria que não 

precisaria, já que a revista destaca na própria matéria o nome dos anunciantes e 

patrocinadores, tudo em caixa alta. Um destaque desnecessário já que, não se trata das 

empresas e sim do carro. Uma publicidade implícita, cujo, ligação possível seria as 

empresas que trazem para o país estes produtos destacados, já que muitas companhias 

citadas são estrangeiras. 

A seqüência é feita somente com fotografias com legendas explicando cada uma, 

fazendo referencias a pontos de destaque do carro. Uma delas pega a lateral do carro e 

mostra a logo da revista. E a sua legenda faz referência que a revista é uma dos 

patrocinadores do piloto. O box está com mais informações do que o na primeira 

edição, acrescentando informações possivelmente sugeridas por leitores ou analisadas 

pelo próprio editor e sua equipe. 

Nesta reportagem poderia ter sido diminuído o número de imagem, acrescentar o 

que foi descrito na foto legenda e transformar isto ou incorporar no próprio texto com as 

informações destacadas. 

Outro chamativo é que as matérias sobre arrancada diminuem a quantidade 

páginas. E o texto passa a ficar somente em uma coluna, com toda a prova descrita 

naquele espaço. No restante, são fotografias com informações dos tempos e nomes dos 

pilotos. Mais destaque para as imagens e os box com os tempos das categorias saíram 

das matérias e foram transferidos para um espaço único no final da revista. 

Agora, possui um espaço destinado exclusivamente para os anunciantes da 

revista. A parte publicitária soma dez páginas. Na última página está a “Coluna do Lee”. 

Destinada a um colaborador que ficou com o espaço para poder escrever mensalmente, 

sobre novidades e todo o mundo que envolve a preparação de automóveis, arrancadas e 

outros assuntos abordados pela pessoa que o escreve.  
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EDIÇÃO - 17 
 

 
 

Cem páginas, som um formato padrão de uma revista. Estas foram apenas duas 

mudanças significativas na AutoPower. Em relação a edição anterior, a publicação sofre 

um crescimento de matérias e do editorial, o que é comprovado pelo editor na entrevista 

realizada. Então, a solução encontrada por Lima foi contratar mais pessoas. Por isso, o 



   35  

  
 

expediente também sofre grande alteração. Nesta etapa, os anunciantes possuem um 

espaço destinado, assim como, também existem os classificados. Conforme escrito por 

Lima, no editorial, o novo layout que se propôs em ter um tamanho diferenciado, 

tradicional de uma revista, buscava alcançar o mercado fora do Brasil. Nesta época, um 

colaborador internacional escreve na AutoPower, sobre um automóvel tuning. Não foi 

possível saber na entrevista como a matéria foi feita, se ela foi traduzida por Lima ou 

por outra pessoa, mas ela foi assinada pelo editor e continha as fotografias do 

colaborador. O destaque desta reportagem é um carro feito para a modalidade tuning no 

exterior. Isso pode ter sido um impulso para a pretensão de destacar a ligação 

internacional. A revista mantém a característica de intercalar matérias de arrancada com 

reportagens dos carros.  

   A capa da revista já sofre uma transformação. Ela continua com a fotografia da 

matéria principal em destaque. A logomarca de identificação fica menor, mas mantendo 

suas características de cores e perde a borda branca. Em cima, mudam as cores das 

chamadas. Agora, passam a ficar com fundo preto e letras brancas, mas ainda em caixa 

alta. Aqui um detalhe que chama a atenção, a palavra tuning fica escondida por uma 

chamada para o cupom de um sorteio que será realizado, mas a revista está com a capa 

escrita em caixa alta na chamada principal. 

Pode se dizer que, houve uma repetição de palavras como turbo. As fotografias 

estão melhores, dispostas de forma mais harmoniosas e, agora, com legendas embaixo, 

identificando-as. A cor da capa remete à cor do carro. Ainda consta a logomarca do 

anunciante, dessa vez no lado esquerdo no final da folha. 

