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Internet Veículo se define como mídia multiplataforma e com experiências integradas 
 
Enquanto falam do crescimento dos veículos de internet (e na internet), a Globo.com se 
define "cada vez menos como um portal da web, mas sim como um veículo de mídia 
multiplataforma e com experiências integradas". É isso que prega Juarez Queiroz, ceo da 
Globo.com, agora entrando em sua terceira fase, onde a convergência entre os veículos das 
Organizações Globo passa a ser mais nítida. 
 
Lançado em 2001, por meio de urna joint venture entre as Organizações Globo e a Telecom 
Itália, a Globo.com iniciou sua trajetória inspirada no antigo modelo da AOL (America Online) 
americana, um portal mais fechado que os já existentes UOL e Terra. Em 2003, os 
investimentos no portal foram retraídos, retomando apenas nos anos de 2004 e 2005, 
quando o modelo da Globo.com começou a ser repensado, em uma segunda fase do portal. 
"A internet começava a se transformar em uma grande plataforma de serviços, comércio 
eletrônico, diferentes aplicativos. E nós chegamos à conclusão de que tínhamos que investir 
em conteúdo", afirma Queiroz. 
 
Desde então, a Globo.com tem apostado no tripé jornalismo-esportes-entretenimento. Não 
por coincidência, o que move a programação da Rede Globo na televisão. E vieram o G1 (site 
de notícias), o Globo Esporte.com e o Ego (entretenimento), além de um acervo de vídeos da 
TV Globo, que apesar de estar disponível desde 2003, vem ganhando cada vez mais força 
dentro do portal, e já é a área de vídeos de conteúdo de mídia (categoria onde não podemos 
incluir 
 
o YouTube, por exemplo) com a maior audiência da web brasileira. Segundo Queiroz, hoje, 
G1, Globo Esporte.com e Ego são líderes em seus segmentos na internet. O site do "Big 
Brother Brasil", na época em que a atração está no ar, também bate recordes de audiência. 
"E nossa área de vídeos, algumas vezes, costuma ter seu conteúdo mais visto do que os 
vídeos da ESPN nos Estados Unidos. E temos que considerar que lá a banda larga é bem 
maior que aqui no Brasil", ressalta. 
 
PODER 
 



Agora, nessa terceira fase, Queiroz afirma que o internauta pode olhar a web de duas formas. 
A primeira, como uma nova mídia, do mesmo modo que foi a televisão em relação ao rádio, 
quando ela surgiu no Brasil. E, que é que a Globo.com está fazendo, como uma nova mídia, 
mas que tem o poder de transformar o modelo de atuação das mídias tradicionais. No caso 
do portal, a TV Globo, os canais Globosat, as emissoras de rádio e os jornais e revistas da 
casa. "Uma preocupação de nossos acionistas é que todo o conhecimento de internet das 
Organizações Globo estava concentrado na Globo.com. E era importante transferir esse nosso 
know-how para as demais mídias. E agora, a Globo.com tem como responsabilidade 
desenvolver plataformas para suportar as transformações das mídias tradicionais", explica 
Queiroz. 
 
Um exemplo disso é o que vem ocorrendo na programação da TV Globo. Um dos maiores 
sucessos atuais do "Domingão do Faustão" é o quadro "Garagem do Faustão", em que 
cantores e bandas amadores, de qualquer estilo musical, podem mandar seus vídeos para o 
site do programa. Alguns são selecionados e vão ao ar durante o "Domingão", e são julgados 
por uma comissão. Já no "Fantástico", os milhares de "jogadores de futebol" amadores 
podem enviar lances de suas partidas. Os mais bonitos podem aparecer no programa 
dominical como o "Bola Cheia da Semana". Já os pernas de pau também têm sua vez, e 
ganham o "Bola Murcha". No "Mais Você", Ana Maria Braga leva um entrevistado que, após o 
programa, fica urna hora no chat da emissora conversando com os internautas. E o contrário 
também ocorre - muito do conteúdo dos programas jornalísticos da Rede Globo é estendido 
para o G1, com complementos e debates entre os internautas. "Hoje não conseguimos pensar 
na experiência de ver TV e internet como eventos separados. O G1 mesmo já nasceu como 
um produto desenhado para ser um veículo de internet/televisão. Além de seu próprio 
conteúdo, o jornalismo diário da TV Globo e da Globo-news está lá. E quem tem um iPhone, 
por exemplo, pode assistir ao conteúdo da TV Globo, via G1, pelo celular. Nossa intenção é 
estar com o teslespectador, independente de a partir de que mídia ele acessa o nosso 
conteúdo", ressalta Queiroz. 
 
A mesma convergência é estendida para a publicidade, área liderada pelo diretor comercial 
Eduardo Becker. Segundo Queiroz, nesse novo modelo de atuação, a área comercial também 
foi redesenhada, com novas estruturas e novos produtos aos anunciantes. Além dos pacotes 
tradicionais para a internet, um dos modelos de sucesso são os pacotes integrados com a 
televisão. "O anunciante do futebol da Rede Globo sabe que além das inserções comerciais 
durante os jogos, terá também espaços na cobertura do Globo Esporte. com. E essa política é 
igualmente estendida aos veículos da Editora Globo", diz. 
 
Agora, além dos produtos criados pelo Globo.com, os próprios produtos da TV Globo 
começam a ganhar mais força dentro do portal. Um deles é o novo site do "Vídeo Show", que 
já está com uma boa audiência. No próximo semestre, um grande projeto é a reformulação 
dos sites das novelas, que terão uma experiência bem mais rica do que atualmente, em que 
basicamente retransmite o conteúdo da trama e traz algumas notícias. A idéia é aumentar a 
interatividade com o telespectador, deixando-o muito mais próximo do produto. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 4 maio 2009, p. 28.   


