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As mudanças
de hábitos e a
estagnação do
mercado de
publicações
masculinas na
Europa
abriram
espaço para a
chegada da
revista
brasileira.

Marili Ribeiro

No mercado editorial brasileiro,
a regra geral sempre foi importar
modelos de publicações estran-
geiras. Raramente houve casos
de títulos locais que foram repli-
cados em outros mercados. Mas,
agora, uma mistura de leveza e
humor para levar a vida – sem,
entretanto, deixar de ser sério –
está abrindo as portas do merca-
do editorial europeu para revis-
tas nacionais.

A precursora desse novo movi-
mento é a revista Trip, da Trip
Editora. Em setembro, ela ganha-
rá oficialmente uma versão em
alemão. “O estilo brasileiro está
no radar do mundo”, diz Paulo
Lima, sócio-fundador e editor
da Trip Editora. “Após a crise fi-
nanceira global, o Brasil emergiu
como um lugar onde humor e
prazer de viver não comprome-
tem a seriedade do mundo dos
negócios.”

Na opinião do editor, o fato de
o País lidar bem com a diversida-
de abre caminho para o mercado
editorial. “O Brasil lida melhor
do que a média dos outros países
e melhor também que os outros
emergentes. E isso está na moda.
É um fenômeno que vem sendo
captado por editores que, agora,
querem expor o nosso savoir-fai-
re nas páginas das revistas.”

Como reconhece o próprio Li-
ma, um dos melhores indicado-
res do jeito brasileiro de levar a
vida está na valorização da sen-
sualidade da mulher brasileira.
Foi graças a ela que o editor ale-
mão Thomas Garms chegou à re-
vista Trip.

A primeira edição da Trip ale-
mã foi feita sob licença para cir-
cular com 100 mil exemplares en-
tre cidades da Alemanha, Áus-
tria, Suíça e Luxemburgo. O títu-
lo obedeceu o projeto gráfico e
editorial criado por Paulo Lima
há 24 anos, quando a revista nas-
ceu. Do material publicado, 45%
são versões das matérias produ-
zidas para o leitor brasileiro. O
restante do conteúdo são pautas
desenvolvidas aqui e adaptadas
para a realidade europeia.

A valorização do Brasil no mer-
cado editorial está tão em evidên-
cia, que, em setembro, acontece
pela primeira vez no País, na cida-
de de São Paulo, a Worldwide
Magazine Marketplace (WMM),
feira de licenciamentos de mar-
cas de revistas. Segundo infor-
ma a assessoria da Associação
Nacional de Editoras de Revis-
tas (ANER), são esperados mais
de 350 executivos do exterior em
busca de novos negócios a se con-
siderar os últimos eventos reali-
zados em Dubai e Rússia.

Barreira. Na ANER, não há ne-
nhum mapeamento dos títulos
brasileiros que são licenciados
no exterior. Existe apenas a cons-
tatação de que são poucos os edi-
tores que conseguem exportar tí-
tulos. A língua portuguesa é uma
das dificuldades para adaptação.

Mas hábitos e costumes, que

não são admirados por outros po-
vos, também costumam ser um
empecilho para o licenciamento
de títulos no exterior. A atual e
animada realidade econômica
nacional está ajudando a alterar
essa condição.

A experiência mais consisten-
te de título nacional bem sucedi-
do no exterior pertence à Edito-
ra Abril, que tem a revista Exame
publicada em Angola.

“Trata-se de um licenciamen-
to de marca e conteúdo para um
parceiro em troca do pagamento
de royalties e no qual a Abril não
tem participação acionária dire-
ta. É um modelo semelhante ao
que a própria Abril adota no Bra-
sil ao licenciar títulos estrangei-
ros (como Playboy e Men’s Heal-
th). Nesse caso, a Exame é licen-
ciada ao Grupo Media Nova, em-
presa de mídia angolana”, infor-
ma a assessoria da empresa.

A estrutura da revista Exame
angolana é similar à da edição
brasileira, como informa a asses-
soria da Editora Abril. “O grupo
que edita tem acesso ao conteú-
do da edição brasileira e adicio-
na a ele o conteúdo produzido

localmente para a composição
da edição, que é mensal e não
quinzenal, como acontece no
Brasil.”

