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Identidade que 
atrai receitas
Notabilizada por se posicionar diante de temas polêmicos e não ficar olhando de cima do 
muro, a Trip atraiu não só leitores para seus títulos, como anunciantes dispostos a fazer 
o mesmo em revistas customizadas. Ao completar um quarto de século, a editora 
projeta faturamento de R$ 80 milhões e a geração de novos negócios na plataforma 
digital. Nesta entrevista, concedida após um período de férias na América Central 
comemorativo pelos 25 anos da editora e, principalmente, pelos 28 anos de amizade e 
trabalho diário com o sócio Carlos Sarli, o Califa, Paulo Lima, fundador e editor da Trip, 
faz um balanço da trajetória da empresa, fala sobre a estreia da marca na TV aberta, a 
presença em outros países e os planos de comprar pequenas editoras.

Por fernando murad  fmurad@grupomm.com.br 
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Meio & Mensagem — A Trip surgiu com a 
proposta de desenvolver uma comunida-
de. Como ela está 25 anos depois?
Paulo Lima — Estava viajando na sexta-fei-
ra (19 de agosto) e tive uma notícia muito 
legal: ultrapassamos a marca de 250 mil se-
guidores no Twitter da revista Trip. Se você 
somar todos os seguidores das contas que a 
editora tem, já deve estar além dos 300 mil. 
Diria que essa comunidade cresceu. Quan-
do começamos (a sociedade nasceu com Li-
ma e Carlos Sarli, e neste ano ganhou o di-
retor editorial Fernando Luna, há dez anos 
na empresa), nem no melhor dos sonhos 
iríamos imaginar que 300 mil pessoas , to-
dos os dias, diriam para a gente: “eu que-
ro ouvir, trocar ideias com você”. É interes-
sante notar que nas redes sociais não têm 
barreira. O fato de não termos gráfica, ca-
minhões ou grandes recursos materiais não 
nos impede de chegar às pessoas. Fico mui-
to contente em ter acesso a esses suportes, 
nos quais o que faz a diferença mesmo é o 
que você consegue dizer e se você tem uma 
história legal para contar. Diria que nossa 
comunidade está muito legal. No impres-
so, também. No final do ano passado, fize-
mos uma parceria muito importante com 
a Editora Três na área de assinatura. Mon-
tamos pacotes de revistas das duas edito-
ras que são vendidas pela estrutura de as-
sinaturas da Três, que é muito competente. 
Tivemos uma venda surpreendente, tanto 
da Trip quanto da TPM (Trip para Mulhe-
res, trocadilho com Tensão pré-menstrual, 
que completou dez anos em maio). Vende-
mos 25 mil pacotes de assinaturas em oito 
meses. Quando você elimina as barreiras, 
as pessoas querem o que a gente faz. Elas 
querem e elas compram. Tem uma mudan-
ça nesse tempo agora que é fundamental: 
o que conta é sua capacidade de emocio-
nar, e estamos treinando para isso há qua-
se 30 anos. O nosso negócio é mexer com 
as emoções humanas, estudar o compor-
tamento das pessoas, ver o que de fato as 
move. Esse é o negocio da Trip, e acho que 
esse negócio está cada vez mais relevante 
e valorizado do ponto de vista financeiro.

M&M — A revista Trip se notabilizou por tor-
nar claras suas posições sobre temas polê-
micos. Como esse posicionamento se refle-
te na relação com leitores e anunciantes?
Lima — A primeira vez que fizemos isso de 
forma mais marcante foi em 1997, com essa 
coisa do cigarro. Fiz um editorial e uma edi-
ção inteira sobre isso. A indústria do cigarro 
matava, se não me engano, três milhões de 
pessoas por ano de causas diretamente li-
gadas. A edição era focada na ideia de que 
a propaganda era uma coisa muito menti-
rosa. Naquela época, tínhamos anúncios 
de cigarro, principalmente de Hollywood. 
Foi um negócio corajoso, mas que a gente 
fez sem saber o que ia acontecer. De novo, 
a ideia de apresentar com clareza a identi-
dade. Quando você deixa claro o que acre-
dita, imediatamente atrai todo mundo que 
acredita naquilo e também repele quem 
não acredita. A sua comunidade fica mais 
clara. Na época, me lembro de anuncian-
tes que disseram “quero comprar mais pá-
ginas, porque é isso aí que eu acredito”. Esse 
negócio da Trip ter uma opinião clara, de 
tentar entregar alguma coisa para a socie-
dade e não só observar em cima do muro, 
é parte deste prestígio que acaba capturan-
do depois novos negócios ou publicidade.