 O editorial revela mais uma mudança de gráfica e desta vez a revista vai ser 

impressa em São Paulo. O que facilitaria a distribuição para todo Brasil, em um tempo 

menor, proporcionando, assim, menos problemas, para os responsáveis. Há destaque 

para os novos aparelhos, como prensas novas para impressão da revista, novas 

máquinas fotográficas, entre outros equipamentos de última geração. A edição chegou 

com pouco de atraso nas bancas, devido a toda esta mudança criada. Mas, as mudanças 

foram muito melhores para a revista, como o aumento, da quantidade de páginas. 

Também refere-se muito pouco do conteúdo, mas destaca sempre o tuning, o que 

novamente condiz com a definição da revista que é para a preparação de motores, 

mesmo que, a identificação tuning esteja na capa, por baixo de um outro atrativo da 

revista. 
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 Um dado levantado no editorial é que a publicação pode passar a ser 

comercializada fora do país. O editor não falou nada desta parte na entrevista, quando 

mencionado os altos e baixos da revista. Outro fato que chama atenção é a 

imparcialidade que se refere. A colocação de nomes das empresas em caixa alta, seria 

uma imparcialidade levantada? Questiona-se, que imparcialidade seria esta não seria a 

jornalística, já que ela foi feita sem conhecimentos jornalísticos, somente sua revisão era 

acompanhada por um jornalista. O editorial sempre enalteceu muito a qualidade da 

revista. 

 Novamente há uma mudança de nomes. A antiga seção “Cartas& e-mails” passa 

a se chamar somente “Cartas”. O espaço foi diminuído devido a uma inserção de dois 

anúncios de meia página, nas três páginas destinadas a esta seção. Continua com o os 

agradecimentos e elogios, mas o assunto bastante levantado ainda é, em relação  as 

dúvidas que os leitores têm sobre como proceder para uma preparação de motores, ou 

dúvida de qual peça usar. As respostas sempre foram diretas e com todo o cuidado para 

não dar um detalhe comprometedor. 

 Duas cartas chamam atenção, uma destina-se a um leitor comparando a 

AutoPower com outras publicações de fora, no caso edições americanas, de onde 

surgem estes tipos de revistas, o que revela que, pela sua qualidade, a brasileira não fica 

devendo nada para as outras. Pois, a revista foi feita do zero, sem influência nenhuma de 

qualquer publicação, ao menos nesta primeira fase. A outra carta, ou e-mail, é a reposta 

de Lima a um leitor, em que registra a iniciativa de um patrocinador em apoiar um 

automóvel de arrancada. 

 Para a matéria em destaque da capa, foi escolhido o carro Gol 16v turbo, da 

fotografia em destaque da capa. Uma foto imensa do carro de frente e destaque para o 

tuning em caixa alta. A parte escrita da matéria é bem pequena, ocupa meia página 

justificada e dividida em quatro colunas. O título como citado anteriormente, continua 

em caixa alta, com algumas marcas e também as características dadas no box. 

Uma mesma técnica utilizada em várias edições anteriores são as fotografias 

com legendas, mas desta vez ouve repetição de informações. O que não é bom, uma vez 

que, uma informação repetida cansa o leitor e muitas não tem interesse em saber. 

A matéria técnica repete. Em outras edições já foi abordado o tema turbos. Tanto 

que, na capa aparece como título “Turbos parte II”. Uma matéria bastante extensa com 

várias fotografias e entrevistas com outros preparadores e fabricantes deste componente. 

Também foram colocados um infográfico e tabelas para verificar qual é apropriada para 
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o uso de certo tipo de motor. E, para finalizar, temos a “Coluna do Lee”, que relata uma 

associação de pilotos de arrancada, que está se formando e elegendo seus 

representantes. Esta já era a terceira  coluna produzida por Lee.  
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EDIÇÃO - 50 
 

 
 

Mudanças profundas na AutoPower. A antiga equipe sai para dar lugar a uma 

nova, com uma outra editora. A revista foi vendida para os editores da revista 

concorrente, a Fullpower. Diminui o número de páginas da revista, ficando com 98 no 

total. Também ficou com tamanho menor do que já estava estabelecido como padrão. 
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 Há toda uma nova designação para as fontes. Todas são diferenciadas no 

tamanho de acordo com a editoria, com padronização de fontes. Outro elemento é uma 

barrinha preta na lateral da revista. 

