
São Paulo, 24 de outubro de 2011 - J O R N A L P R O P A G A N D A & M A R K E T I N G 29 

Trip prevê emoção multiplataforma 

O futuro não assusta Paulo Lima, publisher 
da Trip Editora. Ao contrário: tem inspirado 
o sócio-fundador a encontrar e se encaixar 
em novos modelos que já vão muito além das 

da edição atual da Trip, que aborda 
a diversidade sexual. Assuntos que a 
gente trata lá, trazemos como inspi-
ração para cá. Da mesma forma, levo 
para lá coisas que aprendo aqui e 
com clientes como C&A, Natura, Gol, 

que, de uns anos para cá, as agências 
viram que empresas como a nossa 
são aliadas delas. Assim como uma 
produtora de filme, somos parceiros, 
não concorrentes. A gente está em 
um momento de parar de querer 

uma coisa óbvia: "se esses caras 
interpretam e expressam tão bem 
a nossa identidade em uma revista, 
por que não chamá-los para fazer 
isso em outros meios?" Para muitos 
deles a gente já está trabalhando a 

sobre os homenageados e a Rádio 
Eldorado vai transmitir o evento ao 
vivo. O objetivo é dar voz, visibili-
dade e projeção a esses indivíduos. 
A gente praticamente não cita o 
nome e o trabalho da TriD durante o A ut
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revistas que foram as colunas ae sustentaçao, 
até então, de sua empresa. Nesta entrevista, 
o executivo conta como vê a própria marca, 
além de analisar a visão que o mercado tem 
sobre seus produtos e serviços. Também des-
taca seu prazer em realizar o prêmio Trip 
Transformadores e sua previsão sobre opor-
tunidades diante do que se propõe afazer: 
gerar conteúdo e emoção. 

por Karan Novas 

Como você enxerga a marca Trip 

hoje? Ela começou com um progra-

ma de rádio, antes da revista, e hoje 

talvez ainda haja confusão entre o 

título e a editora de mesmo nome. 

Você acha que o mercado tem clara 

essa diferença? 

Acho que a percepção da Trip, em 

geral, é diferente da realidade. As 

pessoas têm uma percepção muito 

simpática e positiva, mas não a real 

dimensão e alcance da empresa. Isso 

é algo que temos muita consciência, 

tanto que estamos desenvolvendo 

um trabalho há cerca de seis meses, 

junto com a Loducca, que está nos 

ajudando a entender melhor essa 

questão. Eles fizeram uma pesquisa 

qualitativa para entender qual é 

a percepção da Trip, que revelou, 

para a minha felicidade, que ela é 

absolutamente nobre e positiva, de 

uma empresa autêntica, construtiva 

e que joga com regras claras. Porém, 

há uma noção limitada do nosso 

alcance, que deve se dar um pouco 

pelo nosso estilo, mais low profile, e 

talvez um pouco por não comunicar 

com tanta clareza e intensidade tudo 

que a gente faz. Me surpreende posi-

tivamente o afeto e o respeito que a 

marca Trip mostrou ter, tanto daque-

les que nos conhecem mais pelo tra-

balho no mundo corporativo, quanto 

pelos leitores, ouvintes do programa 

de rádio etc., o que é, a meu ver, o 

mais difícil de conseguir para uma 

marca. Do outro lado da percepção, 

estamos repensando, também junto 

à Loducca, um possível reposicio-

namento e comunicação com mais 

clareza, do tamanho da empresa e 

das diferentes nuances do nosso tra-

balho, que é muito mais amplo que o 

trabalho de uma editora. 

• • • • • • • • B i 

Esse trabalho pode resultar em 

mudança no nome da Trip Editora, 

buscando uma diferenciação da 

revista? 

Não seria só uma mudança de nome, 

mas, sim, de posicionamento, uma 

revisão da forma como nos vemos e 

nos comunicamos. A empresa foi ba 

tizada em 1986 como Trip Editora e 

Propaganda Ltda., depois virou S.A. 

