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Há 23 anos provando que é possível ser diferente no mercado editorial sem se render aos 
apelos publicitários, a editora Trip passou a não aceitar mais anúncios de cigarros antes 
mesmo da lei entrar em vigor e também disse “não” a alguns projetos de custom publishing, 
que considerou divergentes de seus valores. Porém, Paulo Lima, fundador e editor da Trip, 
afirma nesta Entrevista que gosta de publicidade, desde que respeite os direitos humanos.  
 
Vocês acabam de lançar a Revistinha da Gol. É a primeira vez que vocês fazem uma 
publicação voltada para o público infantil? 
 
Eu não tinha pensado nisso, mas é sim. Nós fizemos, há muitos anos, uma revistinha dos 
Sobrinhos do Ataíde. Mas não era infantil, era para a moçada. Mas revista para a faixa de três 
a cinco anos, que é o foco desta da Gol, é a primeira vez.  
 
E como é trabalhar com este público? 
 
Para nós é mais um aprendizado. Como é que a criança gosta de se ver? Em geral, as revistas 
de bordo para crianças, tanto daqui quanto de fora, trabalham com gente ou personagens 
famosos na capa. Nós optamos por uma pegada mais humanizada. A capa é uma menininha 
que estava indo viajar. A intenção era fazer uma revista que deixasse a criança se divertir, 
pensar e refletir mais, e ficar menos ligada em consumo. 
 
Você é contra a publicidade infantil? 
 
Não sou contra. Acho que ela tem que ser feita com bom senso, como toda publicidade. Eu sou 
contra a burrice, a coisa grosseira, cafajeste e que humilha. Na Revistinha da Gol tem 
publicidade do Banco do Brasil e da Casa do Zezinho, que oferecemos para a AlmapBBDO. Eu 
gosto de publicidade, eu respeito a publicidade e eu vivo da publicidade. Mas acho que o 
mercado, os anunciantes, os veículos e a sociedade têm meios para se entenderem e regular 
isso. Não sou, em princípio, a favor de leis que regulamentem isso.  
 



A Editora Trip tem por característica um posicionamento claro sobre certas questões 
sociais, como ser contra a magreza excessiva. Já aconteceu de vocês negarem um 
produto customizado porque a marca não tinha a mesma filosofia de vocês? 
 
Nas revistas que fazemos deixamos muito claro as nossas opiniões. Mas não significa que a 
gente não possa conviver e até trabalhar com pessoas que pensem diferente. É claro que se 
chegar aqui um cliente que defenda valores antagônicos aos nossos, nós não vamos trabalhar 
com ele. O médico Roger Abdelmassih [atualmente responde processo por abuso sexual de 
pacientes] procurou a Trip há uns cinco anos porque queria fazer uma revista. E quando fomos 
lá e vimos como funcionava a cabeça e o negócio dele, percebemos que estava muito distante 
do nosso jeito de ver o mundo e de lidar com as coisas, e não rolou. Na época, nem tínhamos 
ideia desse rolo do processo. Mas é um caso isolado. E também já aconteceu de empresas 
quererem colocar anúncios na revista que não aceitamos porque consideramos que eram 
completamente incoerentes com nossas crenças e valores. Foi o que aconteceu com a indústria 
do cigarro, que em 1997, muito antes da lei [proibindo publicidade do setor], assumimos 
publicamente que não íamos mais aceitar publicidade de cigarro porque considerávamos uma 
propaganda que feria o direito à vida.  
 
Como é a estratégia de marketing para a custom publishing? 
 
Não temos uma equipe de vendas para isso. São as empresas que nos procuram. As agências 
também estão trazendo seus clientes. A revista Personnalité, do Itaú, foi feita a quatro mãos, 
Trip e DPZ, pois foi a agência que nos aproximou do Itaú.  
 
Mas no começo da Trip a ideia era essa, de fazer brand content? 
 
O que aconteceu com a Trip é que desde o começo as empresas perceberam que fazíamos um 
conteúdo diferente, com uma linguagem mais solta. Produzíamos conexão com as pessoas que 
eles também queriam ter. Mas começamos a fazer isso de forma mais estruturada em 1997, 
com a revista da Jovem Pan, criada pela Trip, Tutinha [Antônio Augusto Amaral de Carvalho 
Filho, dono da Jovem Pan] e Luciano Hulk.  
 
Hoje vocês trabalham com quantas publicações, além da Trip e TPM? 
 
Para a Natura fazemos quatro publicações e tem uma quinta no forno. Eu diria que estamos 
com umas 12 revistas, tirando a Trip e TPM. Mas fazemos várias outras coisas que não são 
revistas. 
 
O que, por exemplo? 
 
Lançamos, há uns dois meses, o site do Abílio Diniz. E tem a rádio [o programa Trip FM que é 
transmitido pela Oi FM, Rede RBS e Eldorado] que acabou de completar 25 anos.  
 
A tendência é que a mídia digital cresça cada vez mais. Você acredita que as revistas 
continuarão tendo espaço? 
 
Se eu tivesse uma editora gigante que sobrevivesse de circulação e publicidade, eu estaria 
bem mais preocupado. No nosso caso temos uma empresa que vende a capacidade de 
entender o comportamento humano. Claro que não dá para negar que o bolo está sendo 
dividido, mas o nosso negócio nunca foi quantidade, sempre foi emoção.  
 
Quais são os projetos futuros da Trip? 
 
Estamos com dois projetos enormes com duas das maiores empresas do País prestes a serem 
fechados e mais um com uma multinacional. Posso adiantar que são negócios de conteúdo. 
Trabalhamos há muito tempo com a ideia de um programa de televisão que agora está se 
materializando por meio de conversa com uma emissora de TV aberta.  
 
Vocês assumem posicionamento político? 



 
A gente assume quando acha que faz sentido. Já apoiamos político, colocando foto na capa, 
deixando claro que “nós apoiamos este cara”. Mas não é toda hora, nem em toda eleição. Eu 
estou muito interessado na candidatura da Marina [Silva, senadora do PV-AC].  
 
Qual o market share de vocês? 
 
O share é zero, sei lá! Não conheço este dado. Comparado com a Veja e IstoÉ é zero. O legal é 
que a gente não precisa desse dado, o nosso ranking é outro. Eu tenho o maior respeito por 
outras revistas, femininas ou masculinas, mas não é o mesmo business.. Seria uma burrice a 
gente se comparar com esses caras. Eles são competentes, enormes, faturam muito e têm mil 
qualidades. 
 
Então o leitor acaba sendo diferente? 
 
Eu acho. 
 
Quem é o leitor da Trip? 
 
São pessoas com uma cabeça mais aberta, que gostam da diversidade e têm profunda 
curiosidade sobre os outros modos de vida. E é isso que a gente oferece. Os dados 
demográficos não funcionam mais para definir um público. Eu gosto da definição que eu dei, 
porque cabe gente de 18 e gente de 70 anos, desde que elas pensem desse jeito. 
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