
Para se aproximar do público 
 
Em um mercado cada vez mais disputado, as revistas customizadas representam uma maneira 
atrativa e eficiente de estabelecer a marca 
 
As empresas têm utilizado cada vez mais a estratégia de publicar revistas customizadas para 
estabelecer um diálogo direto com o público alvo. Além de ser uma nova maneira de informar, 
as revistas institucionais fortalecem a relação da empresa com os consumidores e atraem 
novos clientes. 
 
Apesar de poder também divulgar os serviços e produtos da empresa, a revista customizada 
não é um catálogo. A publicação contém reportagens, entrevistas e textos opinativos com 
assuntos que interessam ao público consumidor. De acordo com a editora Ana Naddaf, 
coordenadora do Núcleo de Revistas O POVO, a estratégia vai além do modelo corporativo e 
oferece um estilo de vida. “É um produto mais atrativo que se comunica com um leitor muito 
específico”, explica. 
 
Segundo o diretor do curso de Administração, com ênfase em Marketing e Negócios, da Escola 
Superior de Propaganda e Marketing (ESPM) Rio de Janeiro, professor Marcelo Guedes, as 
revistas customizadas geram ampliação de vendas, trabalham a imagem da empresa, 
promovem a aproximação do público alvo, divulgam a marca e estabelecem um canal de 
contato direto com o cliente. “Uma revista que só tem publicidade não gera o mesmo interesse 
que uma revista com conteúdo”. 
 
Além de ser um espaço institucional, as revistas customizadas podem ainda gerar renda. A 
empresa pode firmar parcerias e vender espaço na revista para marcas que complementem os 
serviços oferecidos por ela ou interessem ao público leitor. “Em uma revista de turismo, é 
comum ver anúncios de hotéis e restaurantes”, afirma o professor. “Eu prefiro anunciar em 
uma revista customizada, que tem um público alvo bem definido, do que em uma revista de 
circulação nacional com um público mais abrangente”. 
 
Fonte: O Povo. [Portal]. Disponível em: 
<http://www.opovo.com.br/app/opovo/economia/2013/05/10/noticiasjornalecon
omia,3053624/para-se-aproximar-do-publico.shtml>. Acesso em: 10 maio 2013. 
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