 A capa torna-se muito diferente. Em vez de ser uma capa com cores e o carro 

recortado, agora passa a ser uma foto. Novo design para o nome da revista, 

abandonando os cantos e ocupando toda revista. O Power este é da cor do carro de 

destaque, que novamente é um Opala, o mesmo da edição de número dezesseis, só que 

com melhoramentos na parte de mecânica. Existe, ainda, um pequeno texto de capa, 

como se fosse uma introdução da matéria, com número reduzido de fotografias 

indicando os automóveis. 

Um visual mais simples e limpo. Acima tem o diferencial, que como dito 

anteriormente, “dos mesmos editores da FullPower”, em letras com caixa alta, 

advertindo que a qualidade é igual a da concorrente e que seus editores estão com a 

mesma proposta da outra revista. Mas, isso não é levado em consideração, pois a revista 

manteve a preparação como seu principal foco.  

Somem as inscrições que ilustravam a proposta da revisa. E no lugar, aparece 

abaixo uma única chamada para a matéria, uma tarja preta com as inscrições em 

amarelo. Isso tudo faz uma referência à cor do carro. As cores, em algumas partes dos 

textos e outros elementos, foram colocadas de acordo com a cor do veículo da capa, 

para dar o enfoque de uma informação importante. Ao lado, o nome dos carros que a 

revista fez matérias e uma reportagem de arrancada sobre informações de como 

proceder para conseguir um bom tempo de pista nos 402 metros. 

 O editorial é curto e direto. Agora possui fotos, com legendas no final da página, 

e o enfoque é a nova direção da revista, seus repórteres e o editor de arte. Caliento 

refere-se ao antigo proprietário, editor da AutoPower, como um amigo. Foi Lima que o 

levou para trabalhar na revista de carros preparados. Lhe proporcionou estar escrevendo 

para o meio que ele mesmo se referiu na entrevista, “um apaixonado”. Seu 

conhecimento para escrever veio com as leituras de revistas americanas e de outros 

países. E deseja toda sorte para o caminho inverso que lhê quis seguir, pois, ao invés de 

continuar com a revista, preferiu montar os carros que possam ser matérias da revista. O 

texto, além de ser curto, não tem parágrafos, é único. Existe um misto de nostalgia com 

agradecimentos, apesar de muitas diferenças entre os dois ao longo dos anos, por 

divergirem na forma de como deveriam ser construídas as matérias. 
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 Houve uma redução drástica em relação à antiga seção de cartas. Ela ficou 

menor, passando ter somente uma página. Em vez de várias perguntas e agradecimentos 

dos leitores na seção, agora foram selecionadas e devidamente filtradas cinco cartas. 

Somente uma elogia o trabalho da revista. E a resposta do editor da uma indagação do 

que ele poderia responder caso gosta-se do novo formato, “uma revista não agrada 

gregos e troianos”. Após ler esta carta e ficar atento, muitos não gostaram do formato da 

revista e das matérias, que sãos as mesmas da outra publicação da editora. Um outro 

detalhe é que, as cartas enviadas possuíam fotos ilustrativas. Até uma carta enviada pelo 

leitor pedindo que seu carro fosse publicado. A revista atendeu ao pedido e publicou o 

carro de leitor. A preocupação com as matérias técnicas e desempenho, foi bem 

destacado por um texto que fala sobre o compromisso de todos da redação, por criarem 

tais matérias. 

Após ler as cartas dos leitores, foi possível verificar que, estes não estão mais 

preocupados em questionar a revista para abordar alguma matéria, ou de propor alguma 

sugestão, mas sim, em saber como fazer ou o que fazer para alcançar o desempenho 

desejado em seus automóveis.  

