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MERCADO

ENTENDENDO O
CÓDIGO DOS JOVENS
Com 17 anos e uma trajetória de su-

cesso, a Editora Trip publica oito títu-

los, totalizando mais de 2 milhões de

exemplares, e se especializou em proje-

tos especiais que vão ao encontro das

necessidades dos anunciantes

Num mercado competitivo como o

editorial, projetos com foco definido

fazem a diferença. Esse é o caso da

Editora Trip. Ela nasceu em 1986

com uma proposta clara, de ser um

observatório de mudanças do jovem,

de mostrar novas visões do mundo e

de comportamento. "Também tive-

mos a felicidade de enxergar que as

comunidades seriam mais valoriza-

das. Nós conseguimos olhar essas co-

munidades, perceber seus diferenci-

ais e traduzir seus códigos", analisa

Paulo Lima, publisher e sócio da edi-

tora junto com Carlos Sarle e Marcos

Hoje a editora publica oito títulos:

Trip e TPM e, na divisão de cus-

tom publishing, Daslu, Homem

Daslu, Mitsubishi, Gol, Expand e

Pão de Açúcar.

O empresário começou sua carrei-

ra em 1981, aos 19 anos, na área

comercial da revista Visual, publi-

cação voltada para esportes editada

no Rio de Janeiro. Como a editora

era pequena, ele era obrigado a

exercer várias funções: fazia contato

com agências e criava anúncios; de-

pois começou a fazer reportagens em

São Paulo e a acompanhar a impres-

são. Quando saiu da revista, proje-

tou a Trip e atraiu um investidor que

comprou 45% do negócio ainda ini-

ciante. Segundo Lima, esse capital,

que foi fundamental para o início de

sua editora, hoje não seria suficiente

para comprar uma banca de jornal.

A Trip conseguiu segmentar seu pú-

blico leitor pelo que Lima chama de

hierarquia de valores, e garante que

o mercado anunciante percebeu a

importância de se dirigir a esses ni-

chos segmentados. Segundo ele,

quando a Trip foi lançada o merca-

do anunciante já não tinha mais re-

serva de caixa para errar. "Os pro-

dutos, por causa da tecnologia, fica-

ram muito parecidos com o passar

do tempo, e a diferença fica por

conta da imagem da marca. As em-

presas também perceberam que não

precisavam se comunicar com o pla-

neta inteiro, mas, sim, com os gru-

pos de seus interesses. Mas naquela

época, em 1986, o jovem, que é o

nosso público, ainda era um grande

mistério para o mercado anuncian-

te. Passamos dez anos explicando

nosso projeto", afirma Lima. Hoje,

a Trip tem tiragem de 50 mil exem-

plares e, em sua carreira, coleciona

vários prémios internacionais, entre

Lima: o jovem era um grande mistério
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eles três medalhas do New York Art

Directors Club.

Depois da Trip consolidada, a edito-

ra lançou a TPM, versão feminina da

revista. Segundo Lima, a publicação

foi lançada há dois anos, num dos pi-

ores momentos do mercado. "Tínha-

mos o apagão, a crise na Argentina e

uma eleição se desenhando. Cheguei

a achar que não daria certo, mas de-

pois de um ano a TPM se estabilizou.

"As publicações que qualificam a éti-

ca e a estética estão sendo cada vez

mais valorizadas", afirma Lima.

Os projetos especiais também vira-

ram marca registrada da editora. "Tí-

nhamos que entregar projetos irresis-

tíveis", lembra Lima. E foram muitos

projetos, com centenas de anuncian-

tes nesses 17 anos. O maior deles foi

fechado há pouco mais de um ano,

com a Volkswagen, para o lançamen-

to do Golf Trip. "Essa é uma das

marcas mais famosas do mundo e nos

procurou para darmos aval ao lança-

mento." O carro com a assinatura

TPM: consolidação após um ano

Trip vendeu 2 mil unidades e ge-

rou um outro licenciamento, o da

Caloi Trip, bicicleta que aconipa-

nhava o carro.

Esse projeto abriu caminho para

outras possibilidades de licencia-

mento da marca. Dois produtos,

um do segmento de bebidas não-

alcoólicas e outro do alimentí-

cio, devem ser lançados com a

grife. "Estamos procurando pro-

dutos que agreguem valor à nos-

sa marca", fala.

Há três anos a Trip tem investi-

do em projetos de custom pu-

blishing. São revistas utilizadas

para a construção de marcas,

segmento no qual a editora foi

pioneira no país. De acordo com

Lima, as empresas ainda não estão

acostumadas a isso, não têm uma ver-

ba alocada para esse tipo de produto.

"E preciso quase que uma catequese

para mostrar a importância e o retor-

no de um veículo como esse", conta

ele.

A revista Daslu, marca que tem 43

anos no Brasil e representa grifes co-

mo Dolce& Gabbana, Ermenegildo

Zegna e Chanel, já é publicada há

três anos. Circula com 200 páginas

de editorial sofisticado e é distribuí-

da para 35 mil clientes preferenciais

da butique. Em agosto de 2002 a

publicação gerou a Homem Daslu.

Dentro da área de projetos especi-

ais para a Daslu, a Trip desenvol-

veu um cartão de crédito especial

com o banco Santander, além de

um projeto com a Volvo, quando

foi lançado o Volvo série D. Fo-

ram dez carros blindados, produ-

zidos na Suécia, feitos com aces-

sórios especiais criados para a

Daslu. "Nosso trabalho é mos-

Trip: traduzindo códigos

trar para o mundo o DNA da marca",

afirma Lima.

A revista Mitsubishi, publicação bi-

mestral com conteúdo voltado para

estilo, esporte, arte e aventura, circu-

la desde o ano passado e é distribuída

para 40 mil clientes da marca. A re-

vista de bordo da Gol, com uma tira-
gem de 100 mil exemplares, também

é feita pela Editora Trip desde o ano

passado, com foco em turismo, estilo

de vida e dicas do que fazer nas cida-

des que têm vôos da Gol.

Já a Expand é uma publicação semes-

tral do grupo do mesmo nome, que é

um dos maiores importadores de vi-

nhos do país. A revista Pão de Açúcar

é o mais novo título dessa divisão,

lançada em maio último e que está

sendo distribuída para 60 mil clientes

vips da rede de supermercados.

Ainda no segmento de custom pu-

blishing, estão sendo prospectados

para novas publicações clientes das

áreas de aviação corporativa e de

saúde.


