
Um leque de possibilidades 
Editoras especializadas no segmento ampliam atuação para outras mídias 

ditoras especializadas em revistas 
customizadas, com a expertise de 

anos moldando t í tulos feitos sob me
dida para divulgar marcas e seus senti
mentos, estão conquistando outras fren
tes. Os clientes perceberam que, a lém 
do meio impresso, as publ icações ofe
recem possibilidades de se comunicar 
com o público por meio de outras plata
formas, seja nas redes sociais ou em mí
dias diferenciadas. Isso amplia o merca
do, que segue forte nas tradicionais edi
ções customizadas. 

"Conseguimos traduzir a alma da mar
ca. A revista customizada é um impor
tante veículo. Mas há uma infinidade de 
outras possibilidades" afirma Paulo L i 
ma, diretor da Trip Editora. Se, ao lon
go de 2010 e 2011, a novidade foi o lan
çamen to das edições em tablets, agora 
já está claro que o horizonte vai muito 
a lém. Lima cita o caso de projetos em 
andamento para C&A e Itaú em mídias 
sociais e outras plataformas. 

No caso da C&A, por exemplo, a Trip 
já produzia a p u b l i c a ç ã o Vista e pas
sou a fazer t a m b é m , em conjunto com 
a DM9DDB, a gestão do perfil no Face-
book da marca (no Brasil), conversando 
com quem curte a página. Os resultados 
foram rápidos . "Crescemos de oito mi l 
para 174 mi l fãs em um ano. Uma mar
ca ter tantos fãs em tão pouco tempo é 
incrível" comemora o Lima. 

A gestão de parte do conteúdo do Itaú 
Personnalité - na internet e no Facebook 
- é outro case interessante da editora. 
Além disso, três publicações da casa es
tão na versão tablet: Audi, Itaú Person
nali té e Private Broker (para a Coelho 
da Fonseca, do ramo imobiliário), além 
das marcas próprias, vendidas em ban
ca, Trip e TPM. "Estamos ainda conver
sando com a Marisol para ter a revista 
Lilica no tablet" adianta o empresário. 

O site da Trip foi lançado há cerca de 
15 anos, praticamente junto com o sur
gimento do portal UOL, consolidando a 
prática de produzir conteúdo multimídia 
o tempo todo. "Fazíamos um programa 
de rádio antes mesmo da revista. Temos 
como produzir bom conteúdo em várias 
plataformas. A revista é o alicerce da ca
sa, digamos assim, e há ainda vários cô
modos" compara Paulo Lima. Com qua
se 30 anos fazendo revistas, o editor está 
seguro de que os leitores querem sempre 
consumir conteúdo que emocione e seja 
interessante. Além das já citadas, a edi
tora publica Gol (para a companhia aé
rea), Cidade (Shopping Cidade Jardim), 
Dufry World (Dufry do Brasil, que admi
nistra free shops em aeroportos), Mais 
(Grupo Pão de Açúcar) e três títulos pa
ra a Natura, entre outros. 

Em 2011, a Trip Editora passou a fazer 
t a m b é m a publ icação Serasa Experian, 
empresa líder na América Latina em ser
viços de informação para apoio na toma-

da de decisões das empresas. São quatro 
edições por ano, com tiragem de cerca 
de 20 mi l cada uma. A Trip t a m b é m foi 
contratada pela agência Loducca para 

tocar o livro sobre a empresa que será 
lançado no segundo semestre deste ano. 

Existe ainda uma possibilidade de no
vo negócio com empresa do mercado fi

nanceiro e tratativas com uma emissora 
de televisão para disponibilizar o conte
údo customizado de marcas nesta mídia. 
"O c o n t e ú d o customizado é muito 
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cação trimestral para a Mitsubishi Mo
tors do Brasil que comemorou dez anos 
com edição especial de 200 páginas em 
junho de 2011. A MIT tem planos de cres
cimento imediato: passar dos atuais cem 
mil exemplares por edição para 120 mi l 
exemplares. Assim, a tenderá a base de 
novos clientes, acompanhando o cres
cimento da venda de carros em 2011. 

