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Uma forma já consolidada de 
comunicação tem retido signifi -
cativa parcela dos investimen-
tos de marketing de empresas 
de médio e grande portes: as 
revistas customizadas. São pu-
blicações exclusivas que geral-
mente levam o nome da empresa 
patrocinadora e cuja missão é 
melhorar o relacionamento com 
clientes, bem como construir e 
posicionar a imagem de marcas 
em meio ao seu público-alvo. 
Para Flavio Rozemblatt, diretor 
geral da Selulloid AG, empresa 
carioca de custom publishing 
que tem entre seus clientes a 
operadora Oi, Grendene, Mer-
cedes, BFGoodrich e Nestlé, o 
objetivo principal é transformar 
a marca em mídia. Ou seja, levar 
a mensagem de marca para a 
atração principal. E não para os 
intervalos, para a quarta-capa, 
para a interrupção. 

“O custom publishing é uma 
ferramenta importante da comu-
nicação com conteúdo”, afi rma 
Rozemblatt. Para o executivo, 
embora revista seja uma ótima 
opção, não necessariamente é a 
melhor. Muitos clientes chegam 
com demandas por revistas, mas 
não sabem exatamente porque 
querem uma publicação impres-
sa — e não um site, um programa 
de TV ou rádio ou um evento 

D&D) e a mensal Drogacenter 
(para a rede de farmácias e de 
distribuição Drogacenter). 

Gigante na área
Aproveitando-se do próprio 

expertise, a Editora Abril tem 
participado desse segmento 
com várias publicações. A 
Unidade 1 da empresa, que 
responde pelas semanais fe-
mininas e projetos especiais, 
produz a bimestral Vida Uni-
lever, voltada para o trade de 
perfumaria e farmácia. Além 
dela, sua carteira de clientes 
contempla as mensais Pão de 
Açúcar, CompreBem, Sendas e 
— a partir do primeiro trimes-
tre de 2007 — a revista da Rede 
ABC, da Região dos Lagos, no 
Rio de Janeiro. Juntas, as três 
últimas representarão cerca de 
2 milhões de exemplares. 

Casas Bahia, Chenson e Pica-
dilly têm circulação e periodici-
dade que variam de acordo com 
a estratégia dos clientes, assim 
como o modelo de negócios. Se-
gundo Kaike Nanne, jornalista 
que responde pelas publicações 
customizadas dessa unidade 
da Abril, tudo é customizável. 
Para ele, o cliente pode, por 
exemplo, distribuir a edição por 

conta própria, como também 
se aproveitar da plataforma 
Abril.“Essa é a grande vanta-
gem. Caso ele queira atingir 
mulheres de classe B/C, fazemos 
um corte no perfi l das nossas 
revistas, defi nimos a circulação 
e encartamos a customizada nas 
revistas de linha da Abril. Já 
utilizamos Anamaria, Viva Mais, 
Minha Novela e, eventualmente, 
Veja São Paulo”, diz. 

De acordo com o executivo, 
mensurar concretamente o 
retorno que uma revista cus-
tomizada oferece à empresa 
patrocinadora é o maior de-
safio. “Em relacionamento, o 
resultado é fato. No caso de 
CompreBem, no entanto, te-
mos um levantamento, único 
no Brasil, sobre o quanto a 
customizada impacta em ven-
da. Por meio do check-out, via 
código de barra, o supermer-
cado tem a possibilidade de 
checar online o desempenho 
das vendas. Antes de existir a 
revista, o cliente apresentava 
suas ofertas em tablóides, o 
que incidia em um aumento de 
vendas correspondente a 9,1%. 
Com a revista, em que os pro-
dutos aparecem em contextos 
editoriais, o percentual subiu 

CUSTOMIZAÇÃO

Um mercado em 
franco crescimento
Indústria de revistas produzidas sob medida para marcas ou empresas tem 
obtido resultados cada vez mais importantes nas estratégias de marketing

Wivian Maranhão

de experiência de marca, como 
um game. “Temos o cuidado de 
avaliar quem é o público, qual 
seu interesse e quais os pontos 
de contato entre esse público e 
a marca. Se esse estudo apontar 
para a criação de uma revista, 
vamos em frente. Mas, se acusa 
para outros pontos de contato, é 
nosso dever apresentar quais são 
as ações que melhor completam 
a solução de comunicação por 
conteúdo”, explica. 