Na mão contrária, os títulos li-
cenciados pela Editora Abril
atualmente são mais de 20. Vão
desde as histórias em quadrinhos
publicadas em parceria com a Dis-
ney, que existe desde os anos 50,
passam por publicações femini-
nas como Nova (1973) e Elle
(1988), e chegam às mais recen-
tes, como a Runners (2008).

Estagnado. No caso da exporta-
ção do modelo Trip de fazer re-
vistas, como conta Paulo Lima,
há um somatório de cenários fa-
voráveis. “As publicações para o
mercado masculino na Europa
estavam estagnadas. O modelo
adotado parou nos anos 80,
quando se faziam matérias para
um homem machão. O compor-

tamento dos homens mudou
muito nos últimos anos.”

Sua editora não tomou a inicia-
tiva de procurar mercados no ex-
terior para expandir negócios. O
editor alemão, que é casado com
uma brasileira, viu nas bancas a
Trip e procurou Lima para ini-
ciar uma conversa há mais de um
ano. Na época, ele era vice-presi-
dente de desenvolvimento de ne-
gócios da Axel Springer Interna-
tional, um importante grupo de
comunicação da Alemanha.
“Com a crise, as conversas fo-
ram suspensas, mas Garms, que
acabou saindo da Axel Springer,
resolveu empreender no ramo e
decidiu lançar o título, seguindo
a mesma linha da Trip brasilei-
ra”, diz Lima. Lançada em 1986, a
Trip tem como objetivo buscar o
novo, por meio de histórias que
traduzem e refletem o dia a dia
de sua comunidade de leitores.
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Restaurante
une luxo e
simplicidade

Um filme de
lingerie entre
as mamadas

Não é fácil impressionar em Pa-
ris. Criar um restaurante, bar, ho-
tel ou loja que se destaque, sur-
preenda os moradores e os bada-
lados visitantes internacionais e
produza um impacto positivo ca-
paz de durar mais do que uma
noite é um desafio para poucos.
Mas o talento coletivo da equipe
responsável pelo Le Restaurant
Matignon sugere a chegada de
um novo destaque na cena local.

Aberto hádois meses no núme-
ro 3 da Avenida Matignon, a pou-
cos passos de Champs-Elysées,
o Matignon promove a si mesmo
como um “restaurante e play-
ground”. É, na verdade, um mis-
to de restaurante, bar e lounge
que, desde a abertura, já recebeu
várias festas particulares extra-
vagantes oferecidas para marcas

de luxo e para a mídia.
O Matignon foi fundado pelo

promoter internacional e dire-
tor artístico parisiense Cyril Pé-
ret e por Gilbert Costes – mem-
bro do triunvirato parisiense
dos Costes (os irmãos Jean-
Louis e Gilbert e o filho deste últi-
mo, Thierry), que parece estar
envolvido em metade dos novos
conceitos de restaurantes e ca-
fés da capital francesa.

Para criar o ambiente, Costes
e Péret contrataram o formidá-
vel arquiteto e designer francês
Jacques Garcia, cujo toque in-
confundível pode ser visto em
hotéis e restaurantes de todo o
mundo. Entre os trabalhos de
Garcia estão o Hotel Metropole,
em Monte Carlo, o restaurante
Spice Market, em Nova York, o
Hotel Costes, em Paris, e dúzias
de outros exemplos espalhados
por todo o mundo – grande parte
deles pertencente a sultões e xe-
ques, a famílias nobres e até ao
próprio Garcia (o Château du
Champ-de-Bataille).

Há muitos anos, Garcia teria

dito que 50 milhões de pessoas já
tinham comido nos restauran-
tes dele e 5 milhões de pessoas já
tinham dormido em seus hotéis.
Desde então, claro, estes núme-
ros só aumentaram.

