
Conteúdo 2.0
Portais movimentam-se à espera da expansão da publicidade online

Às vésperas de um esperado
boom da publicidade on-line
no Brasil, grandes provedores
brasileiros de internet se mo-
vimentam agregando novos
conteúdos capazes de atrair
audiência e, em última análise,
garantir anunciantes. Com 100
jornalistas dedicados, em São
Paulo, Rio de Janeiro e Brasília,
o projeto mais significativo é
o lançamento do portal G l, da
Globo.com, especializado em
jornalismo. Mas concorrentes
como Terra, IG e Uol não estão
parados. Estima-se que os inves-
timentos publicitários no meio
aumentem dos R$ 265 milhões,
registrados em 2005, para mais
de R$ 800 milhões, em 2008 - de
1.7% para, pelo menos, 5%, do
bolo publicitário nacional.

Depois de digitalizar e dis-
ponibilizar parte significativa do
conteúdo de entretenimento que
produz para TV e criar um portal
de convergência de mídias na
área de esportes no meio virtual,
as Organizações Globo lançam,
na segunda-feira, 18, um novo
portal, especializado em jornalis-
mo. Assim como aconteceu com
o Globoesporte.com, o Gl (www.
gl.com.br) reunirá todo o conte-
údo do gênero produzido pelas
empresas do grupo e material
produzido especificamente para
internet, em texto, áudio e vídeo,
por uma equipe própria formada
por cerca de cem profissionais.
"Queremos marcar posição na
web com o padrão de qualidade
Globo em jornalismo. Por isso,
o portal não será tratado como
a extensão online de outras mí-
dias, mas uma mídia em si", diz
Juarez Queiroz, diretor executi-
wo da Globo.com.

Hospedado no braço virtual
das Organizações Globo e de-
senvolvido por ele, o G l será
dividido em editorias de política,
Brasil, economia, negócios, mun-
do, ciência e saúde, tecnologia,
vestibular, Pop&arte, cinema,
música. Planeta Bizarro (com
curiosidades, em geral), espor-
tes, celebridades e cidade — a
idéia, com o tempo, é integrar
as afiliadas ao projeto. Inicial-
mente. serão montadas reda-
ções online em São Paulo, no
Rio de Janeiro e em Brasília. A
expectativa é de que, em quatro
ou cinco meses, Minas Gerais e
Pernambuco também ganhem
equipes e jornalismo para inter-
net, segundo o executivo.

u revelar os valores inves-
tidos no projeto, Queiroz afirma

apenas que a idéia surgiu a partir
da reestruturação das dívidas
da empresa e da revisão das es-
tratégias de negócios do grupo.
"Neste contexto, acreditamos
que o caminho para o Globo.com
era a distinção por conteúdo, di-
ferentemente de outros portais,
que podem oferecer espaço em
disco, plataformas de comunica-
ção e outras especialidades", diz.
Para que o padrão Globo possa
ser mantido no meio virtual,
porém, o executivo conta que o
investimento será significativo:
"Quantas redações online no
País têm o tamanho da nossa?"

O momento escolhido para o
lançamento do portal teria a ver
ainda com o amadurecimento da
web no Brasil e, principalmente,
com a expansão da banda lar-
ga. Como um dos diferenciais
da emissora é a produção de
conteúdos e o acervo em vídeo,
Queiroz diz que o número de
usuários da tecnologia é deter-
minante para que a estratégia
da empresa se viabilize.

MERCADO MUTANTE
O lançamento do G l coinci-

de com a movimentação de ou-
tros grandes portais da internet
brasileira, num momento em
que é esperada a aceleração da

migração de verbas publicitária
para internet. A definição de
quem ficará com a maior fatia
do bolo, acreditam alguns espe-
cialistas e executivos ligados ao
meio, dependerá principalmen-
te da audiência e, em última
instância, da qualidade e da
diversidade do conteúdo dispo-
nibilizado ao internautas.

"Sempre acreditamos em
um modelo calcado em con-
teúdo, e em conteúdo aberto.
Acreditamos em conteúdo inte-
rativo e que — depois de uma
primeira fase, a das notícias
em tempo real — o mercado
já está pronto para derrubar
dogmas como o de que a web
só se presta a textos curtos ou
a informações com potencial de
divulgação viral", declara Antô-
nio Prada, diretor de conteúdo
do Terra. "Nem mesmo após a
bolha da internet deixamos de
investir em conteúdo."

Algumas das ações recentes
mais representativas desenvol-
vidas pelo Terra têm sido a
criação de blogs para a cober-
tura de eventos específicos,
como as eleições; e a compra
dos direitos de transmissão de
grandes eventos na web, como
a Copa do Mundo; além de um
canal de jornalismo participa-

tivo, ou comunitário, através
do qual os internautas abas-
tecem o jornalismo do portal
com fatos quentes.

