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RESUMO 
 

Este caso revela a história dos 10 anos da revista digital de negócios em marketing e comunicação 

no Rio Grande do Sul chamada Coletiva.net. A empresa iniciou com envio por fax das informações 

do mercado de comunicação a 30 formadores de opinião, e após 10 anos conta com 11 mil 

assinantes da newsletter e 550 mil acessos/mês e um importante papel na história da comunicação 

do Estado. Para marcar os 10 anos da Coletiva.net haverá uma série de ações, entre elas a 

reformulação do layout do portal, a divulgação impressa das histórias que a Coletiva.net contou, 

culminando com uma festa em que prestarão homenagem aos melhores da comunicação gaúcha. 
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ABSTRACT 

 

This case shows the history of 10 years of the magazine business in digital marketing and 

communication in Rio Grande do Sul, Coletiva.net. The company started with sending information 

by fax from the market of communication of 30 opinion formers, after 10 years and has 11 thousand 

subscribers to the newsletter and 550 page views per month and an important role in the history of 

communication from the State. To mark the 10 years of Coletiva.net there will be a series of 

actions, including revising the layout of the website, the dissemination of printed stories that said 

Coletiva.net, culminating with a party that would honor the best communication gaucha. 
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1. Do Governo do Estado do RS à Coletiva Editora 

 

José Antônio Vieira da Cunha, depois de tantas experiências profissionais, como repórter, 

primeiro presidente da Coojornal1, diretor de redação do Jornal do Povo, assessor de comunicação 

do ministro da Agricultura Pedro Simon, diretor de jornalismo da TV Guaíba, secretário de redação 

do Correio do Povo, sócio da Plural Comunicação, secretário de comunicação social do Estado do Rio 

Grande do Sul, assumiu em janeiro de 1995 a presidência da TVE2, no governo do RS de Antônio 

Britto (PMDB - Partido do Movimento Democrático Brasileiro). Britto ganhou a eleição de Olívio 

Dutra (PT – Partido dos Trabalhadores) no segundo turno por 226.527 votos de diferença. 

Já o seu amigo José Luiz Fuscaldo, jornalista e publicitário, assumiu como chefe do 

Departamento de Propaganda do Governo, enquanto que seu outro amigo, Luiz Fernando Moraes, 

era chefe da Assessoria de Imprensa do Governo. Todos ligados pela atuação profissional na política.  

Mas veio a nova eleição em 1998 e Britto se candidatou à reeleição pela primeira vez. As 

pesquisas mostravam que ele estaria eleito já no primeiro turno. Britto venceu, mas não no primeiro 

turno, pois por uma pequena margem de votos ele foi para o segundo turno com Olívio Dutra. 

Vieira, Fuscaldo e Moraes estavam tranquilos, pois tudo indicava a reeleição de Britto. Então veio o 

segundo turno da eleição. Os resultados das pesquisas modificaram, conforme revela o quadro 

abaixo e Britto foi derrotado por uma diferença de apenas 87.366 votos (1,5%).  

 

 
Figura 1: Pesquisa de intenção de votos estimulada para o 2º Turno das Eleições de 1998 para Governador do Rio Grande do 

Sul em 27 outubro de 1998. 
Fonte: IBOPE, 1998. 

 

Britto foi trabalhar como consultor da empresa espanhola Telefonica S.A, uma das maiores 

na área de telecomunicações no mundo. E Vieira, Fuscaldo e Moraes? Não estavam preparados, pois 

“todo mundo, inclusive a oposição, acreditava que o governo Britto ia continuar, pois todas as 

pesquisas o colocavam em primeiro lugar disparado. Eu já tinha até comentado que poderia 

continuar atuando no governo, mas não mais na direção da TVE, pois acreditava que meu ciclo ali 

estava mesmo encerrado”. Fuscaldo completa: “Quando nós vimos, de uma hora para a outra, o 

eleitor mandou o Britto pra casa e nós automaticamente também”. 

                                                 
1
 Cooperativa dos Jornalistas de Porto Alegre. 

2 Fundação Cultural Piratini – Rádio e Televisão. 
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Vieira, Fuscaldo e Moraes se olharam  e pensaram: “bom, o que nós vamos fazer?” A opção 

que tinham era tentar alguma colocação no mercado, mas acreditaram que tinham conhecimentos e 

competência suficientes para ter um negócio próprio. 

 

2. Coletiva Editora 

 

Então, em 12 de abril de 1999, Vieira, Fuscaldo e Moraes criaram uma empresa chamada 

Coletiva Editora, com a pretensão de ser uma empresa de consultoria e estratégia em comunicação. 

