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O portal Terra registrou uma audiência recorde de 12,3 milhões de pessoas durante a 
transmissão das Olimpíadas de Pequim até este momento. A empresa, que esperava alcançar 
10 milhões de internautas, acredita que o resultado possa chegar a 13 milhões com a 
cobertura das finais de competições como as de vôlei. Foram 15 milhões de vídeos assistidos e 
51 milhões de páginas vistas. "Trouxemos para a cobertura do Terra 25% dos usuários da 
internet brasileira", diz o presidente da portal, Paulo Castro, que acredita que o desempenho 
poderia ter sido até superior caso o País tivesse obtido melhores resultados em algumas 
modalidades, como futebol.  
 
Castro destaca uma mudança de comportamento dos internautas brasileiros. "Muitas pessoas 
deixaram de ver a competição pela TV para assistir no computador, e outras acompanharam 
os eventos nas duas mídias, usando a internet para ver as estatísticas, vídeos e interagir."  
 
O pico de audiência do portal ocorreu durante a partida de futebol masculino entre Brasil e 
Argentina, com 1,2 milhão de vídeos assistidos. "Só neste jogo tivemos o mesmo volume de 
vídeos de todo um dia do mês de junho", diz Castro. A final da seleção feminina, contra os 
EUA, registrou 750 mil vídeos assistidos.  
 
O Terra, que contou com uma equipe de 200 profissionais, dos quais 25 na China, investiu US$ 
6 milhões na cobertura, que contou com o patrocínio de Ford, Sadia, Telefônica, Coca-Cola e 
Bradesco. O portal adquiriu perante o Comitê Olímpico Internacional (COI) os direitos 
exclusivos de transmissão dos jogos ao vivo pela internet para toda América Latina.  
 
Ana Maria Nubié, vice presidente de atendimento da AgênciaClick, diz que o horário dos Jogos 
(madrugada) aumentou a audiência da internet e tornou a mídia mais atraente para os 
anunciantes. "Para quem quer audiência é uma grande opção de mídia. As pessoas passam 
muito tempo diante do computador, acompanhando os resultados", diz a executiva da 
AgênciaClick, que realiza durante os Jogos campanhas para o Bradesco, Fiat, Sadia e Sky, e 
também desenvolveu o novo site da ESPN Brasil. Segundo ela, a internet é hoje no Brasil um 
meio de mídia de massa que atinge no mínimo 40 milhões de pessoas e representa 14% da 
audiência de mídia do País. Além dos sites, as ações envolvem blogs e redes sociais como 
Orkut e FaceBook.  
 
O UOL, com patrocínio de Bradesco, Fiat e Coca-Cola, obteve um aumento de 20% na 
audiência desde o começo dos Jogos, com visitas diárias de 40 milhões a 41 milhões de 
usuários, contra média de 35 milhões. A Fiat aproveitou a Olimpíada para promover o novo 
modelo de Strada.  
 
O iG, com patrocínio de Volkswagen e Coca-Cola, registrou aumento de 33% na audiência. No 
jogo do Brasil x Argentina, obteve a maior audiência da sua história. A Femsa, que aposta nos 
Jogos de Atenas para divulgar a marca Sol, patrocina a cobertura do MSN, que verificou 
audiência 15% maior que a prevista.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 22, 23 e 24 ago. 2008, Empresas & Negócios, p. 
C1. 


