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Linha editorial deve estar focada no público-alvo. 
 
Grandes empresas estão apostando na criação de veículos próprios de comunicação para ficar 
mais próximas de seu público-alvo e até ampliá-lo. Especialistas dizem que a estratégia é eficaz 
somente se a empresa for bem vista no mercado. Não adianta lançar uma revista se os serviços 
ou produtos forem ruins. Também é preciso ter cuidado na venda de anúncios: não deve haver 
excessos e devem ser escolhidos anunciantes que tenham relação com a linha editorial da revista.  
 
Eduardo França, professor da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM-Rio), afirma que 
as revistas corporativas constróem imagem junto à opinião pública e não só ao consumidor. "Mas 
a empresa precisa ficar alerta: se a companhia não for bem vista, a estratégia não vai ter 
resultado". O retorno para marca só pode ser mensurado através de pesquisas. 
 
Conquistar o consumidor pela atitude é a estratégia da operadora de celulares Oi com a 
publicação de uma revista. Alberto Blanco, diretor de marketing do Grupo Telemar, afirma que a 
revista serve para mostrar a filosofia da marca. "Não é um veículo comercial ou técnico do 
mercado de telecomunicações. É uma revista de comportamento, de atitude".  
 
Blanco relaciona o sucesso da Revista Oi com a diversidade de personagens, celebridades ou 
desconhecidos, retratados em suas páginas. "A idéia é reunir personagens que mostrem que a 
forma pela qual a pessoa se comunica identifica o seu estilo. A Oi fala de comunicadores e 
comunicação". 
 
Aberta para outros anunciantes, exceto concorrentes, a revista bimensal tem tiragem de 100 mil 
exemplares e é distribuída gratuitamente para clientes de alto valor nos 16 estados em que a 
operadora atua. A revista, concebida e editada pela Selulloid AG, pode ser encontrada ainda em 
bancas do Rio de Janeiro e São Paulo e tem assinatura. 
 
Blanco não tem receio de elitizar o público da operadora com a revista. "A Oi é uma empresa que 
fala a um público que vai da classe A à Z, é uma marca que tem elasticidade. A Oi não vende 
aparelhos, lança comportamentos". A comprovação do bom trabalho foi a eleição da Revista Oi 
como uma das cinco melhores publicações de moda e tendências do mundo pela a Courrier 
International - revista francesa semanal de grande circulação, do grupo Le Monde. 
 
Comportamento  
Comportamento e atitude também são o foco da Revista Folic, lançada a cada coleção. Marcelo 
Soutto Mayor, gerente de marketing da Folic, afirma que o objetivo da revista é dar mais 
credibilidade à marca. "Empresas de moda geralmente lançam catálogos, mas as grifes têm que 
vender comportamento e atitude". Mayor explica que são distribuídos 40 mil exemplares a 
clientes, lojistas e formadores de opinião. O conteúdo editorial é focado no olhar feminino da vida. 
A administradora de shopping Egec também lançou sua publicação. A revista, com periodicidade 
anual, faz a ponte entre o público-consumidor e os shoppings. "O conteúdo está todo em volta do 
mundo dos shoppings, mas tratado de forma interessante também para o leitor comum, com 
linguagem fácil", explica Marcelo Araripe, diretor de marketing da Egec. Estimular novas 
discussões e refletir sobre a prática da comunicação corporativa é a proposta da Casa do Cliente, 
com o lançamento da revista Comunicação 360º. Jaíra Reis, diretora executiva da Casa do Cliente, 
explica a idéia de produzir a revista. 
 
 
 



"Vivemos num tempo em que descobrimos na inteligência espiritual o cerne da criatividade. É a 
inteligência espiritual, com sua percepção global, que nos faz evoluir individual e coletivamente", 
revela Jaíra. 
 
A revista é quadrimestral e, em 2007, deve passar a trimestral. O foco é a questão da 
comunicação corporativa. "Queremos compartilhar o conhecimento, fortalecer a área de 
comunicação corporativa". Em seu primeiro número, foram distribuídos mil exemplares para 
clientes, acadêmicos, executivos e parceiros. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, 5 jan. 2005, Gerência, p. B-8. 