M&M — Qual o tamanho da empresa ao 
completar 25 anos?
Lima — A projeção de faturamento neste 
ano é R$ 80 milhões. Tivemos taxas de cresci-
mento de 30% ao ano nos últimos seis anos. 
A Trip tem claramente duas divisões. A Trip, 
que faz duas revistas, dois sites, conteúdo pa-
ra tablet e celular, o Trip Transformadores 
e o Trip FM. Depois, tem a divisão Custom 
Publishing, na qual entrega para os nossos 
clientes tudo o que desenvolve nesse labo-
ratório de testes que é a marca Trip. Entre-
gamos essa inteligência aplicada na comu-
nidade deles. Em 1997, fizemos a primeira 
revista customizada formalmente, que foi a 
revista da Jovem Pan. Foi como se o mun-
do contasse que sabíamos fazer isso. Desco-
brimos que era só fazer o mesmo processo 
que fizemos com a nossa comunidade, que 

é chegar perto dela, fazer as perguntas certas, 
interpretar as respostas e devolver aquilo na 
forma de conteúdo. O negócio de conteúdo 
customizado, na nossa visão, é basicamen-
te se tornar um aliado da marca para ajudar 
a perceber qual é a identidade dela de fato. 
Quando você clareia sua identidade, ela co-
meça a ser expressa com mais leveza, com 
mais transparência. Isso gera uma positivi-
dade muito grande. Em resumo, a organi-
zação começa a dar mais certo, a dar mais 
dinheiro, inclusive. Hoje, a divisão deve re-
presentar 70% dos negócios da Trip.

M&M — Trip e TPM seriam sustentáveis se a 
editora não atuasse na área de customizadas?
Lima — Totalmente. Essa divisão cres-
ceu muito também. Trip e TPM têm fatu-
ramento publicitário importante. Inclu-
sive, se olhar o tamanho delas como en-
tidade, como circulação, você vai ver que 
é muito prestigio mesmo, porque o que 
elas têm de publicidade, pelas métricas 
antigas de análise, não faz sentido. Mas 
pelas métricas modernas, faz todo o sen-
tido (segundo o Instituto Verificador de Cir-
culação, Trip e TPM estão com circulação 
média de 14.350 e 14.620 exemplares, res-
pectivamente, em 2011). Hoje , você com-
pra qualidade de audiência, não quanti-
dade. Trabalhamos com esse conceito. O 
que aconteceu é que criamos outra área, 
que teve crescimento a taxas chinesas. A 
Trip deixa um resultado bom também no 
ano que é fruto deste prestígio. O próprio 
Trip Transformadores já é um projeto no 
conceito setor 2.5 (denominação para o 
empreendedorismo social sustentável e lu-
crativo). O Transformadores deste ano 
tem um rol de patrocinadores, como Bo-
ticário e Itaú, e apoiadores, que também 
compram cotas, como Audi, Grupo INK, 
Suzano Papel e Celulose, Instituto Ecofu-
turo, H2OH, Timberland e AlmapBBDO , 
além de apoio logístico e de mídia da Gol 
e da Eldorado. O Ricardo Guimarães (da 
consultoria Thymus Branding) uma vez fa-
lou que o interessante dessa época é que a 
ética está dando dinheiro. Essas coisas que 

a gente fazia pelo prazer de fazer, dão gra-
na e começam a ser valorizadas pela socie-
dade. E a Trip faz parte desse rol de coisas.

