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O portal Vírgula, lançado há sete anos pelos empresários Luis André Calainho e Antônio 
Augusto de Amaral Carvalho Filho, mais conhecido como Tutinha, da Rádio Jovem Pan, 
comemora bons resultados. Com crescimento de 47% no faturamento de 2006 para 2007, o 
que representou um salto de R$ 7,5 milhões para R$ 10,8 milhões, ele deve crescer ainda 
mais este ano e alcançar um faturamento de R$ 16 milhões. 
 
Como funciona o Vírgula? Para que foi criado? 
Durante muitos anos fui executivo da Sony Music, trabalhei como diretor de marketing na 
primeira metade da década de 90 para depois assumir a vice-presidência da gravadora e a 
área digital, esta para a América Latina. A gravadora investia muito no segmento jovem. Na 
época, fiquei amigo do Tutinha, que já era dono da Jovem Pan e a internet começava a 
acontecer e o formato de música digital também estava aparecendo. Durante dois anos viajei o 
mundo, pesquisando a internet. Em 99, fui convidado para construir o maior portal jovem do 
País. Tínhamos a expertise de entretenimento. Saí da Sony em março de 2000 para colocar de 
pé o Vírgula. Começamos a trabalhar em março de 2000 e em agosto houve a bolha da 
internet.  O projeto já estava praticamente implementado e decidimos continuar a investir na 
internet. Em abril de 2001 lançamos a primeira versão do Vírgula. Hoje já estamos na quinta. 
Existem portais grandes, horizontais, como Globo.com, Terra, UOL, mas nenhum deles tem 
como grande foco o público jovem. 
 
E como o portal se desenvolveu nestes anos? 
Em 2003 e 2004 fizemos projetos, investindo na companhia e, a partir do fim de 2004 é que o 
mercado publicitário na web começou a virar. Estamos apresentando a cada ano crescimento, 
já registramos 60% e até 110%. Este ano nosso faturamento está estimado em R$ 16 
milhões. Hoje o Vírgula é mídia obrigatória para qualquer empresa que queira se comunicar 
com o jovem. Os diretores de marketing e as agências já se ligaram nisso. Quem pretende 
alcançar um target, que vai dos 16 aos 30 anos, não pode deixar de estar na internet e não 
pode deixar de estar no Vírgula. 
  
A internet é mídia fundamental para quem quer se comunicar com o jovem? 
O jovem está mais na internet que em qualquer outro veículo de comunicação. E se não dá 
para deixar de investir na web, não dá para deixar de investir no Vírgula. É o maior portal 
jovem do País, mídia obrigatória para quem deseja se comunicar com esse target. 
  
Quais são os principais produtos do portal? 
Temos o website do “Pânico”. Também temos o Baixahits, a maior loja de venda de música 
digital do Brasil. A Jovem Pan também está dentro do portal. Temos muito conteúdo relevante, 
com foco no jovem. 
  
Por que o público jovem? 
Normalmente o primeiro grupo que entra na nova tecnologia e começa a navegar com mais 
desenvoltura é o segmento jovem. Lá atrás, quando entendemos que a internet era um filão 
importante de mercado de negócios, já entendíamos esse segmento. Mas como o foco era a 
tecnologia, percebemos também que o primeiro grupo etário que entraria nessa seria o jovem. 
  
Como é a relação do portal com os anunciantes? 
Somos maleáveis do ponto de vista publicitário. Os grandes portais de hoje são mais clássicos 
com relação aos formatos publicitários diferenciados. Nós não. Oferecemos os mais diferentes 
formatos de mídia, sob o ponto de vista também de ambiente. Também consideramos o 
oferecimento de produtos editoriais. Temos muitos modelos que interagem com as marcas ou 
produtos. 
 
Qual é a força da internet, qual o papel dela no cenário atual de comunicação? 
Ela tem uma força inacreditável. No primeiro trimestre deste ano os investimentos publicitários 
em internet ultrapassaram os da TV a cabo e da mídia outdoor. Se compararmos os 



investimentos publicitários de 2006 e 2007, essa mídia cresceu em torno de 47%. E é 
inexorável. Não há mais como se comunicar com o target jovem sem passar pela web. O 
anunciante pode até prescindir de outro veículo, mas jamais da internet. As taxas de 
crescimento, entre 89% e 100% nos últimos anos, explicam isso. 
  
A internet  já ocupa lugar de outros meios? 
Tenho absoluta certeza de que sim. O que comento é que os meios clássicos são 100% 
lineares e muitas vezes não são ao vivo. Pegando como exemplo a TV. Quando alguém está 
assistindo à TV, não pode interferir na programação. Além disso, ela é pouco ao vivo. Já com a 
revista, como exemplo, ela não é nada ao vivo e é pouco linear. Você define o que quer ler em 
determinada hora. Já na internet é diferente. Ela é 100% ao vivo. Você entra e tudo está 
acontecendo. Não é nada linear, porque você entra onde quer e vê o que quer, quando quer e 
da forma que você quer. O outro ponto positivo é a interatividade. Não tem como um veículo 
clássico competir com um negócio desses. Minha sobrinha de 19 anos só quer saber da 
internet. 
  
O celular também está aparecendo como mídia. O que se pode esperar? 
Acho que hoje ele ainda está como a internet estava há dez. Ele poderá eventualmente surgir 
como mídia portátil, mas depende ainda da relação com as operadoras. É algo que ainda está 
começando. 
  
Vocês vão lançar campanha publicitária sobre o Baixahits. Como será? 
O mote da campanha é “Preciso baixar”. Pegamos artistas como a Sabrina Sato, Supla e João 
Suplicy, por exemplo, e fizemos uma brincadeira. Eles aparecem abaixando a calça, no caso 
dos homens, e a saia, quando são mulheres. A idéia é divulgar o download legal de músicas. É 
claro que ninguém fica pelado, entra uma tarja divertida divulgando o Baixahits. A campanha 
estréia na segunda metade de junho, na mídia impressa e na web. Eu e o Tutinha também 
estamos na campanha, de terno e gravata, abaixando a calça. A criação é da Hello.  
 

Fonte: Propaganda & Marketing, São Paulo, 23 jun. 2008. p.37. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