Hoje, não somos uma editora no sen-

tido convencional da palavra, nosso 

trabalho não se resume à venda de 

impressos e ao volume de circulação. 

Nosso negócio tem muito mais a ver 

com a interpretação das emoções, 

com o entendimento do comporta-

mento humano, de comunidades e 

de marcas. É muito possível, então, 

que nós anunciemos em 2012 um 

novo posicionamento, mais claro, e 

um nome aperfeiçoado e revisto. E 

um caminho natural que devemos 

percorrer, atualizando uma identida-

de após 25 anos muito felizes. 

Você citou o papel da Trip além 

da editora e a revista Trip acaba 

sendo um exemplo disso, tendo 

posicionamentos e opiniões claras 

sobre diversos assuntos. 0 quanto 

isso ajuda e atrapalha o trabalho da 

Trip Editora como produtora de con-

teúdo customizado para diversas 

empresas? 

Acho que nunca atrapalhou, pelo 

contrário. Temos duas divisões 

claras hoje: uma que trabalha as 

nossas marcas, como as revistas Trip 

e TPM, o programa de rádio, dois 

sites, conteúdo mobile, eventos como 

o Trip Transformadores etc.; e outra 

que constrói marca e relacionamento 

para diversas empresas. Essa primei-

ra divisão funciona como uma espé-

cie de laboratório, onde estudamos 

e testamos fórmulas depois levadas 

para clientes da outra. Hoje, aqui 

na sede da Coelho da Fonseca, onde 

estamos fazendo esta entrevista, eu 

comecei a reunião de pauta da revis-

ta deles, a Private Brokers, falando 

Audi, Shopping Cidade Jardim, entre 

outros. Sinceramente, acho que, se 

não tivéssemos uma das divisões, a 

outra seria pior. Se não tivéssemos 

o nosso laboratório, que nos obri-

ga a ficar com o dedo no pulso do 

mundo, não teríamos customizadas 

tão legais. É uma retroalimentação 

e nunca tivemos nenhum problema 

com essa relação. 

Você enxerga um perfil definido 

independência e perceber que o ne-

gócio é a interdependência. 

Tendo tantos clientes e estando pró-

ximo a praticamente todos, como 

você consegue ainda se dedicar à 

revista Trip? Quanto ela toma do 

seu tempo em relação às customi-

zadas? 

A editora só chegou aqui, sem fal-

sa modéstia, por causa das outras 

pessoas, porque muita gente boa se 

"Nosso negócio tem muito mais a ver 
com a interpretação das emoções, com o 

entendimento do comportamento humano, de 
comunidades e de marcas" 

entre os que procuram a Trip para 

produtos customizados? 

Sou suspeito para falar, mas acho 

que quem procura a Trip são aqueles 

que estão à frente nos seus setores, 

não necessariamente em faturamen-

to, mas muitas vezes são aqueles 

que ditam tendências, pensam na 

frente e formam opinião. Isso deve 

acontecer porque a nossa atividade é 

mais facilmente entendida por gente 

assim, que têm vocação para comu-

nicação. Tenho vários clientes que, 

se quiserem parar o que estão fazen-

do para se tornar comunicadores, 

teriam futuro. Eles percebem que 

comunicar com conteúdo aumenta 

muito a nobreza da companhia deles, 

melhora inclusive o endomarketing. 

Esse conteúdo, realmente originário 

da essência da marca, faz ela ficar 

mais nobre para quem trabalha na 

empresa, para quem está fora e até 

para a concorrência. São empresários 

e executivos que estão olhando a 

comunicação de uma forma mais 

moderna, que sabem a importância 

da propaganda, da mídia convencio-

nal, mas entenderam que criar um 

ambiente editorial para uma marca é 

muito eficiente. 