M&M — A editora atua de forma indepen-
dente em um mercado dominado por gran-
des grupos. A empresa já foi procurada 
por potenciais compradores ou parceiros?
Lima — Já. Com toda a sinceridade, desde 
o começo da Trip a gente teve aproxima-
ção de grupos e de empresários. Em 1988, 
se não me engano, foi a primeira vez. Nem 
sabíamos o que era direito e resolvemos não 
fazer. Um pouco mais para frente tivemos 
propostas de grandes grupos de comunica-
ção. Três vezes concretamente. Sempre ou-
vimos com muito interesse e respeito, mas 
nunca quisemos fazer. Muito por intuição, 
porque estávamos sempre com pouquís-
simo dinheiro e tudo levava a fazer o ne-
gócio. Mas acho que tínhamos tanto tesão 
por aquilo que fazíamos e também tínha-
mos muita clareza que naquela época esse 
tipo de negócio, não por má intenção, mas 
pela natureza, pelo mundo como era, ani-
quilava o pequeno. Ele era ingerido. Depois, 
com o tempo, as empresas perceberam que 
o valor era tentar manter aquela célula ner-
vosa, subversiva, que mudava o mundo. Os 
anos foram passando e começaram a vir os 
private equities da vida, os fundos de inves-
timento, etc., e a gente com aquela sensa-
ção que não tinha algo que fosse realmen-
te encantador ou transformador naquelas 
propostas. Então, nunca fizemos. O que te-
mos olhado é para comprar empresas que 
são do nosso jeito, que têm nosso espírito 
e que, eventualmente, estão no estágio que 
estávamos há 20 anos. Estamos olhando, 
mas não é prioridade.

M&M — Qual a prioridade?
Lima — A prioridade é consolidar mesmo. 
Desde o ano passado investimos muito no 
digital (em gente, máquinas e softwares). 
E investir no digital não é só lançar revis-
tas no iPad. É ir aos clientes de customi-
zadas e mostrar que o que a gente faz pa-
ra eles não é uma revista, é a base de uma 

Paulo lima
Ex-campeão paulista de pólo 
aquático, surfista e advogado 
formado pela Faculdade 
de Direito do Largo São 
Francisco, Iniciou a carreira 
no mercado editorial nos 
anos 1980 vendendo anúncios 
em São Paulo para a revista 
carioca Visual Esporte. Criou 
o programa de rádio Surf 
Report (precursor do Trip FM) 
em agosto de 1984, e dois anos 
depois criou com o sócio Carlos 
Sarli a Trip Editora.
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“ Estamos ampliando a 
atuação com nossos clientes 
e o número de plataformas 
nas quais o nosso saber pode 
ser útil. Essa é uma área que 
tem um futuro gigantesco e 
de boa rentabilidade.”

plataforma de conteúdo. Colocar isso no 
papel, no tablet, no site ou na televisão 
de elevador é quase um detalhe. Mostra-
mos isso e estamos desenvolvendo pro-
jetos grandes de conteúdo digital neste 
momento para C&A, Pão de Açúcar, Audi, 
Coelho da Fonseca, Itaú (lançamos a pri-
meira etapa do projeto de conteúdo digi-
tal do site deles), Daslu (estamos ajudan-
do a fazer a plataforma de e-commerce, 
que irá carregar conteúdo) e Gol. Citei sete 
companhias grandes que já eram clientes 
na plataforma papel e que agora nos con-
trataram para trabalhos importantes nas 
plataformas digitais. Estamos ampliando 
a atuação com nossos clientes e o núme-
ro de plataformas nas quais o nosso saber 
pode ser útil. Isso abre uma frente enorme 
e é uma área que tem um futuro gigantes-
co e de boa rentabilidade.