Tal opinião é compartilhada 
por Ricardo Feldman, sócio-di-
retor da Editora Livre, empresa 
também especializada em revis-
tas customizadas, como Diálogo 
Médico e Diálogo Científi co, am-
bas do laboratório Roche, Revis-
ta Einstein Vida, Estilo Peu geot, 
Moda Mix C&A e Telefônica Ne-
gócios. “Custom publishing no 
Brasil virou custom magazine, e 
eu discordo disso. Cada cliente 
tem uma necessidade específi ca 
que nem sempre corresponde a 
uma revista. Existem mil formas 
de se relacionar, um mundo de 
possibilidades, sejam elas onli-
ne ou off-line. Nosso compro-
misso é captar o DNA de cada 
anunciante e utilizá-lo como 
matéria para criar um meio de 
comunicação. A base dessa fer-
ramenta de marketing é a cre-
dibilidade jornalística. Defi nido 

o objetivo de mar-
keting do cliente, 
procuramos o tipo 
de publicação que 
mais se enquadra 
ao briefing — re-
vistas, livros, guias, 
colecionáveis, den-
tre outros”, diz. 

Não só empre-
sas  focadas  em 
custom publishing 
participam desse 
segmento. Editoras 
tradicionais contam 
com divisões espe-
cializadas e dispu-
tam esse mercado 
com maestria. É o 
caso da Trip Edi-
tora, responsável 
pelos títulos Trip e 
TPM. Consolidada 

como uma das maiores intér-
pretes dos códigos de compor-
tamento e comunicação de 
públicos específi cos do Brasil, 
hoje ela publica cerca de 40 
milhões de exemplares impres-
sos por ano, distribuídos entre 
os 11 títulos que edita: Trip, 
TPM, Daslu, Daslu Homem, 
Mit Revista (para Mitsubishi), 
Gol Linhas Aéreas Inteligen-
tes, Private Brokers, Notícias 
da Gente — Ambev, Trevisan, 
Revista Natura, Natura Homem, 
e Audi Magazine (esta última 
produzida pela C.I.M., Conteúdo 
Identidade e Marca, empresa do 
Grupo Trip). 

A Editora Globo participa 
desse segmento com três pu-
blicações: a revista Diva, que 
pretende passar um pouco da 
fi losofi a da Unilever para o seu 
consumidor; Seda, cuja pro-
posta é fi xar a marca; e Loony, 
uma customizada para uma loja 
de roupas.

A Escala, por sua vez, pro-
duz a trimestral Companhia 
Athletica Magazine (rede de 
academias de ginásticas), a 
trimestral Fleury.com (para os 
laboratórios Fleury), a bimes-
tral WTC/D&D (para o Word 
Trade Center e o Shopping 

Caco: há uma tendência mundial para conteúdos 
customizados dentro das estruturas dos títulos de turismo

Feldman: “Custom publishing no Brasil virou custom magazine, e eu discordo disso”
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para 17%, um resultado espe-
tacular”, Nanne comemora.

Ainda na Abril, o núcleo de 
turismo tem uma área que tam-
bém se dedica às revistas custo-
mizadas. O modelo mais clássico 
produzido ali é a trimestral Re-
vista Porto Seguro Brasil, cuja 
proposta é apresentar grandes 
reportagens de assuntos brasi-
leiros e gerar identifi cação com 
um público seleto. Segundo Caco 
de Paula, diretor do núcleo de 
turismo da Abril, a customização 
não se restringe só ao conteúdo 
— 100% produzido pela equipe 
editorial —, mas envolve a es-
tratégia como um todo. “A Porto 
Seguro Brasil, por exemplo, está 
programada para sair quatro vezes 
ao ano, mas nada impede que o 
cliente solicite edições extras para 
atender a demandas do momento. 
Ou seja, a periodicidade também 
é customizada”, afi rma.