Segundo Prada, o mercado
publicitário já começa a iden-
tificar o que é e o que não é
conteúdo qualificado na inter-
net, a entender as métricas de
audiência e retorno do meio,
como e onde investir. "Lá fora,
a migração para a internet de
verbas de meios tradicionais,
como a TV e os jornais, já é
realidade", explica o executivo.
"Quem for capaz de produzir
mais e melhor conteúdo, em
texto, áudio e vídeo, sabendo
respeitar a vontade do internau-
ta, certamente terá vantagem
neste novo cenário."

No iG, a percepção é seme-

Apesar de vários executivos
defenderem que o conteúdo pro-
fissional tem capacidade muito
maior de atrair anunciantes do
que o gerado por internautas e
comunidades independentes,
em mercados onde a web já tem
relevo significativamente maior
do que aqui na publicidade, como
Inglaterra e Estados Unidos, os
grandes responsáveis pelo boom
da publicidade online foram os
links patrocinados. Segundo Mar-
celo Santiago — diretor de novos
negócios da MídiaClick e presi-
dente do capítulo brasileiro do
Interactive International Bureau
(lAB-Brasil), entidade dedica-
da à promoção do intercâmbio
de conhecimentos técnicos e
experiências com novas mídias
interativas —, essa modalidade de
anúncios, por ser contextual, em
última análise, depende de conteú-
do, mas não necessariamente de
conteúdo profissional.

É por isso que empresas como

MSN e Google apostam mais em
buscadores, comunicadores, plata-
formas de relacionamento e toda
sorte de iniciativas que permitam
a geração de conteúdo pelos usuá-
rios, e não na geração de conteúdo
próprio. "Conteúdo é importante,
independentemente da origem e da
autoria. A grande mudança é que
o poder saiu das mãos das grandes
empresas de mídia e passou para a
mão dos usuários. Acreditamos que
o boom da publicidade online será
movido pelo conteúdo produzido
por amadores. No atual contexto de
fragmentação de canais de mídia, a
partir do momento em que as pes-
soas sabem que podem achar o que
procuram no Google, por que irão
procurar em outro lugar? Da mes-
ma forma, por que um anunciante
vai escolher um site específico de
notícias se pode estar em milhares
anunciando em um sistema de bus-
ca?", questiona Alexandre Hohagen,
diretor geral do Google no Brasil.

"Não somos uma empresa de

mídia, somos uma empresa de
software", diz Osvaldo Barbosa
de Oliveira, diretor geral do MSN
Brasil. De acordo com o executi-
vo, o que a companhia planeja, em
âmbito global, é oferecer maior
espaço e diversidade de ferra-
mentas para que os internautas
produzam conteúdo, o que já de-
verá ficar explícito no novo layout
do portal, com data de lançamento
prevista para o mês que vem. "Va-
mos desenvolver experiências de
consumo de conteúdo nas quais o
software faça diferença", declara
o executivo.

Entre os grandes nomes do
mercado internacional existe
ainda o Yahoo, que poderia
ser classificado como um mo-
delo híbrido. Além de apos-
tar em parcerias na área de
conteúdo, a companhia é a
principal rival do Google em
serviços como sistemas de
busca e e-mail, por exemplo.

(DUBES SONEGO E CLÁUDIA BREDARIOLl)

lhante. Para Alexandre Barreto,
diretor de portais e conteúdo da
companhia, apesar de a rede, di-
ferentemente de outras mídias,
permitir que os usuários gerem
e compartilhem informações, o
conteúdo produzido por pro-
fissionais tende a ser melhor
que a média. "É nos conteúdos
profissionais que está o grosso
da receita publicitária", ressalta
o executivo. "É este o tipo de
informação que atrai as pessoas
para a web."

Entre as ações mais recentes
do portal na área de conteúdo
está a hospedagem de diversos
blogs de jornalistas famosos, como
Mino Carta, fundador de títulos
como Veja, IstoÉ, Jornal da Tarde
e Quatro Rodas, além de Carta
Capital, que dirige atualmente. O
portal também investe em parce-
rias com sites como o do Cartoon
Network, do Dicionário Aurélio
(Grupo Positivo) e de revistas da
Editora Abril. Em junho, lançou o
serviço Minha Notícia, de jornalis-
mo participativo ou cidadão, e está
investindo na montagem de nova
infra-estrutura para a cobertura
de esportes.

Dono do slogan "O melhor
em conteúdo", o UOL, do Grupo
Folha, não poderia seguir racio-
cínio diferente. Apesar de ainda
manter parte do conteúdo restrito
a assinantes, ele oferece hoje uma
variedade significativa de canais
abertos. Ao todo, nos dois mode-
los, são mais de mil, nas contas de
Márion Strecker, diretora de con-
teúdo do portal. Além de produzir
o próprio conteúdo, a empresa
conta com cerca de 300 alianças.
"Elas sempre foram muito impor-
tantes para nós, mesmo quando
não sabemos se trarão resultados
de curto prazo. Acabamos de
estrear o site Políticos do Brasil,
por exemplo (com a declaração
de bens de milhares de políticos
brasileiros). É um conteúdo que
interessa ao UOL por ser original,
relevante e de qualidade", comen-
ta a executiva.

Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, ano 28, n. 1226, p. 41, 18 set. 2006.