M&M — Antes do papel, Trip já estava nas 
ondas do rádio com o atual Trip FM. Quais as 
experiências da marca em outras mídias?
Lima — O Trip FM está em 16 rádios dife-
rentes. A cabeça de rede é a Eldorado Brasil 
3000. São rádios superimportantes que atin-
gem formadores de opinião nas principais 
cidades do Brasil. O programa também es-
tá disponibilizado em mp3 e no site. É um 
trabalho muito importante de construção 
dessa rede, dessa comunidade. Nossos sites 
têm hoje uma audiência importante. Ambos 
estão hospedados no UOL há muitos anos e 
têm receita de publicidade importante. Sem-
pre estivemos próximos da televisão. A Trip 
funcionou como consultoria de conteúdo 
em muitos momentos diferentes. Trabalhei 
com o Serginho Groisman no primeiro pro-
grama dele, o Matéria Prima, na TV Cultura. 
Trabalhei com a Adriane Galisteu no primei-
ro programa que ela fez, o Ponto G. Traba-
lhei com o Luciano Huck por uns 13 anos, 
desde o Circulando, na Gazeta/CNT. De-
pois, fui com ele para a Bandeirantes, onde 
ajudei a construir o que se tornou o progra-
ma H, e depois fui com ele para a Globo. Eu 
estava à frente neste trabalho, mas sempre 
tive a estrutura da Trip por trás amparando 
com toda a sua experiência de construção de 
conteúdo. Fiz programa no cabo durante 15 
anos, o WTC, que mostrava o circuito mun-
dial de surfe (primeiro na ESPN e depois no 
Sportv). Temos um conhecimento razoável 
de televisão. Neste momento, sentimos que 
estamos maduros para ter um programa da 
Trip na TV. Já estivemos perto disso muitas 
vezes. Inclusive, tenho vários pilotos do Trip 
TV ao longo de diferentes épocas. Agora, es-
tamos bem perto desse momento. Estamos 
conversando com uma emissora aberta que 
não posso dizer o nome porque não tenho 
autorização. A conversa está bem madura. A 
qualquer momento podemos lançar o nos-
so conteúdo na TV. Enquanto isso, no nosso 
site tem um campo chamado  de Trip TV, on-
de estamos treinando, há vários anos, como 
fazer vídeos com a nossa cara. A TV é uma 
consequência natural. O formato exato não 

está definido, depende da grade da emisso-
ra. Temos no nosso cardápio desde ensaios 
sensuais incríveis, até entrevistas muito for-
tes, tanto do rádio quanto das revistas, além 
de matérias de viagem, esporte e comporta-
mento que foram captadas em vídeo. Prova-
velmente, será semanal. Tem possibilidade 
de ser neste ano ainda, mas não tem data.

M&M — Na contramão do mercado brasi-
leiro, acostumado a receber títulos inter-
nacionais, a Trip foi para a Alemanha em 
2010. Como está este projeto?
Lima — Falli com Thomas Garms (parcei-
ro local do projeto). Lançamos o projeto no 
meio de 2010. O primeiro exemplar ficou três 
meses na banca, o que é normal na Alema-
nha. Depois, lançamos mais três edições. E 
a crise veio avassaladora. Nesse período, fe-
charam várias revistas na Alemanha, como 

a FHM e a Maxim. Enfim, chegou o fim do 
ano, ele viu que a crise estava superpesada e 
deu uma recolhida nos flaps. Investiu pesa-
do no site e na versão para iPad, que vamos 
lançar agora. Ele está vendo uma associa-
ção com uma editora para relançar no pa-
pel. Tem duas possibilidades com editoras 
e uma de encartar a revista em um grande 
jornal. Demos muita sorte de encontrar um 
cara incrível e bastante respeitado como o 
Thomas, e demos o azar de encontrá-lo em 
uma das piores crises da Europa. O site tem 
25 mil pageviews por mês e as quatro edições 
impressas circularam com cem mil exempla-
res cada uma na Alemanha, Áustria, Suíça 
e Luxemburgo. O conteúdo é meio a meio, 
basicamente. Temos um projeto para outro 
país. Vamos lançar em Nova York e Los An-
geles, em parceria com o Itaú e com a Ga-
leria Espasso, do Carlos Junqueira, que es-

tá lá há uns 20 anos, uma edição da Trip em 
português com um suplemento de 32 pági-
nas com tradução em inglês das principais 
matérias e algumas feitas em inglês só para 
o suplemento. A revista terá uma sobreca-
pa em inglês. Faremos cinco mil exempla-
res que serão distribuídos para o mailing da 
galeria, que são formadores de opinião de 
Nova York e Los Angeles. As edições sem-
pre serão lançadas com festas na galeria de 
Nova York. A ideia, se ela for bem-aceita, é 
fazer isso a cada dois ou três meses. Ainda 
não tem data fechada, mas será no segundo 
semestre. Vamos jogando sementes.

Veja entrevista com Paulo Lima 
sobre os 25 anos no site  
meioemensagem.com.br ou 
fotografe o código ao lado com o 
celular (mais instruções à pág. 6).
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Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 33, n. 1474, p. 8-9, 29 ago. 2011.




