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A Editora Abril apresenta ao mercado um novo formato de veiculação do conteúdo de suas 
revistas, elaborado pela Synapsys, agência de comunicação especializada em conteúdo. O 
parceiro para o projeto, desta vez, é a Oi, operadora de telefonia móvel. "Capricho", "Nova" e 
"Playboy" são as primeiras revistas incluídas no sistema que possibilita o fornecimento de 
conteúdo em áudio por telefone.  
 
Ou seja, ao final de uma determinada reportagem da revista há um anúncio de rodapé que 
divulga um número de celular e indica o procedimento. O leitor liga e pode ouvir entrevistas, 
comentários ou outro conteúdo de áudio, tudo relacionado ao tema da reportagem. "A idéia é 
complementar e não repetir o que já está no papel", explica o sócio e diretor de criação da 
Synapsys, Roberto Feres.  
 
Como funciona o sistema  
 
Na "Capricho", por exemplo, há uma entrevista com um ator do programa "Malhação" (Rede 
Globo). Um anúncio da Oi convida os leitores a ligar para o número 031 31 8801-1234. Ao ligar, 
basta selecionar a opção que deseja e ouvir, na voz desse próprio ator, detalhes da entrevista. Na 
"Nova", dois modelos da revista narram os bastidores de uma seção de fotos e o mesmo acontece 
com a garota da capa da edição de abril da revista masculina "Playboy". Além do anúncio de 
rodapé nas páginas destas matérias, a Oi também tem uma página inteira de anúncio em cada 
título com detalhes sobre o projeto, que está disponível como um novo serviço da "Estação Oi", 
portal de voz da operadora.  
 
Segundo informações da Oi, de qualquer lugar do Brasil, exceto código de área 31 (Minas Gerais), 
paga-se uma ligação de longa distância para telefone móvel. Quem ligar do código de área 31 
(Minas Gerais) de um Oi paga R$ 0,35 por minuto. Quem ligar do código de área 31 de um 
telefone fixo ou de outros telefones móveis, paga uma ligação local para telefone móvel.  
 
De acordo com a diretora corporativa de publicidade da Editora Abril, Thais Chede Soares, trata-
se de um projeto com contrato assinado para seis meses, o qual pode ser renovado. "Não temos 
uma meta definida para a inclusão de revistas nesse sistema. Em maio, outros títulos já irão 
trazer conteúdo em áudio por telefone", diz a executiva. Thais conta que, ao total, cerca de 14 
revistas poderão trazer esse novo formato de propaganda e informação. Vale ressaltar que coube 
à Synapsys a criação do projeto no seu formato atual e a comercialização. A Lua Nova é a 
produtora de áudio.  
 
Para Feres, da agência, essa é uma oportunidade bem aproveitada pela operadora de telefonia 
móvel, principalmente em razão da concorrência, bastante agressiva no lançamento de serviços. 
"A disputa das operadoras hoje praticamente está se definindo em conteúdo. A estratégia é 
fidelizar o cliente e aumentar o número de minutos que ele utiliza em seu celular", afirma Feres.  
 
"A idéia é transportar o cliente para uma nova dimensão de entretenimento e informação. Agora, 
nesse lançamento, as matérias, entrevistas, dicas e colunas das revistas vão muito além do papel, 
proporcionando uma nova experiência de interatividade e acesso a conteúdos", considera a 
gerente-geral de marketing da Oi, Flávia Barros.  
 
Gazeta Mercantil – 2/4/2004 


