
Grupo Associados negocia com a Folha 
Wilson Gotardello Filho 
 
Dois grupos estão disputando o espaço no promissor mercado dos classificados on-line. 
Enquanto nos países mais desenvolvidos a versão virtual dos anúncios já domina praticamente 
todo o mercado, a opção ainda tem muito a crescer no Brasil.  
 
De um lado da disputa estão dois dos mais importantes jornais do País, O Globo e O Estado de 
S.Paulo, e seu recém lançado portal Zap. Do outro, uma série de periódicos organizados pelo 
Grupo Associados, O Estado de Minas e Correio Braziliense, entre outros, que busca um 
parceiro para entrar nos dois estados mais cobiçados, São Paulo e Rio de Janeiro.  
 
Com essa intenção, Geraldo Teixeira da Costa Neto, conselheiro do projeto do Portal S.A. do 
Grupo Associados e diretor de Desenvolvimento Organizacional d’ O Estado de Minas e do 
Correio Braziliense, conta que está negociando a entrada do jornal Folha de S. Paulo, o maior 
do País, no seu projeto.  
 
“São Paulo será nossa cartada final. Nós estamos primeiro nos fortalecendo nos estados para 
depois entrar em São Paulo. O pessoal da Folha está atento a que precisa partir para um 
modelo de classificados na Internet, mas é complicado porque esbarra nos interesses do UOL 
também”, diz ele, que já opera o VRUM, de automóveis, em Tocantins, Paraíba, Pernambuco, 
Paraná, Rio Grande do Norte, São Paulo, Minas, Goiás, Brasília e Espírito Santo e o Lugar 
Certo, de imóveis, nas quatro últimas. 
 
O objetivo é criar o Portal S.A, um modelo semelhante ao do Zap, com todas as categorias 
reunidas no mesmo endereço virtual. Atualmente, as duas categorias, imóveis e veículos, 
estão presentes em Minas, Goiás, Espírito Santo e Brasília em parceria com os jornais O 
Estado de Minas, Correio Braziliense, O Popular e Gazeta de Vitória.  
Teixeira afirma que realizou três reuniões com representantes d’ O Estado de São Paulo e d’ O 
Globo, que detinham o portal Planeta Imóveis antes da criação do Zap, para acertar uma 
possível parceria. No terceiro contato, os executivos comunicaram a existência do projeto do 
Zap e um acordo entre as partes foi suspenso. “Conversei muito com eles. Uma vez no Rio e 
duas em São Paulo. Ainda estamos conversando. Existe a possibilidade de uma junção 
também”, conta Teixeira, otimista.  
 
Além Grupo Associados, fazem parte do projeto do Portal S.A., o Grupo A Gazeta, a Folha de 
Londrina e a Organização Jaime Câmara. Juntos, eles devem finalizar em julho, quando entrar 
no ar a vertical destinada a empregos, o investimento de R$ 35 milhões. “Essa é só a primeira 
parte. Teremos mais dinheiro para a quarta etapa”, afirma Teixeira.  
 
Zap 
Apesar de quase dominar o mercado em São Paulo e no Rio de Janeiro, o Portal Zap também 
está de olho em parcerias para expandir sua atuação no Brasil. Eduardo Gama, diretor de 
Produtos e Marketing do Zap, afirma que a intenção do projeto é trazer os mais importantes 
jornais do País para o portal.  
 
“Estamos estudando a entrada em outras regiões. Ainda não existe nada certo, estamos 
definindo, mas queremos que em pouco tempo os principais jornais participem do Zap”, 
afirma.  
 
Segundo Gama, uma versão nova do Zap será lançada no segundo semestre. “Vamos lançar 
uma segunda versão no segundo semestre. Até o meio do ano pequenos ajustes serão feitos, 
mas nada muito significativo”, explica Gama. 
Ele conta que com a nova versão alguns serviços extras serão oferecidos. “Vamos criar um 
plano corporativo para empresas entrarem no Zap Mix [destinado à venda de artigos 
variados]”, diz. 
 
Gama afirma que desde a campanha de lançamento do portal, em sete de janeiro, o número 
de visitantes ultrapassou o esperado e a receita alcançou a meta traçada inicialmente.  



 
Inspiração  
Gama afirma que o Zap foi inspirado em casos bem-sucedidos de classificados impressos que 
migraram para o on-line. “Fizemos uma análise de casos de sucesso que começaram não tão 
vinculados aos jornais. Quisemos fazer uma coisa estruturada e mais adequada à Internet”, 
conta ele, que cita o caso do portal norueguês Finn como exemplo.  
 
Teixeira afirma que a inspiração para o Portal S.A. surgiu do norte-americano Classified View, 
que reúne os maiores grupos dos Estados Unidos, como a Tribune Company, dona dos jornais 
Los Angeles Times e Chicago Tribune, e a The Washington Post Company, que edita o 
Washington Post.  
 
Fonte: DCI, São Paulo, 15 fev 2007. Serviços, p. B2. 


