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Ao oferecer entretenimento e informação dirigida, revista corporativa consolida-se como forma 
de divulgação 
 
As empresas estão buscando novas formas de se comunicar com seus consumidores ou 
empregados. Uma tendência que vem crescendo é a criação de revistas corporativas, utilizadas 
como veículo de comunicação que ao mesmo tempo transmite conteúdo relevante e 
informação, aliadas à marca.  
 
Para Cláudio Henrique, responsável pelas publicações da Selluloid AG, a comunicação por 
conteúdo passa o valor da marca, associado ao entretenimento. Desta forma, segundo ele, o 
contato da empresa é mais forte, seja com o público interno ou externo. A Selluloid AG é 
responsável pela produção de revistas corporativas para empresas como a Oi, Michelin, Banco 
do Brasil, Petrobras, entre outras.  
 
"O foco é criar uma comunicação útil ao consumidor final, um visual diferente de uma 
propaganda institucional. E mesmo quando o público-alvo é o interno, buscamos dar uma cara 
diferente. Utilizando a comunicação por conteúdo, o consumidor procura a publicação para se 
informar mais. As informações são aquelas que ele deseja receber", completa Henrique.  
 
Ele lembra o caso da Revista Oi, criada a princípio para relacionar os serviços da operadora de 
telefonia à música, cultura, moda, que começou sendo enviada como brinde. "Conseguimos 
um status diferente de uma revista corporativa normal, pela qualidade editorial da revista. A 
credibilidade que a revista alcançou faz com que artistas participem de editoriais sem cobrar 
cachê", lembra Henrique.  
 
A companhia informou por e-mail que a revista é um case de sucesso para o posicionamento 
da marca. "Mantendo sua tradição de lançar propostas inovadoras no mercado, a Oi trabalha 
no desenvolvimento de um novo formato para o veículo, que focará na internet e acentuará o 
perfil de interatividade, fortalecendo o alinhamento com a estratégia da companhia de fornecer 
serviços convergentes", informa a diretoria de Comunicação Corporativa, em comunicado.  
 
PNEUS. A fabricante francesa de pneus Michelin optou pela revista como substituição da 
publicidade tradicional. Com a criação da "Giro & Aventura", publicação impressa semestral e 
trimestral na internet, a empresa uniu suas estratégias de marketing para a linha de pneus 
esportivos.  
 
"Com estes dois veículos, trabalhamos também ações de marketing viral, promoções para 
pontos-de-venda, blogs. Vamos também começar a trabalhar com comunidades no Orkut. A 
revista é entregue a uma lista de compradores de 4 x 4. Assim, qualificamos e segmentamos a 
comunicação. Fazemos também parcerias com lojas. A revista impressa é distribuída antes dos 
períodos de férias (junho e dezembro), e o site, atualizado trimestralmente, ou seja, com mais 
duas edições em março e setembro", explica Daniele Lucas, gerente de Marketing de Pneus de 
Passeio e Caminhonete Michelin Brasil.  
 
As reportagens da "Giro & Aventura" abordam temas relacionados a viagens e turismo - como 
chegar, onde se hospedar, restaurantes e roteiros de viagem -, além de perfis de pilotos de 
rali, dicas de manutenção de veículos com tração nas quatro rodas, curiosidades sobre a 
paixão pelo off-road e informações sobre o mundo das competições.  
 
DNA. Fernando Luna, diretor editorial da Trip, editora que publica 11 títulos corporativos, 
destaca que o principal desafio é identificar o DNA da empresa, e transformá-lo em material 
informativo e de entretenimento que, aos olhos do público-alvo, não seja percebido como pura 
propaganda.  
 
"A revista corporativa é um veículo desenvolvido com os valores da marca, deve ser uma 
tradução da marca, buscando forte relacionamento com o público-alvo. No caso das 



publicações internas, o foco é que os funcionários entendam melhor a dinâmica da empresa. É 
um exercício constante de identidade", explica Luna.  
 
Para o professor Luis Carlos Sá, coordenador do MBA de Gestão em Marketing da Fundação 
Getulio Vargas, esta modalidade de comunicação se aplica no posicionamento da marca, em 
relação aos seus diversos públicos. "Com uma boa escolha de matérias e assuntos abordados, 
as revistas corporativas funcionam como divulgação da cultura da empresa. No caso das que 
são voltadas para o público interno, melhoram a comunicação entre áreas, motivam e ainda 
dão oportunidade de participação dos funcionários", completa. 
 
Empregados participam em órgãos internos 
 
 
No caso das revistas corporativas com foco no público interno, a participação dos funcionários 
é fundamental. Luiz Carlos Ranieri, gerente executivo de Comunicação Interna do Banco do 
Brasil, afirma que a definição do perfil da revista BB.com.vc veio a partir de pedidos feitos 
pelos funcionários do banco. Depois do lançamento em 2000, já houve duas reformulações e, 
em 2006, a revista foi agraciada com o prêmio de melhor revista interna da Associação 
Brasileira de Comunicação Empresarial (Aberje).  
 
"Os funcionários pediam um veículo que não falasse só de trabalho, que trouxesse também 
conteúdo de lazer, saúde e cultura, que procurasse despertar o interesse e que seja de fácil 
entendimento. A publicação é bimestral, com 90 mil exemplares, sendo 85 mil funcionários em 
atividade e cinco mil aposentados", explica Ranieri.  
 
No caso do Banco do Brasil, as pautas são criadas por gestores de diversas áreas, mas as 
sugestões dos funcionários são levadas em consideração. "Utilizamos vários formatos de 
comunicação, mas a revista tem um formato que atende a todos os públicos relacionados ao 
banco, como funcionários, seus familiares e pensionistas", completa o gestor. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 5 abr. 2007. Gerência, p. B-9. 
 
 