No Matignon, ele criou uma lu-
xuriosa mistura de ecletismo e

opulência, moderação e ousa-
dia, elegância e despojamento.
No momento o Matignon ainda
não marca presença na rede e,
assim sendo, a única maneira de
conhecer o restaurante é visitá-
lo pessoalmente./TRADUÇÃO DE

AUGUSTO CALIL

Mídia & Marketing

DIVULGAÇÃO

Cor e modernidade no
porão de uma igreja
A jovem agência de comunica-
ção Upperkut tem um endereço
inusitado: o porão da igreja de
Saint-Jean-Baptiste, no bairro
de Plateau Mont-Royal, em
Montreal, no Canadá. Uma igre-
ja que está em pleno funciona-
mento. Diante dessa localiza-
ção, os proprietários da agência
se depararam com um desafio:
projetar o espaço de modo a pre-
servar a atmosfera naturalmen-
te dinâmica e divertida do am-
biente sem alterar o pé direito e
outros componentes acústicos
do edifício.
Coube ao designer Jean de Les-
sard, de Montreal, buscar a solu-
ção para o problema. A aposta
dele foi em cores fortes e peças
gráficas de grandes proporções
– elementos, inclusive, que evo-
cam a página da própria
Upperkut na internet.
O espaço de 380 metros quadra-
dos foi dividido em quatro
áreas: escritório do presidente,

área do diretor de projetos, estú-
dio e salão multiuso. O resulta-
do do projeto de Jean de Les-
sard é um espaço colorido e fun-
cional que nada remete a um
escritório convencional.
Da mesma forma como a agên-
cia de publicidade se define co-
mo elo entre mídias tradicio-
nais e novas e tem como missão
“surpreender”, o espaço, de as-
pecto informal, reitera tanto o
clima da Upperkut quanto o da
vida nos porões da igreja.
/ TRADUÇÃO DE A.C.

Maratona. Modelo enfrentou oito horas de gravações

PAULO LIMA
EDITOR DA TRIP EDITORA
“O estilo brasileiro está no radar
do mundo. Após a crise
econômica global, o Brasil
emergiu como um lugar onde
humor e prazer de viver não
comprometem a seriedade do
mundo dos negócios. O País lida
bem com a diversidade. E isso
está na moda. É um fenômeno
que vem sendo captado por
editores (internacionais).”

O pequeno Benjamin já está se
acostumando com a agitada vida
de estúdio, apesar de seus cinco
meses. Durante as oito horas em
que a mãe famosa posou para fo-
tos e fez as filmagens de um co-

mercial, ele permaneceu quieto,
no colo da avó materna, esperan-
do o momento de mamar.

A top model mais famosa do
mundo, Gisele Bündchen, não
abriu mão de alimentar seu filho
com o jogador de futebol america-
no Tom Brady durante as grava-
ções da propaganda de lingerie da
marca Hope. Ela, que por seis
anos foi garota-propaganda da
marca de roupas íntima america-
na Victoria’s Secret, acaba de assi-
nar contrato com a empresa

100% brasileira. O valor do con-
trato não foi revelado. Mas Gisele
não costuma sair dos EUA por me-
nos de US$ 5 milhões quando se
trata de trabalhos publicitários.

A única condição exigida pela
estrela é aprovar tudo que será
divulgado a seu respeito. Assim,
as fotos de bastidores publica-
das nesta página têm o seu OK.
Os que acompanharam o traba-
lho garantem que ela realmente
está belíssima e não foram neces-
sários retoques. Ela também en-

frentou a maratona de gravações
com bom humor.

A campanha, criada pela agên-
cia de publicidade Mood, teve o
comercial rodado pela produto-
ra Dínamo e as fotos das peças
publicitárias assinadas pelo fotó-
grafo de moda Bob Wolfenson.
O diretor de cena da Dínamo,
João Simi, diz que a única preocu-
pação foi poupar tempo. “Nos
preocupamos em criar um clima
bacana para que Gisele pudesse
ser ela mesma em cena.” / M.R.

Revista Trip ganha versão em alemão
Licenciamento da publicação no exterior, ainda incomum no País, sinaliza um movimento de valorização do estilo brasileiro no mercado editorial
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Destaque. Restaurante impressiona, mesmo em Paris

Outra viagem. Título vai circular na Alemanha, Suíça, Áustria e Luxemburgo e seguir o projeto gráfico criado pelo editor Paulo Lima
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