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Do ano passado para cá, especialmente no último semestre, a Rede Globo intensificou seu 
plano de fazer chamadas nos programas de TV que convidam o telespectador a acessar o 
portal Globo.com, para que ele tenha acesso a conteúdo adicional relacionado às atrações 
exibidas. A companhia também investiu na promoção de muitos de seus conteúdos televisivos 
na rede, como o Fantástico e o Jornal Nacional, entre outros. A estratégia já surte efeitos, 
segundo Fernando Taralli, presidente da agência Energy, integrante do Grupo Newcomm, 
controlador da Young & Rubicam (Y&R).  
 
"A audiência da área de vídeos do Globo.com se aproxima do YouTube no Brasil, o site 
referência nesse tipo de conteúdo", disse o executivo durante sua apresentação ontem no 
Wave Festival in Rio, evento de publicidade organizado pelo Grupo Meio & Mensagem.  
 
À Gazeta Mercantil, Taralli detalhou as informações. Segundo o instituto de pesquisa 
comScore, com medição referente a setembro de 2008, a área de vídeos do Globo.com 
alcançou 41% da população brasileira on-line, enquanto o YouTube.com chegou a 48%. "É 
preciso observar que esses dados da comScore, por uma questão técnica, não mensuram a 
audiência do Terra, que também se destaca no campo de vídeos on-line. Se estivesse incluído, 
o portal do grupo Telefônica estaria na disputa com o Globo.com", afirma Taralli.  
 
O executivo reforça que, enquanto o alcance do YouTube cresceu 26% desde 2007, a Globo 
Videos na web expandiu num ritmo mais veloz ( 58%).  
 
Estratégia  
 
"Essa expansão é resultado direto da estratégia da Rede Globo de colocar chamadas na TV que 
convocam o telespectador para a internet . Além disso, a empresa também torna disponível na 
rede muitos de seus programas. No último semestre do ano passado, por exemplo, foi possível 
perceber um crescimento acentuado do Globo.com em função disso", afirma.  
 
Em três áreas de conteúdo nas quais a Rede Globo centra fogo - entretenimento, notícias e 
esportes, o Globo.com só não é líder no quesito usuários únicos em esportes, setor em que 
fica atrás do Terra (veja tabela acima ). Se o parâmetro for tempo de navegação, no entanto, 
o portal ultrapassa o Terra (27 minutos mensais, ante 5 minutos do concorrente).  
 
Ao analisar os dados do Globo.com, Taralli foi em busca de argumentos para mostrar aos 
clientes que estratégias de convergência de mídias ganham relevância. "O pano de fundo de 
tudo isso é que o material multimídia avança a passos largos no Brasil. Também observamos 
que o conteúdo local e nacional é apreciado pelo internauta brasileiro", diz Taralli.  
 
Procurado, até o fechamento desta edição, o portal não comentou a pesquisa.  
 



 
 

 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 13 maio 2009, Empresas & Negócios, p. C8. 