Com o aumento do número de agên-

cias com departamentos ou núcleos 

de produção de conteúdo, vocês 

se vêem concorrendo com elas em 

algum momento? 

Ao contrário. Cada vez mais a gente 

faz projetos com agências. Todo o 

conteúdo que fazemos para a C&A, 

por exemplo, tanto impresso como 

digital, é feito em parceria com a 

DM9DDB, que inclusive foi quem 

nos contratou. A revista do Itaú Per-

sonnalité, que já tem alguns anos, 

foi feita com a DPZ, que nos chamou 

para o trabalho. O legal da história é 

juntou ao time. Eu tenho dois sócios 

atuantes: o Carlos Sarli, conhecido 

como "Califa", que está comigo há 28 

anos; e o Fernando Luna, que está 

com a gente há 10 anos. Debaixo 

desses caras têm 200 pessoas muito 

legais. Claro que eu continuo o mais 

perto possível dos clientes e das re-

vistas, mas não estou no dia a dia da 

operação. A revista Trip é realmente 

a que eu me envolvo mais, por ser a 

que originou tudo e por eu ter com 

ela uma relação muito forte. Mas 

quem faz a revista em si não sou 

mais eu: é o Luna, o Renato Kalil, 

o Bruno Torturra, o Pedro Inoue, 

enfim, um monte de gente que dá o 

gás. Eu estou olhando para os rumos 

principais da coisa, estou perto dos 

clientes, nas reuniões de pauta, onde 

eu posso dar uma contribuição legal. 

Tenho conseguido, nos últimos anos, 

tirar um pouco a mão do operacional 

e dar espaço a outras pessoas sem 

me distanciar, com outro tipo de 

participação. 

Existe um limite que você planejou 

ou pensa ser interessante continuar 

lançando produtos próprios ou para 

clientes? 

Na divisão Trip, a gente não tem 

planos de lançar outros títulos. O 

que queremos é expandir essa pla-

taforma e, depois de rádio, revista, 

internet e mobile, o caminho natural 

é a televisão. Temos conversado com 

parceiros e, em 2012, deve acontecer 

algo da Trip em TV. Eu quero expan-

dir essa plataforma, especialmente 

pelos meios que a gente não está pre-

sente. Na área customizada, há um 

novo negócio, especialmente com o 

digital. Hoje temos uma estrutura de 

produção de filme, ilhas de edição 

e gente de negócios do mercado di-

gital, porque nossos clientes viram 

transposição do conteúdo para o 

universo digital. Para quase todos 

os outros, estamos conversando. A 

revista antes era o centro de tudo, 

agora é uma parte importante de um 

sistema que tem a marca como cen-

tro. Outro dia fizemos um filme para 

a C&A junto com a DM9, que foi ao 

ar na novela das oito. É muito legal 

ver seu trabalho ganhando outra 

dimensão sem sequer ter planejado. 

É uma coisa orgânica. O conteúdo 

está ganhando muita força. Tudo 

está muito semelhante e, se você não 

se diferencia pelo emocional, fica 

difícil capturar a atenção dos outros. 

E o que a gente faz é diferenciar pelo 

emocional. 

Vocês estão promovendo a 53 edi-

ção do Trip Transformadores. O que 

é o prêmio para vocês? Um produ-

to, um manifesto? 

O Trip Transformadores é uma es-

pécie de materialização do jeito que 

a gente vê o mundo. Ele talvez seja 

um excelente exemplo do "Setor 2,5", 

intersecção do 2° setor, corporativo, 

de negócios, produtivo, com o 30 se-

tor, social, das ONGs. Ele seria algo 

semelhante ao setor que empreende 

pensando em negócios que partam 

do princípio de que eles têm que ser 

bons para todos os envolvidos, não 

apenas para os acionistas. A Trip já 

nasceu desse jeito. E acho que ela 

só vem dando certo, conseguindo 

crescer, porque pensa assim: em 

contribuir com o mundo e as pesso-

as em volta dela. O Transformadores 

tem como meta encontrar pessoas 

que pegam seus ativos, muitas vezes 

desde antes da Trip existir, e se dedi-

cam ao outro sabendo que, com isso, 

elas terão benefícios. Ele começou 

quando a gente queria comemorar 

os 20 anos da revista, há cinco anos. 