Integram o portfólio Living Alone (bi
mestral, com 20 mi l exemplares distri
buídos para quem mora sozinho em São 
Paulo) e The President (trimestral, cinco 
mil exemplares, três mil deles enviados a 
presidentes e CEOs das maiores empre

sas do Brasil). "Quando a Custom come
çou, em 2007, sabíamos que ainda res
tavam nichos a serem explorados com 
inteligência. É o que temos feito nesses 
últimos cinco anos, apesar da grande cri
se de setembro de 2008" lembra Paiva. 

I n g l ê s e espanhol 
Ao completar nove anos, a Editora 

Profashional, de Sandra Teschner, con
quistou em 2011 novos títulos, principal
mente junto a shoppings, como o Cen
tral Plaza, Top Center e Shopping Light 
(todos de São Paulo), entre outros. Para 
a rede de varejo Pernambucanas desen-

mais uma conversa da marca com seu 
público do que uma venda. A essência 
é o mergulho na alma da marca. Nisso 
tem jornalismo, mas t ambém sociologia 
e outras ciências" conclui Lima. 

Vento a favor 
Na New Content, outra editora espe

cializada no segmento, a sensação é a 
mesma: o vento bate a favor deste mer
cado. "Os clientes finalmente entende
ram que a revista customizada é um for
mato de distribuição do produto, sendo 
parte da estratégia relevante para a mar
ca" destaca Giovanni Rivetti, presiden
te da empresa. 

É o que ele chama de "o milagre do 
conteúdo customizado" que pode ser dis
tribuído de outras formas. A editora faz a 
revista trimestral Cyrela, com tiragem de 
80 mil exemplares, que agora também es
tá no iPad e passou a ter parte deste con
teúdo disseminado nas mídias sociais. 
O caso da TAM é um dos pioneiros nes
te sentido: além de produzir duas revis
tas customizadas para a empresa aérea, a 
New Content t ambém cuida da parte de 
vídeo, do site e do formato tablet. 

"Este é um ót imo exemplo mostran
do que revista é um formato. Esta expe
riência se complementa com outras mí
dias e podemos rentabilizar para o clien
te em termos de custos e tempo" refor
ça o dirigente da editora. Sem receio de 
colocar lenha na fogueira, Rivetti afirma 
que "empresas de conteúdo tem know-
-how para trabalhar con teúdos nas re

des sociais e outras plataformas, e não 
as agências digitais" 

Isso significa uma expansão e tanto pa
ra quem é do ramo do conteúdo feito sob 
medida. "Vejo uma nova fronteira de ne
gócios com imenso potencial de expan
são" diz Rivetti, ao citar cases que consi
dera ilustrativos desta tendência, como 
a TV corporativa para o Bradesco, a pá
gina do Facebook da Fast Shop (além de 
revista bimestral e da versão para tablet). 

Em 2012, dois clientes es tão nego
ciando, a lém de outros que já ingres
saram na carteira da New Content, co
mo Grupo Amil , Telefônica (com Vivo) 
e a parte de con teúdo digital da Petro-
bras. A editora já fez produtos no even
to da Fórmula 1 e t ambém para o Carna
val da Bahia, com foco nos blocos afros. 
Em seu portfólio de clientes, a empresa 
conta t a m b é m com Unilever, Studio W 
e Mabe Negócios, entre outros. 

O clima t a m b é m é de boas not ícias 
na Custom Editora, dos sócios Fernando 
Paiva e André Cheron. "Crescemos 30% 
de 2010 para 2011 depois que ganha
mos, em setembro, a concorrência para 
fazer catálogos da Jequiti Cosméticos" 
revela Fernando Paiva. São três títulos: 
Semente, Villa Jequiti e Colheita, cada 
um com tiragem de 320 mi l exemplares 
a cada 21 dias - o chamado "ciclo" num 
total de 17 ciclos por ano. Foram contra
tadas 13 pessoas, entre diretores de arte, 
designers, checadores, produtores e fo
tógrafos, conta André Cheron. 

A editora publica a MIT Revista, publi-
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volveu a revista infantil Ciranda, a lém 
de ter lançado novos produtos customi
zados para antigos clientes. Foi o caso 
do Guia da Beleza, para a Drogaria São 
Paulo, para quem já fazia a revista Pon
to de Encontro. 

