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Depois de 15 anos, a Editora Glasberg assume uma nova marca.  
 
A partir deste mês a empresa se transforma no Grupo Converge Comunicações, e como o 
próprio nome já diz, converge todos os produtos da empresa sob um só nome. Passam a fazer 
parte da mesma companhia a editora, responsável pela publicação impressa de revistas como 
"Tela Viva", "Teletime" e "TI Inside"; a Converge Eventos, especializada na realização de 
eventos, como a Feira e Congresso ABTA, voltada para o setor de TV paga; e a PTS Pay-TV 
Survey, empresa de pesquisa de mercado voltada, exclusivamente, para o setor de TV por 
assinatura.  
 
O principal motivo da mudança é a busca de uma maior identidade da empresa com o mercado 
publicitário. "Muitas pessoas conhecem os nossos produtos, lêem as nossas revistas e visitam 
os nossos sites ou até mesmo freqüentam os nosso eventos e não sabem que eles pertencem 
ao mesmo grupo", afirma Rubens Glasberg, que continua como presidente e maior acionista da 
empresa.  
 
"Chegou o momento de despersonalizar a empresa e torná-la mais profissional, desvinculando 
o nome da editora com a minha pessoa", afirma Glasberg. Para isso, o executivo optou pela 
contratação de Leonardo Pinto Silva, que assume a diretoria de marketing do grupo com a 
missão de melhorar a relação da companhia com as agências de publicidade. "Apesar de ser 
uma empresa de comunicação, na verdade, não vínhamos nos comunicando de uma forma 
correta e mais profissional com o mercado", diz Glasberg.  
 
O principal público-alvo da Converge Comunicação são as agências de publicidade. "Os 
profissionais que atuam na área de mídia, e que praticamente decidem os veículos que 
receberão a verba da campanha do cliente, conhecem os nossos produtos, mas não sabem que 
eles pertencem ao mesmo grupo", continua Glasberg. "O objetivo é criar uma identidade do 
mercado publicitário com a marca e, principalmente, fortalecer essa marca", continua.  
 
Há também muitos planos para a nova fase, como a criação de um produto voltado para o 
consumidor - atualmente, a empresa faz eventos e veículos voltados para o trade. A idéia 
inicial é criar um portal na internet. "Eu acredito quer ainda exista um bom espaço para as 
publicações impressas, mas, inicialmente, vamos apostar na internet", revela Glasberg.  
 
Segundo o executivo, seria um portal com informações e novidades sobre o segmento de TV 
por assinatura. Os atuais sites da empresa também passam por uma modernização e uma 
reformulação ainda no primeiro semestre deste ano.  
 
Conhecida por atuar na área de TV por assinatura, a Editora Glasberg ampliou seu negócio 
com a realização de eventos direcionados tanto para o segmento de TV paga como os de 
telecomunicações e tecnologia da informação - TI. O próximo evento, já realizado sob a nova 
marca da empresa, será a 1ª Conferência Web 2.0 que ocorre no fim do mês e "já tem mais de 
400 pessoas confirmadas", diz Glasberg.  
 
kicker: O público-alvo são os profissionais de mídia, uma vez que eles conhecem os produtos, 
mas não sabem que são do mesmo grupo  
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