A matéria principal do Opala, que foi capa da edição dezesseis, é bem mais 

trabalhada. Desta vez, não começou somente com a foto do carro sem o texto. Começou 

com título muito sugestivo, referindo-se ao carro no passado “Mais Letal”. Feita por 

Caliento, as fotografias não foram mais feitas pela pessoa que escreve a matéria e sim 

por um profissional que trabalha com fotografia, que sabe explorar os melhores ângulos 

e posições do carro. A referência do título deve-se à evolução que o carro sofreu ao 

longo dos anos, já que, esta é a terceira vez que este carro vira matéria de publicação. A 

revista mostra sua evolução própria e faz uma reportagem com um carro, onde o 

desenvolvimento tem de ser constante, porque, tanto no mercado, quanto na categoria 

onde este automóvel corre, a competição é muito acirrada. 

São quatro fotografias, contanto com a principal e três pequenas apontando 

detalhes do carro. Somente com uma legenda que não apresentada nenhum dado novo e 

sim uma referência sobre o carro ser fabricado no Brasil, algo que é muito difícil, já que 

os custos são altos para este tipo de automóvel. Uma única legenda que explica quase 

todas às outras publicadas dos detalhes do bólido. Na página entre as elas, chamadas 

que estão no corpo de texto, sobre a meta alcançada pelo piloto. 

Um erro gravíssimo apontado quando se começa a escrever o texto. Não se 

enxergam as letras. Um leitor que tenha problemas visuais, teria dificuldade de 
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conseguir ler. Apesar de estar em preto e a fonte ser de um tamanho adequado para 

leitura,  foi um erro não ter colocado um fundo preto, ou um fundo amarelo, para 

melhor visualização do texto escrito. Pois, da maneira que está, confundiu muito com o 

asfalto e ficou em condições impróprias para leitura.  

Com referência ao que está escrito, o início é sempre instigante. A primeira frase 

da matéria já aponta algo bem sugestivo para o carro, “Ele voltou! Continua impecável, 

maravilhoso e...”. Isso chama o leitor para continuar a ler, para saber quais evoluções 

sofridas pelo carro, que não é somente as fotos que mostram o desenvolvimento e sim 

mostrar o que evoluiu efetivamente no bólido de competição. A mistura entre o 

trabalhado no carro e o que ele pode fazer na pista com estas configurações, é o 

trabalhado nos textos. Agora há poucos detalhes técnicos do carro no texto. Um dos 

pontos cruciais que o editor descreve como desnecessário é a colocação destas 

informações, pois, já está no box da ficha técnica do veículo. Mas, mesmo assim, ainda 

possuem algumas destas informações no texto. A justificativa tratada durante a 

entrevista realizada com Caliento, é que, o texto tem que trazer algo interessante e um 

detalhe que possa ser atrativo para o leitor. 

 O texto ficou maior e bem mais distribuído, a ficha técnica perdeu bastantes 

elementos que eram considerados desnecessários pela atual equipe. O fundo não 

aplicado no início da matéria foi colocado nas outras partes, melhorando a visualização. 

Um novo elemento, quando é possível a aferição, é a potência do carro, chamado teste 

no dinamômetro. E ao lado possui um pequeno texto, onde diz quantos cavalos de força 

foram alcançados pelo carro quando é possível medir a sua potência. Também um 

pequeno texto como se fosse um histórico do piloto, contando alguma curiosidade, ou 

algo de novo que o piloto possa contar, sem revelar muito para a concorrência. Esta 

parte é atrativa para o leitor, que muitas vezes gostaria de saber algo que lhe chamou 

atenção, mas que não poderia perguntar, ou até mesmo para confirmar uma informação 

que lhe foi passada. 

 Algo que mudou também, é que não existia mais a mistura entre matéria de 

arrancada e matéria dos veículos. Agora, começa com as reportagens dos automóveis e, 

por último, com menos páginas, as matérias de arrancada. Algo que não mudou foi a 

colocação dos resultados no final das reportagens e estes são citados no texto com os 

vencedores. O esporte arrancada teve um espaço menor, mas, com mais coberturas pelo 

país. 
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 A matéria técnica da AutoPower, ficou com muito mais fotografias e 

complementos. Com imagens produzidas e detalhes apontados as idéias da reportagem. 

