
Por serem segmentos que estão em fase 
de expansão e crescimento em nosso País, 
o campismo e o caravanismo (tanto ini-
ciantes, curiosos, praticantes, admirado-
res e colaboradores) encontram na Revista 
Motorhome as informações mais atuais e 
importantes para suas viagens.

Conhecida e muito bem-conceituada no 
universo campista e caravanista, e em 
todos os grupos e associações ligadas a 
este setor, as edições podem ser adqui-
ridas através de assinatura ou de forma 
avulsa.

E agora com uma novidade: a migração 
da revista impressa para a versão 100% 
digital! Uma decisão muito importante 
em meio à pandemia.

A REVISTA 
MOTORHOME AGORA 

É TOTALMENTE 
DIGITAL! Te
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A revista Motorhome, lançada em setembro de 2006, tem pe-
riodicidade bimestral e é voltada para o público de diversas clas-
ses. Além de ter assinantes do Brasil inteiro, a revista conta com 

o apoio das maiores fábricas de motorhomes, revendas, cam-
pings, postos de combustíveis, entre outros anunciantes.

QUAL O IMPACTO DESSA MIGRAÇÃO NO 
PLANETA?

Essa nossa nova proposta é uma tendência mun-
dial. Por diversos fatores. Mas o principal, e que 
mais nos motiva, é a consciência do enorme im-
pacto ambiental que uma revista impressa cau-
sa. Neste último ano, a Revista Motorhome teve 
um crescimento magnífico. Passamos de 18 mil 
para 107 mil seguidores em nossas redes sociais. 
Consegue imaginar a diferença desse número 
em termos de impressão? A impressão de uma 
revista é um processo que impacta o meio am-
biente, tanto pelo papel quanto pela quantidade 
de energia consumida. 

Quando migramos para o digital, estamos avan-
çando na meta estabelecida pelo País de redu-
zir as emissões em 37% até 2025, em 43% até 
2030 e alcançar a neutralidade de carbono em 
2050 — quando todas as emissões são reduzi-
das ao máximo e as restantes são compensadas 
por captura de carbono da atmosfera. Afinal, 
evitar o descarte de toneladas de papel por ano 
é pensar no planeta!

Outra grande vantagem de a edição ser total-
mente digital é reduzir o impacto produzido pelo 
transporte da revista, normalmente feito por au-
tomóvel. Além disso, o novo formato permite 
que nosso time crie formas de oferecer muito 
mais interatividade, personalização e variedade 
de conteúdos aos nossos assinantes, além de 
permitir o compartilhamento em redes sociais. 

QUER MAIS BENEFÍCIOS?

O digital traz o fator do tempo real. Na revis-
ta on-line, conseguimos falar sobre o que está 
acontecendo agora! Hoje! Uma nova Resolução 

entrou em vigor? Não precisamos mais aguardar 
dois meses para ler sobre isso. Um evento incrível 
irá acontecer na próxima semana? Conseguimos 
trazer os detalhes agora!

RESPONSABILIDADE COM VOCÊ E COM O 
PLANETA

Crescer, em um ano pandêmico, de 18 mil para 
107 mil seguidores, é um fato sensacional para 
nós. Para qualquer revista! E estamos extrema-
mente felizes com isso. Mas, além de nossa res-
ponsabilidade em trazer tudo que há de mais 
atual neste setor, precisamos pensar no planeta 
e no futuro.

A tecnologia e a expansão do fluxo de informa-
ções estão, cada vez mais, transformando a so-
ciedade e seus hábitos. O ser humano não pre-
cisa nem sair de casa para saber os fatos de sua 
região ou de qualquer lugar do mundo. 

Ou seja, uma revista digital consegue informar 
seu público, esteja ele onde estiver, em qualquer 
horário, já que o conteúdo fica disponível 24 ho-
ras por dia, e ainda ser atualizada instantane-
amente na forma de textos, gráficos, imagens, 
animações, áudio, vídeo e outros recursos que 
ampliam imensamente nossas possibilidades 
quando comparadas à mídia impressa. 

O jornalismo digital representa uma revolução 
no modelo de produção e distribuição das no-
tícias. O papel vai cedendo lugar aos impulsos 
eletrônicos, que podem viajar, a grandes veloci-
dades, pelas autoestradas da informação. 

Então, vamos juntos para essa transformação 
digital?
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