"Não temos do que nos queixar. 2011 
foi um ano bem positivo e estamos oti
mistas para 2012" confirma Sandra. Es
te ano começou literalmente em festa, 
por conta da parceria no camarote de 
Daniela Mercury com a rede de Delica-
tessen Perini (para o qual fazem a revis
ta da marca). A publicação que circulou 
no evento levou até aplicação de glitter 
na logomarca. O exemplo do camarote 
é um a mais no variado elenco de pos
sibilidades para as editoras focadas em 
conteúdos customizados. "Não fazemos 
simplesmente revistas. Fazemos comuni
cação customizada de resultado e é para 
valer" assegura a empresária . 

Outro exemplo prá t ico de parceria 
com os clientes é a Revista Piccadilly, 
que comemora aniversário de cinco anos 
com editorial de moda e capa clicada pe
lo afamado Bob Wolfenson. A primeira 
edição teve tiragem de 200 mil exempla
res. Com o crescimento de consumido
res da nova c o m u n i c a ç ã o de moda da 
marca, em cinco anos atingiu a marca 
de dois milhões de exemplares. Parte da 
tiragem é distribuída na forma de encar
te para assinantes de revistas femininas. 

Em 2011 a publicação ganhou edição 
exclusiva em espanhol (distribuída em 19 
países) e em inglês. De acordo com uma 
pesquisa da Piccadilly, mais de 90% das 
pessoas que procuram um determinado 
calçado estão decididas porque o viram 
na revista. "Este é um resultado significa
tivo da ação de comunicação. Nenhuma 
empresa privada teria um crescimento 
tão expressivo em sua revista customi
zada se ela não tivesse resultado quali
tativo e quantitativo" orgulha-se Sandra 
ao adiantar que, este ano, a maior par
te dos títulos ganhará versões específi
cas para tablet. 

Nordeste em foco 
Com a experiência na edição de dez 

revistas próprias de diferentes temas, o 
Grupo Povo, conglomerado de mídia de 
Fortaleza, t a m b é m marca presença no 
segmento das customizadas. Edita Fora 
de Casa, para a Casablanca Turismo (tri
mestral, tiragem de dez mil exemplares) 
com foco em comportamento, estilo de 
vida e cultura; a Stalker Mag (semestral, 
15 mi l exemplares), para a empresa de 
moda Stalker, com matérias sobre com
portamento, tecnologia, cultura e gas
tronomia; e Evolução (semestral, dois 
mil exemplares), para a empresa de en
genharia Rolim. 

A empresa já trabalhava para o mer
cado de customizados por meio de seus 
suplementos especiais e comerciais, con
ta a coordenadora do núcleo de revistas, 
Ana Naddaf. "À medida que nosso qua
dro de revistas aumenta, e t ambém com 
o crescimento deste segmento no setor 
de publ icações , estes produtos come
çam a migrar, naturalmente, do papel 
jornal para o produto revista" explica. 
O objetivo é produzir algo que carregue 
a experiência e credibilidade do grupo. 
"Acreditamos que o que nos diferencia 
é saber atender a um mercado que ne
cessita de notícias, eventos e produtos 
locais, com uma visão global" afirma. 

Alinda atriz Juliana Silveira, que marcou 
presença na televisão em Malhação, 

chama a atenção em produção sofistica
da e clássica, na estreia da customizada 
Ronnie Von pela Editora RMC. A tiragem 
bimestral de 20 mil exemplares é distribu
ída em boa parte para seleta lista de lei
tores, mas há t ambém venda em bancas 
do Estado de São Paulo e Rio de Janeiro. 

"Estamos muito felizes com mais es
te título. Ele é a cara de Ronnie Von, filho 
de diplomata, de muito bom gosto, uma 
pessoa culta e acessível" explica Marí
lia Muylaert, diretora da RMC. Curiosa
mente, o cantor e apresentador chegou a 
tentar uma experiência anterior de cus
tomizada, para público completamente 

mento de revistas para marcas com Íca
ro, para a extinta companhia aérea Varig. 
Atualmente produz títulos para a Asso
ciação Brasileira de Linfoma e Leucemia 
(Abrale), Viação Itapemirim, entre outras. 