E nesta edição possui duas matérias técnicas, uma delas é sobre evitar o aumento 

excessivo de calor e diminuir o atrito nas áreas críticas do motor. Algo muito técnico e 

somente quem têm o conhecimento desejado pode saber destas partes. A outra, é por um 

colaborados e fala sobre parte elétrica do veículo. Ambas, cuidadosamente trabalhadas, 

com desenhos e um pequeno texto com perfil do colaborador, que ele mesmo descreve 

sua experiência e da satisfação em escrever para revista. 

 A revista traz classificados, que nas edições analisadas antes não possuíam. O 

número de anunciantes no fim da revista também aumentou. Agora são vinte páginas 

com anunciantes que tem seu produto exposto para um possível retorno. 

 No fim da revista possui uma coluna. Agora quem escreve ela é Carlos Eduardo 

Daud, ou Caca Daud como é conhecido. Ele foi incorporado na antiga fase da revista e 

manteve-se como colaborador, para escrever a coluna nesta fase com a mesma proposta. 

Que era a de, escrever sobre o que ele desejasse, com total liberdade, conforme escrito 

em suas colunas e confirmado por ele em entrevista feita por meio eletrônico. 

 Esta edição é a fase de transição da revista. Conforme estudado ela teve um 

pequeno atraso devido as novas pessoas que trabalharam para colocar a revista em 

circulação. Pois, eles estavam dispostos a manter a revista, mas não tinham um tempo 

hábil para melhorar como desejavam e o prazo estava se esgotando. Mesmo assim, a 

revista ficou muito mais moderna e de acordo com o mercado. E ainda, diferenciada da 

Fullpower, que é a outra revista da editora e de um segmento próximo ao da AutoPower. 
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EDIÇÃO - 69 
 

 
 

Último número da revista AutoPower. O motivo de ser a derradeira foi que, a 

Fullpower, outra publicação da editora, quase no mesmo segmento da revista, estava em 

uma fase que consumia mais tempo dos mesmos editores do que a publicação estudada. 

Esta foi uma das informações abordadas por Caliento, na entrevista realizada na editora. 
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 A quantidade de páginas foi diminuindo, passando a ficar com oitenta e duas 

paginas, mas mantendo a mesma paginação para os anunciantes.  

A característica básica, como o nome, posição das chamadas, a diagramação 

foram mantidas. Mas em alguns pontos foram melhorados em relação à edição 

cinqüenta, quando houve a mudança estrutural da revista. Apesar de terem passado mais 

e um ano pelo modo manteve-se idêntica, mantendo a nova proposta que a revista 

desejou introduzir. Então neste ponto ficou caracterizado a base da diagramação da 

revista. 

Agora na equipe de redação foi incorporado um jornalista por formação. Apesar 

de não escrever as matérias para a revista, consta no expediente seu nome como editor, 

pois, ele ajuda no fechamento da edição.  

Apesar de ter carros inéditos para as matérias, houve um aproveitamento de 

matérias da outra publicação da editora. São dois carros aproveitados nesta edição. 

Ambos foram usados nas duas publicações, mas poderia se priorizar um pouco mais, 

por se tratar de uma proposta diferenciada da revista em trazer estes dois automóveis. É 

interessante mostrar e trazer o material de fora e aproveitá-lo, mas saber que o risco de 

que leitores comprem as duas publicações e achar isso muito ruim. Pois, quem compra e 

quer ler, quer novidades e não carros repetidos. A revista pode perder muitos leitores 

por conta destes fatos.  

