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Beneficiada pela nova sensação do mundo do marketing, o "branding", a Trip Editora chega a 
2003 com uma cara bem menos alternativa que a caracterizou nos últimos 17 anos de publicação 
da "Trip". Branding tornou-se a palavra da moda para um conceito que pouco tem de novo: gerar 
percepção de marca de forma menos convencional, com projetos comerciais inovadores e 
conceitos sociais e culturais associados.  
 
Como é cada vez maior o clube de marcas que tenta ser "jovem", o novo rumo tomado pelo 
mercado foi providencial para a Trip, referência no segmento. "A gente tenta fazer esse negócio 
de 'branding' desde 1986, sem saber que isso existia", brinca Paulo Lima, fundador da Trip. "Sem 
idéias diferentes, estaríamos até hoje tomando chá-de-cadeira na porta das agências de 
propaganda." 
 
Aos poucos, o conceito tomou forma, em projetos como o lançamento, no fim do ano passado, do 
Golf Trip, com a Volkswagen. Mas a extensão desse modelo deu certo mesmo nas revistas 
customizadas, idéia que nasceu em 1997, quando a Trip criou a "Jovem Pan". Em edições de pico, 
a publicação chegou a vender 300 mil exemplares mensais.  
 
No ano passado, a editora cresceu 43%, atingindo faturamento de R$ 12 milhões, sendo 50% 
obtido em publicações para empresas. "Em 2002 tivemos o melhor ano da nossa história", 
garante Lima. Para 2003, a projeção é a de um crescimento de 38%, batendo volume de negócios 
de R$ 16,6 milhões, novamente com um papel importante dos títulos customizados. 
 
De 1997 para cá, a divisão - já sem a "Jovem Pan", construiu uma carteira sólida de clientes, dos 
mais variados padrões editoriais e de público. Com a loja de roupas Daslu, a Trip produz edições 
de luxo, com até 300 páginas. Na "Revista Mitsubishi", a editora apostou em uma publicação de 
aventura requintada, investindo em grandes reportagens.  
 
Na "Gol", que nasceu de um projeto de baixo custo - sintonizada com a proposta comercial da 
empresa aérea - em formato "de bolso", ganha nova cara a partir de agora. A próxima edição da 
revista de bordo teve reforço no orçamento e adotou o formato standard. O conteúdo, que era 
80% reciclado da "Trip" e "TPM" (Trip para Mulheres), passa a contar 50% de produção exclusiva. 
 
Neste ano, a editora ganhou duas novas contas. A primeira será a criação de uma revista para 
abrigar o relatório financeiro anual do Real ABN/Amro Bank. O cliente decidiu apostar em uma 
divulgação mais atraente do documento, com a produção de uma revista aos moldes de um título 
de economia. A outra foi a conquista da revista "Sabor", do Pão de Açúcar, que passará a ter o 
nome da rede, com um formato inteiramente novo.  
 
Formado em direito e surfista ainda na ativa, Paulo Lima jamais exerceu a profissão de origem e 
desde os 19 anos está no ramo de revistas. "Comecei como ajudante e contato comercial da 
revista 'Visual Esportivo'", diverte-se o empresário, que alçou vôo próprio em 1986, com "Trip", 
ainda muito focada no surfe.  
 
Lima não perde o gosto pelo alternativo. Há exatos dois anos, pôs na rua o arriscado projeto da 
"TPM". "Foi uma aventura: fazer uma revista que não tratasse a mulher como burra. O primeiro 
ano foi muito difícil, mas a revista está avançando aos poucos", afirma. A "TPM" tem hoje 
circulação mensal média de 40 mil exemplares e "Trip", de 50 mil. 
 
Polêmico, o empresário é alvo freqüente de comentários ácidos da concorrência. Sua ruidosa 
cruzada contra a propaganda tabagista, estampada na "Trip" por anos, seria uma resposta de 
Lima pela recusa de uma marca famosa de cigarros em renovar um grande contrato anual. 
 



Ao publicar ensaios sensuais de funcionárias, é taxado de machista entre profissionais do meio. A 
capacidade em revelar beldades, no entanto, é um grande fator de sucesso. Amigo do 
apresentador global Luciano Huck, Lima ajudou na criação do personagem "Tiazinha", sem 
mencionar a descoberta de musas como Luize Altenhofen e Maryeva. 
 
Quando publicou, pela segunda vez, um ensaio com Luana Piovanni, a concorrência o acusou, nos 
bastidores, de "turbinar" as fracas vendas da revista. Lima dá de ombros. "Turbinei, sim, não 
pelos 100 mil exemplares que vendemos, mas pelo prestígio em fazer dois ensaios com um 
mulher que nunca posou em outra revista. Fico feliz que a concorrência pense assim: enquanto só 
olham tiragem e números, eu mergulho em projetos que agreguem mais relevância aos meus 
parceiros." 
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