Alinhados à proposta de 
oferecer soluções customizadas, 
outros formatos também são 
explorados, de acordo com Caco. 
“Na ocasião em que a empresa 
aérea Gol lançou o vôo para 
Buenos Aires, saímos com dois 
fôlderes na Revista Viagem e 
Turismo. Um deles correspondia 
ao tema da capa, e o outro, com 
o mesmo formato e linguagem 
da revista, era totalmente cus-
tomizado para a Gol apresentar 
esse novo produto”, conta. Esse 
modelo também foi aplicado em 
uma ação para a Tim. Durante a 
Copa do Mundo, a equipe edi-
torial produzia conteúdo para 
o blog da operadora que era 
disponibilizado no celular. Para-
lelamente, o mesmo conteúdo 
foi apresentado em um folder do 
Guia da Viagem e Turismo que 
circulou no período da Copa. 

Outra ação vitoriosa do nú-
cleo em solução customizada 
foi criada para a Mitsubishi. 
A demanda era produzir uma 
revista que encantasse poten-
ciais compradores da marca 
com informações personaliza-
das. Surgiu, então, o Nissan 
Lugarzinhos — um guia com 
cem atrações escolhidas a dedo 
pela equipe dos guias Quatro 
Rodas —, que foi distribuído 
para clientes que agendassem 
em um hot site um test drive 
com um dos modelos da marca. 
Mensalmente, um verbete do 
guia era publicado nas revistas 
Viagem e Turismo, Superinte-
ressante, Quatro Rodas e Na-
tional Geographic. Ao lado dele, 
vinha a seguinte provocação: 
“Se você gostou da sugestão, 
acesse o site da Mitsubishi e se 
inscreva”. “Era a única forma de 
o cliente ganhar o guia. Foi uma 
ação redondinha com o objetivo 
de gerar test drive. E o recall 
dos consumidores foi altamente 
expressivo”, conta o diretor do 
núcleo de turismo da Abril.

Tendência mundial que é 
muito forte nas revistas norte-
americanas Travel + Leasure 

e Conde Nast Traveller são os 
conteúdos customizados den-
tro das estruturas dos títulos 
de turismo. Para divulgar um 
destino turístico, cria-se um 
material com o formato e a lin-
guagem da publicação. “Ele não 
assume um caráter de informe 
publicitário, pois é produzido 
por áreas que têm afi nidade com 
a publicação ou departamentos, 
como o nosso. Quando eu falo 
de turismo, estou me referindo 
basicamente a destinos ou a uma 
organização estatal, ou ainda a 
um grupo de empresas daquele 
destino. Hoje, posso citar países 
onde esse recurso é largamente 
utilizado: África do Sul, China, 
Nova Zelândia, Austrália, Índia 
e Turquia. Essa tendência está 
se consolidando no Brasil, já tem 
sido usada pela Abril e faz, so-
bretudo, parte signifi cativa dos 
nossos resultados”, diz Caco. 

No rol de conteúdos custo-
mizados produzidos pelo núcleo 
de Caco de Paula estão ainda 
Revista Praia do Forte EcoRe-
sort, editada em quatro línguas; 
Brazil Guide e Guía de Brasil, 
feitos em inglês e espanhol, res-
pectivamente, para a Embratur 
distribuir no exterior; Guia Sesc, 
relação de cidades brasileiras 
que têm unidades do Sesc; revis-
ta São Paulo É Tudo e guia São 
Paulo Fique Mais Um Dia, ambos 
para a SPTur; e Guia Férias Lo-
caliza, dentre outros.

Interesse crescente
Especialistas atribuem a 

explosão desse tipo de revista 
no mercado de comunicação 
de marketing como uma res-
posta das empresas à falta de 

espaços criativos nos meios de 
comunicação tradicionais. Para 
Paulo Lima, publisher da Trip, as 
pessoas estão mais refratárias à 
mensagem comercial pura, que 
diz “compre isso aqui porque 
é bom”. O editorial ainda é um 
campo que tem uma credibili-
dade maior. Segundo ele, quan-
do se transforma um discurso 
empresarial em um discurso 
editorial, o consumidor torna-se 
mais vulnerável, mais aberto à 
mensagem. Além disso, a empre-
sa passa a falar com as pessoas 
e a comunicação deixa de ser 
uma via de mão única. Ela fala 
e tem o retorno; existe 
uma interatividade. Ao 
conversar com o seu 
público, a empresa se 
humaniza.