Ao invés de fazer uma festa ou um 

show, pensamos em algo que deixas-

se algum legado para o mundo. Em 

2005, a gente tinha feito uma lista 

de 12 tópicos que a gente considera-

va nossas prioridades e que a mídia, 

de uma forma geral, não dava muita 

atenção. A partir deles, pensamos 

não em realizar uma premiação 

como as tradicionais de revistas, 

que existem há séculos, mas sim 

achar um jeito de entender o que é 

prêmio de verdade. O Transforma-

dores acaba funcionando como uma 

homenagem, uma valorização. Foi 

uma maneira legal de materializar 

a forma que a gente vive e valoriza. 

Este ano, inclusive, temos novida-

des. A TV Bandeirantes vai exibir 

os documentários que produzimos 

evento, mesmo assim, isso gera uma 

imagem muito positiva para a gente 

e para os patrocinadores (este ano 

o Grupo Boticário e o Itaú, além de 

apoiadores como Audi, Grupo INK, 

Suzano Papel e Celulose, H2OH!, 

Estadão, EcoFuturo, Timberland, 

AlmapBBDO, Gol Linhas Aéreas e 

Rádio Eldorado). É algo que acabou 

ficando muito maior do que a gente 

imaginava e que, no fim, acaba sen-

do uma contribuição bacana para 

o Brasil e para o mundo. Modesta, 

mas importante. 

0 que você vê do trabalho da Trip 

Editora para o futuro? Você tem um 

conceito definido sobre o futuro da 

revista? 

Na minha visão, uma coisa que 

estava sozinha e era uma ponta 

praticamente única de um processo, 

agora é parte, ainda muito relevan-

te, de um círculo. Estou fascinado 

pelos tablets e pelo que eles podem 

fazer, mas a revista ainda tem uma 

nobreza, um peso e uma capacidade 

de registro únicos. Não sei se isso 

vai mudar ou não, mas li outro dia 

que o site da The Economist tem 10 

vezes mais audiência que a versão 

impressa, enquanto a página na 

revista custa muito mais caro que 

um espaço semelhante online. Já vi 

muita gente que, chamada para dar 

entrevista a um portal, enrola duas 

semanas e, quando é para uma re-

vista semanal, para tudo que está fa-

zendo. Não se trata de competir, mas 

entender que agora existe uma coisa 

mais complexa, cheia de atrações e 

suportes, e que a revista continua 

muito importante. Talvez mudem os 

volumes, as tiragens, a circulação, 

mas ela deve manter uma nobreza, 

como o livro. Acho que o mundo es-

tá passando por uma transformação 

incrível, desde a "Primavera árabe" à 

ocupação de Wall Street, às mudan-

ças climáticas, à migração do poder, 

das mãos dos Estados Unidos para 

outros países, inclusive o Brasil, pa-

ra a mão do indivíduo, com cada vez 

mais poder. Essa transição é muito 

rica. Vai doer, mas acho que o saldo 

será positivo. Existia um modelo 

antigo que tinha de ser desmontado 

e acabou se desmontando sozinho. 

Para esse modelo novo, não só a 

Trip, mas todas as empresas que têm 

uma mentalidade focada na interde-

pendência vão se dar muito bem, ter 

muito mais qualidade de trabalho 

e de vida, com coisas funcionando 

muito mais equilibradas. Eu estou 

bem animado com a maneira como 

o mundo está mudando. A ut
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Text Box
Fonte: Propmark, São Paulo, 24 out. 2011, p. 29.




