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Apartir do dia 7 de janeiro, o Terra apresenta novo layout e novos formatos de anúncios, 
como espaço para veiculação de filmes publicitários com duração entre 15 segundos e 1 
minuto e meio nos canais Notícia e Esportes, e não  mais somente no TV Terra. Tudo isso faz 
parte do projeto Átomo, que se baseia em um novo formato do portal e de anúncios voltados 
para a web 3.0 e que foram apresentados ao mercado na última segunda-feira (10). 
 
O objetivo do Átomo é levar ao usuário uma forma diferenciada de se consumir conteúdo. "As 
contribuições dos usuários enriquecem as experiências de outros", disse Paulo Castro, diretor 
geral do Terra Brasil, referindo-se ao sucesso de audiência da cobertura das Olimpíadas: 15 
milhões de internautas; sete milhões de vídeos assistidos; 20 mil contribuições no Fanzone; e 
150 mil comentários. 
 
Castro também anunciou a oferta aberta e gratuita, a partir desta segunda-feira (17), de 600 
mil músicas (até dezembro será de um milhão) no canal Sonora. "É a primeira vez no Brasil e 
na América Latina que este tipo de serviço é oferecido", comentou. Para viabilizá-lo, o Terra 
assinou contratos com diversas gravadoras e conta com o patrocínio da Claro e da Sadia, mas 
a cota também está aberta para outros anunciantes. 
 
Anúncio 
 
Com relação aos novos formatos de publicidade, Mauricio Palermo, diretor de publicidade do 
Terra Brasil, explicou que os novos formatos são: banners expandidos na homepage; 
superbanners nas galerias de fotos; laterais das páginas dos canais; publieditorial no Terra 
TV; banner do patrocinador do canal na barra de navegação; e half-banner. 
 
Também há espaço para patrocínios de especiais, como eventos esportivos e de moda; 
enquetes e relógio. Além disso, o espaço destinado aos anúncios das ofertas do Terra 
Shopping na homepage mudou: ao invés de aparecerem 30 varejistas, agora só aparecerão 
15, sendo que os cinco principais parceiros do portal terão destaque na home. "Essa é uma 
maneira de darmos um resultado melhor para os nossos parceiros. É como acontece com os 
shoppings que têm lojas âncoras", disse. 
 
Palermo comentou que há duas semanas fizeram um acordo com a Predicta, empresa de 
marketing online, para adaptar o formato dos anúncios aos smartphones e i-Phones. O Terra 
também oferece a opção de um pacote que abrange site, celular e mídia out of home. 
 
Apesar da crise econômica, o Terra não se mostra receoso. "Sempre em época de crise há 
quem chora e há quem venda lenços. Eu vendo lenços", enfatizou Palermo. Atualmente, o 
portal tem uma média de 300 anunciantes e 28 milhões de visitantes únicos ao mês. 
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