Rodrigo Lima, dire-
tor de novos negócios 
na área de customiza-
das do grupo Spring, 
que publica as revistas 
da Tam e da construto-
ra Rossi, concorda com 
a colocação e chama 
a atenção para outro 
fator. “Pode-se gerar 
receita com a venda 
de publicidade através 
dessa ferramenta, o 
que faz com que ela 
seja ainda mais interes-
sante. No ano passado, 
com o crescimento de 
nossa carteira, expe-
rimentamos uma ele-
vação de 60% no fatu-
ramento publicitário. 
Para este ano, nossa 
perspectiva de cresci-
mento é da ordem de 
50%”, prevê.

As empresas, por sua vez, 
estão entendendo o alto va-
lor dessa ferramenta. Lima 
explica que não só o retorno 
fi nanceiro é muito bom. Acima 
de tudo, constrói-se a força do 
relacionamento e são deixados 
claros os valores da empresa. 
“O Álvaro Coelho da Fonseca, 
por exemplo, um profi ssional 
super-requisitado, investe tem-
po e energia na revista porque 
ele percebeu que ela colocou 
a marca dele em um patamar 
diferente. Hoje, ele não é apenas 
um intermediário de compra 
e venda de prédios, mas sim 
uma entidade que pensa o ur-
banismo, que pensa o setor em 
que atua. Conseqüentemente, 
passou a ser percebido como 
uma entidade de um outro nível, 
dentro e fora do setor. Alguns 
empresários se apaixonam pela 
revista porque eles vêem o va-
lor da empresa aumentando. A 
hora em que a Daslu lançou sua 
revista, ela deixou de ser vista 
como uma loja para ser uma 
autoridade em estilo”, diz.

Para Mariella Lazaretti, só-
cia-diretora da 4Capas, o mer-
cado cresceu muito, sobretudo 
nos últimos dois anos, mas 
também se tornou mais exi-
gente. Para ela, não basta fazer 
uma revista bonita e igual para 
todo mundo, é preciso oferecer 
conteúdo que expresse as ne-
cessidades da empresa e atinja 
o leitor. “Para ser realmente 
customizada, a revista precisa 
ser feita sob medida no visual, 
no conteúdo, no formato co-
mercial. Cada cliente tem uma 
necessidade diferente. Agindo 
assim, a 4Capas mais do que 
dobrou de tamanho nestes dois
últimos anos”, revela Mariella, 
que mantém em seu portfólio 
publicações como Mega Pólo 
Shopping, revista de moda do 

maior shopping do Brás; Bunge 
com Você, para panifi cadores 
da empresa Bunge Alimentos; 
Brilhe Mais, dirigida a revende-
doras Avon; e Park Shopping, 
para o maior shopping center 
de Brasília.

Na opinião de Rozemblatt, 
mais do que o vetor de cresci-
mento, é possível ter uma clara 
percepção de amadurecimento 
do mercado. “É essa maturação 
do custom publishing no Brasil, 
hoje muito mais entendido e va-
lorizado do que há 12 anos atrás, 
quando fomos um dos pioneiros
a trazer o conceito para o País, 
que nos permitiu ampliar a área 
de atuação da Selulloid, unindo 
disciplinas como vídeo, internet, 
games e eventos às revistas. Hoje 
somos a única agência de conteú-
do na América Latina fi liada a 
duas associações internacionais 
que reúnem os players do mun-
do todo. São elas: APA (www.
apa.co.uk, Association of 
Custom Publishing Agencies)
e BCMA (www.thebcma.info, 
Branded Content Marketing 
Association).”

O empresário chama a aten-
ção, sobretudo, para um dos 
grandes desafi os do setor. “Nós, 
fazedores de conteúdos, preci-
samos nos unir. O segmento não 
é organizado e, por isso, faltam 
métricas, números consistentes 
e pesquisas. Os clientes, por 
sua vez, desconhecem a efi cá-
cia. Não sabemos quem são os 
players e a cadeia de valor. Ou 
seja, falta uma associação que 
reúna os interesses e ajude a 
consolidar e amadurecer este 
segmento. Onde está a nossa 
APA brasileira? Por que em-
presas sérias como a Selulloid 
AG e a Trip, por exemplo, ainda 
não sentaram para liderar esse 
segmento?”, indaga. Fica aí um 
bom questionamento. 

Rozemblatt: “Nós, fazedores de conteúdos, precisamos nos unir. O segmento não é 
organizado e, por isso, faltam métricas, números consistentes e pesquisas”

Rodrigo Lima: pode-se gerar receita com a venda de publicidade através das customizadas
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