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Proliferam-se editoras num segmento que cresce e no qual a própria Abril resolveu 
apostar. Apostar na produção de revistas customizadas - termo que o segmento 
editorial adotou para definir títulos que são desenvolvidos sob medida e sob 
encomenda para uma entidade ou empresa - há tempos já é uma boa fonte de 
lucratividade para algumas editoras brasileiras. O fato é que esse negócio atrai cada 
vez mais atenção das companhias que buscam uma nova ferramenta de comunicação. 
Tanto é que a Editora Abril se sentiu atraída pela oportunidade de engordar seu 
faturamento e acaba de fechar contrato com a Porto Seguro para produzir duas 
revistas. É o primeiro projeto da Abril com periodicidade definida (circulará a cada três 
meses).  
 
A divisão que abarca com essas revistas na Abril é a "Publicações Customizadas" e faz 
parte da Unidade de Negócios, Turismo e Tecnologia, na qual estão títulos da casa 
como "Quatro Rodas", "InfoExame", entre outros. Como a Abril já trabalhava com 
produtos sob encomenda - guias, catálogos, revistas, projetos esporádicos que já 
foram feitos para empresas como Telefonica, Ford, Bridgestone, Texaco, entre outras - 
a divisão Publicações Customizadas já representa 20% do faturamento da unidade, de 
acordo com o gerente de marketing, Ricardo Cianciaruso.  
 
O executivo explica que a Abril passou a dedicar-se com mais afinco a essas 
publicações desde o fim de 2002 e hoje conta com uma equipe de redação exclusiva 
para tocar os projetos. "Registramos um crescimento no número de consultas. É uma 
forma de os clientes criarem uma solução para um problema de mercado, com a 
personalização da marca da empresa." No caso da "Porto Seguro Brasil" (estilo de 
vida) e da "Seguro e Previdência" (qualidade de vida), a venda de publicidade não é de 
responsabilidade da editora. "Vendemos o projeto, a solução customizada para a 
empresa", comenta Cianciaruso. "Temos experiência em fazer revista. É o nosso 
marketing."  
 
"Sempre tivemos um bom relacionamento com os corretores. Agora, queremos 
aprimorar o contato com o consumidor final", diz o gerente de marketing da Porto 
Seguro, Ismael Caetano. A "Porto Seguro Brasil" tem tiragem de 100 mil exemplares, 
distribuídos por meio de um mailing definido pela seguradora - inicialmente, apenas 
clientes de autos. A Porto Seguro não revela quanto investiu, no entanto garante que 
conta com a ajuda dos parceiros Dana e Goodyear.  
 
Se a gigante está praticamente estreando nesse setor - em que uma das principais 
referências é a "Ícaro", revista da Varig - existem empresas que acumulam uma boa 
experiência na produção de publicações sob encomenda. Esse é o caso da Editora Trip, 
que estreou em 1997, com a revista Jovem Pan. Atualmente, é responsável pelas 
publicações da Daslu e da Daslu Homem, Mitsubishi, Gol Linhas Aéreas, Expand e Pão 
de Açúcar. "Trabalhamos não apenas num projeto de customização, mas de construção 
de marca. Fazemos uma radiografia da empresa e transformamos isso em textos e 
fotos. Não se trata de um simples agrupamento de reportagens. Tentamos entender o 
negócio do cliente", diz o editor e fundador da Trip, Paulo Lima. A empresa também 
publica duas revistas próprias, a "Trip" (que deu origem à editora, há dez anos) e a 
"TPM".  
 



Para Lima, o merc ado de publicações personalizadas ainda tem muito espaço para 
crescer. "Quanto mais as estratégias de marketing se aprimoram, mais as empresas 
buscam essa solução", Lima diz, inclusive, que esse trabalho chega a ser uma 
consultoria de comunicação. "A agênc ia busca a solução na propaganda. Nós fazemos 
uma comunicação com o cliente da empresa, só que em forma de revista". 
 
A comercialização das cinco sob encomenda feitas pela Trip é de responsabilidade da 
própria editora. "Esse setor tem viabilizado um tipo de jornalismo sem espaço na 
revista de banca, com reportagens de interesse de um público específico, não da 
grande massa". A Editora Trip ainda desenvolve projetos esporádicos e, no momento, 
foi contratada pela Editora Três para ajudar na "revisão" da "Isto É São Paulo", só é 
publicada em datas comerciais.  
 
Experiência nesse tipo de trabalho não falta para a Editora Segmento, do Grupo 
Segmento de Comunicação. A editora divide a produção em duas linhas, a de 
publicações setoriais de negócios e a de publicações corporativas. Na primeira, é 
responsável por todo o comercial e consiste na elaboração de revistas personalizadas 
para entidades/associações. São 13 títulos. No caso do corporativo (42 revistas), a 
conta é paga pelo cliente. Entre eles estão BCP, Cargill, 3M, entre outros. "O fato de a 
Abril investir na área não é ruim para as menores. Conseguimos a maior exposição da 
ferramenta de comunicação", diz o diretor da Editora Segmento, Márcio Gonçalves 
Cardial.  
 
A Editora Livre, também com know-how no customer publishing, acaba de fechar 
contrato com a Vivara para uma publicação de uma revista da grife em datas 
comerciais. Ainda é a responsável pela "Diálogo Médico", da Roche, e "Estilo Peugeot", 
da Peugeot. "As empresas estão apostando, pois são ferramentas de marketing com 
resultado mais fácil de ser mensurado", afirma Ricardo Feldman, um dos sócios da 
Livre. A Volkswagen é uma das que recentemente resolveram apostar em revista, com 
a "V". É feita pela Editora Parágrafo, com tiragem de 100 mil exemplares e um 
pequeno reparte vendido em banca (R$ 6).  
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