O editorial da AutoPower de número sessenta e nove, relata a viajem feita pelo 

editor pelos Estados Unido, num evento chamado “Sema Show”. É o maior evento do 

mundo para carros preparados e peças  deste ramo. Lá, ele viu os dois carros da matéria 

que está na revista. E não sonhava que poderia estar fazendo uma matéria sobre ambos 

para a publicação brasileira. Um fato inédito apontado pelo editor é, que os carros não 

apareceram em nenhuma outra publicação no mundo. Era uma exclusividade da 

AutoPower e Fullpower trazer estes carros. E destaca que isso só foi possível devido ao 

proprietário do veículo, que esteve em um evento do mesmo porte realizado aqui no 

Brasil, que por sinal é feito pelo editores da revista. Também diz que, por falta de 

tempo, não puderam trazer mais material. Talvez com um pouco mais de tempo pudesse 

ter mais uma edição da AutoPower e ela não teria encerrado. Também fala do fotógrafo 

que esta nos Eua e mandou material fotográfico e relatos para a redação. 

Na seção “Cartas”, possuem dois e-mails que falam dos testes de carros originais 

feitos na edição anterior. Era para se saber a real potência de um carro, não deixa de ser 

algo de performance, mas é de carro original, foge um pouco do proposto pela revista. 
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Surgiram perguntas e elogios de outra matéria da edição passada que houve repetição na 

Fullpower. 

Em vez de verificar uma única matéria, passo a estudar nesta edição duas 

matérias. Isso mostra que por falta de tempo e de material, o corpo do texto foi 

modificado no início e no fim de cada reportagem, de ambas as revistas. O miolo ficou 

com as mesmas escritas nas duas publicações da editora. Uma maneira usada para 

facilitar a edição e também a questão do tempo. 

A matéria do “Foose P-32”, nome dado ao carro, já começa de cara com uma 

melhora. Eles colocaram fundo preto nas letras para conseguir uma melhor leitura 

matéria. O início da matéria traz lembranças de como o carro foi desenvolvido e qual a 

inspiração do idealizador do projeto. Um relato bom, que faz o leitor que imaginar-se 

andando no carro. Para os leitores que compram as duas revistas, leram as mesmas 

coisas em ambas as publicações, com as mesmas fotografias, só que de tamanhos 

redimensionadas ou trabalhadas de forma diferente e postas em lugares diferentes. 

Aliás, algumas tomam conta de uma página inteira, com uma chamada muito 

interessante e que remete a algo clássico e nostálgico, como o carro é. Desta vez, não há 

tantas informações na ficha técnica. 

São exatamente oito fotografias que compõe toda a matéria destas, cinco são as 

mesmas usadas na Fullpower, todas com o mesmo formato de legada única, explicando 

algo ou dando um detalhe curioso sobre o carro. Não foi possível aferição do carro, 

pois, não se trata de um carro para testar potência e sim para passeios e encontros. 

A outra matéria é do “Hemisfear”, em que o repórter novamente trocou somente  

algumas coisas do início, do meio e do final da matéria. As fotografias foram as mesmas 

usadas, só que desta vez uma edição anterior da Fullpower, um refugo de matéria para 

AutoPower. 

As características usadas para verificar a matéria anterior são as mesmas para 

esta. O que traz as mesmas conclusões de que, foi por falta de tempo que os editores não 

ofereceram uma maior gama de carros na edição. E por se tratar de uma viaje 

importante e por ser carros que nunca foram mostrados. Talvez, os erros cometidos 

possam ter sido por falta de atenção, ou pela qualidade dos materiais fotográficos. Mas, 

principalmente pelo fato da falta de tempo para a produção da revista. 

Poderiam ter feito mais uma edição, nem que seja junto com a Fullpower 

avisando que a AutoPower não seria mais publicada, passando a ficar com edições 
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esporádicas. Isso só foi feito para os assinantes da revista. Quem comprava nas bancas 

acabou ficando surpreso com o fim da publicação. 