Praticamente com este business no seu 
DNA, Marília se preocupa com o que cha
ma de "banalização do segmento das cus
tomizadas" focadas, muitas vezes, em re-
leases de produtos de luxo, segundo ela. 
"Não é por aí. Acreditamos que é possível 
cativar o público com temas variados e pas
sar a mensagem que o cliente deseja" ava
lia a diretora, ao adiantar que a RMC es
tá prospectando duas novas publicações. 

Aos que sonham em se aventurar neste 
mercado, Marília adverte: "O atendimen-

da) e um livro para a construtora OAS so
bre os 30 anos do Projeto Tamar, que es
tá sendo finalizado. Outro motivo de co
memoração foi o prêmio para a Voe Trip 
(customizada da companhia aérea com 
o mesmo nome), conferido pela Associa
ção Brasileira de Marketing como a Me
lhor Customizada do Brasil. 

A expectativa é que 2012 seja um ano 
ainda mais promissor. "Temos vários pro
jetos em andamento" conta Tatiana. Os 
projetos especiais são mais uma frente 
de produtos feitos sob medida por edi
toras especializadas. "Temos o olhar de 
jornalista capaz de transformar um con
ceito ou ideia em produto com conteú
do" acredita. 

diferente, em título já extinto, com foco 
na mulher de classe média. 

A nova Ronnie Von traz matérias sobre 
cultura, gastronomia, moda, turismo, de
coração e design, entre outros assuntos, 
temas diretamente ligados à imagem do 
artista, explica Marília. Além do editorial 
de moda (com Juliana Silveira em quatro 
versões de um tubinho branco), o núme
ro de estreia, a edição de fevereiro/mar
ço, traz ainda entrevista com o cirurgião 
plástico Ivo Pitanguy e um perfil do cria
dor da marca Burberry. O alvo é princi
palmente a mulher entre 25 e 45 anos, 
mas t ambém os homens poderão se en
contrar nas reportagens sobre carros e 
culinária gourmet. "É uma feminina na 
qual o masculino t ambém se encontra" 
ressalta a diretora da RMC. 

Fundada por Roberto Muylaert, hoje 
presidente da Associação Nacional dos 
Editores de Revistas (Aner) (leia entrevis
ta à pág. 18), a RMC fez história no seg-

to às empresas não é tarefa para qualquer 
um. A fartura de projetos é imensa. A prá
tica é difícil, a parte mais árdua da co
municação. Uma boa customizada pode 
substituir a publicidade tradicional. Mas 
precisa ser bem assertiva" opina. 

E antes que alguém decrete o fim pró
ximo do produto em papel frente à expan
são do digital, Marília argumenta que são 
produtos complementares. "É genial ler 
uma matéria e poder indicar uma música 
no iPad. Mas estas plataformas ainda são 
uma base bem limitada no Brasil. Nada 
irá superar uma edição esmerada e im
pecável" aposta. 

Presente para o leitor 
Na avaliação da diretora editorial da 

Spring, Tatiana Engelbrecht, 2011 foi um 
ano bom, com crescimento de tiragem de 
alguns produtos e novos projetos espe
ciais, como duas revistas para a Comgás 
(com cem mil exemplares de tiragem ca-

Ela adverte, porém, que um produto 
customizado não deve jamais ser apenas 
um conjunto de informações e releases 
da empresa cliente. E cita o caso da revis
ta da Docol, fabricante de ferragens para 
banheiros, que fala também de gastrono
mia e design. "É preciso cativar o leitor e 
desenvolver um conceito, mesclando ins
titucional e notícias mais gerais." 

As revistas produzidas pela Spring pa
ra clientes já estão disponíveis nos sites 
e em versões para tablet. Mas a diretora 
defende a relevância da versão em papel. 
"A pessoa, ao receber uma customizada, 
tem a sensação de estar recebendo um 
presente" acredita Tatiana. 

Na sua visão, não deve haver rivalidade 
entre diferentes tipos de comunicação. Na 
hora da distribuição de verbas, a empresa 
pode propor anúncios, mas também uma 
parte para a revista customizada. "São pro
dutos diferentes, mas complementares. 
Um não exclui o outro" conclui. 
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Fonte: Meio & Mensagem Especial: Revista, São Paulo, p. 31-33, 9 abr. 2012.