A opção de encerrar neste número, foi dos próprios editores em conjunto. Como 

eles mesmos falam, não possuíam uma pessoa para tocar o projeto e assim deixando a 

revista parada. Talvez isso fosse o melhor, para não acontecer de ter duas matérias 

iguais, apesar de que uma delas saiu em edições diferentes da Fullpower e na 

AutoPower foi colocado as duas juntas.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

   

Esta pesquisa se propôs a fazer um estudo gradual das edições da revista 

AutoPower. As edições selecionadas, as de número 1, 16, 17, 50 e 69, foram percebidas 

como determinantes por marcarem fases de mudanças na publicação. 

Nesta trajetória, percebeu-se que os dois primeiros números, 1 e 16, não 

condizem com a proposta da revista. Entende-se que uma certa confusão editorial pode 

ter sido originada por desconhecimento de critérios do jornalismo especializado. É 

relevante ressaltar, no entanto, a postura empreendedora de quem se propôs a criar uma 

revista sozinho. A atitude, sem dúvida, retratou a vontade de um entusiasta em escrever 

sobre algo de que gosta. No entanto, a observação da publicação deixou evidente que 

faltou conhecimento jornalístico, o que poderia ter ajudado na melhor construção da 

revista.  

Algumas contradições, entre as entrevistas e o estudo efetuado, precisam ser 

destacadas. O fato de o primeiro editor dizer que, existia um jornalista desde o início, 

deve ser vista com reservas. Ressaltam-se alguns aspectos. A revista não se enquadra 

em parâmetros de jornalismo especializado; não possui o aprofundamento necessário 

nas matérias e isso compromete a informação ao leitor; se a preocupação no jornalismo 

especializado é o leitor, as duas edições que fazem parte do início que foram estudadas 

pecam neste quesito. Devido à evolução gradual da publicação, considera-se que, na 

edição dezesseis, a AutoPower já se encontra com melhorias consideráveis. Destaca-se 

ainda, o acerto quanto ao tamanho diferenciado da revista. Registra-se porém, que 

colocar outras matérias, como o tuning, é fugir da proposta verdadeira da revista (levar a 

preparação de automóveis para o leitor) e apostar em critérios meramente comerciais. 

Considera-se que, as mudanças da revista se propuseram a alcançar outros 

mercados, sendo, para tal, necessário investimento no aprimoramento da mesma. Esta 

evolução poderia ter sido melhor, se jornalistas devidamente preparados estivessem 

trabalhando nas matérias e não apenas pessoas conhecedoras do universo automotivo. 

Pois entende-se que conhecer o assunto é essencial, mas, é de tamanha importância ter o 

domínio da técnica e da linguagem para identificar a informação relevante e apresentá-

la em um texto claro, sem repetições e redundâncias exageradas.  

Após as mudanças gráficas e de editor, a AutoPower passou a ser publicada pela  

mesma editora da publicação concorrente. Considera-se que, tal fusão editorial 
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determinou o fim da revista. Tal juízo foi confirmado na entrevista realizada com 

Caliento, que definiu que não havia possibilidade de continuar, pois a Fullpower, outra 

revista do grupo editorial, estava tomando muito tempo. Com isso, a falta de pessoas 

qualificadas para tocar o projeto deixou os leitores de AutoPower sem sua publicação e 

abriu no mercado a lacuna deixada por uma revista que, se configurava como diferencial 

em seu segmento. A suspensão da publicação foi avisada aos assinantes via carta. Nada 

foi informado às pessoas que compravam a revista em banca. A contribuição que a 

AutoPower deu para a arrancada, impulsionou o esporte. Apesar das matérias 

deficitárias, com poucas informações e várias repetições, a revista era a única que 

enfatizava esta ramificação do automobilismo.  

Entende-se que, este estudo atendeu ao objetivo a que se propôs. Como meta 

futura, levanta-se a possibilidade de ser desenvolvida uma comparação entre as revistas 

AutoPower e Fullpower, visto que, ambas surgiram na mesma época e acabaram por 

integrar a mesma editora e concorrer entre si. Pensa-se relevante investigar quais  os 

reais motivos, além do simples fato da Fullpower tomar todo tempo dos editores, teriam 

determinado o encerramento das atividades da AutoPower, bem como verificar se há 

alguma possibilidade de retorno. 
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