Na verdade eles queriam denominá-la como “Grupo 3”, mas ao fazerem o registro da marca, 

verificaram que já existia uma empresa com este nome. Dessa forma, tentaram “A3” e também já 

havia, até chegarem ao nome Coletiva, que ainda não havia sido registrada. 

A ideia da criação de uma editora surgiu pelo fato dos três amigos serem da área de 

comunicação e terem exercido atividades correlatas em setores da comunicação do governo do 

Estado. Portanto, a proposta seria uma empresa focada na área de comunicação, “[...] com 

planejamento estratégico de comunicação, relacionamento com a mídia, assessoria de comunicação 

e coisas do gênero”, afirma Vieira.  

A primeira necessidade que sentiram foi tornar essa nova empresa rapidamente conhecida no 

mercado, embora eles já fossem conhecidos. Portanto, identificaram que precisariam fazer uma 

ação para este mercado. Qual mercado é esse? As agências comunicação, as agências de propaganda 

e os veículos de comunicação, pois nas atividades que queriam exercer com a Coletiva Editora 

haveria uma interação muito forte com tais setores.  

Então resolveram criar, de uma forma bem descompromissada e informal, o Guia da Imprensa e 

da Propaganda. 

 

2.1 Guia da Imprensa e da Propaganda 

 

O Guia da Imprensa e da Propaganda era uma folha de papel ofício onde os três jornalistas  

colocavam as informações que coletavam sobre esse mercado. Elaborada a folha de ofício, 

decidiram enviar, por fax, para 30 pessoas importantes na área de comunicação (formadores de 

opinião). Entre eles estavam dirigentes das principais agências de propaganda e editores dos 

principais veículos de comunicação. Essas pessoas foram selecionadas com base no conhecimento de 

mercado que os gestores tinham. 

Então, uma vez por semana, sempre às quintas-feiras, eles enviavam para o grupo de 

pessoas selecionadas aquela folha de ofício por fax, reunindo as informações mais importantes ou 

atraentes que haviam acontecido com o mercado ao longo da semana. “A gente identificava que a 

agência X estava fazendo uma série de ações muito importantes para seu cliente Y. Então, fazíamos 
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notas contendo este tipo de informação, e o conjunto das notas formava aquele informativo que 

denominaos de Guia da Imprensa e da Propaganda”, conta Vieira. 

Tal ação, para tornar a Coletiva Editora conhecida, foi despertando a atenção do mercado, 

e o conhecimento sobre a empresa e o trabalho foi crescendo, de tal forma que os jornalistas foram 

ampliando aos poucos o leque de informações, acrescentando as movimentações dos profissionais de 

imprensa, como por exemplo, o fulano de tal que trabalhava em tal local foi contratado para atuar 

na empresa X, e assim por diante. Então, surgiu ali uma seção que mais tarde foi denominada como 

“Onde estão”. 

Aos poucos o número de pessoas que recebiam o informativo via fax foi crescendo... E o 

informativo foi se tornando mais conhecido, e mais pessoas começaram a demandar. “Ligavam 

dizendo: ‘Olha eu sei que vocês fazem isso, eu também me interesso porque pesquiso muito o 

mercado e gostaria de receber também”, conta Fuscaldo. Consequentemente, o nível de 

informações também foi crescendo.  

Quase um ano após, o número de pessoas que foram recebendo o Guia da Imprensa e da 

Propaganda já superava o total de 250 destinatários. E em certas semanas a edição do Guia chegava 

a ter oito folhas de ofício repleta de informações. Ao completar um ano de empresa os jornalistas 

realizaram uma confraternização e surpreendentemente contaram com a presença de 300 pessoas. 

Estava tudo indo muito bem, mesmo com a dificuldade em identificar as fontes de 

informações junto aos veículos, pois estes ainda não estavam estruturados para atender a demandas 

apresentadas por outros jornalistas. Até que certo dia Vieira recebeu um telefonema. Era um 

funcionário executivo da redação do jornal Zero Hora que queria falar com o responsável pela 

edição do material da Coletiva. Ao atender, Vieira conta que o funcionário da Zero Hora ligou para 

dizer que o envio do Guia estava causando um problema enorme. “Ele disse: eu tenho doze 

aparelhos de fax e vocês começam a emitir oito folhas de fax para 30 diferentes pessoas aqui na 

redação e vocês me entopem os aparelhos de fax e aí reclamam os que estão de fora querendo 

mandar fax para a Zero Hora e reclamam os nossos editores porque estavam aguardando 

informações. Então eu respondi: vamos fazer o seguinte: você receberá uma via do nosso Guia e se 

comprometerá comigo em fazer cópia e entregar na mão de cada um, tá bom? E  ele respondeu que 

sim e eu disse: Então está fechado o acordo”. 

Esse episódio soou como um alerta aos jornalistas da Coletiva e paralelamente a isso eles já 

haviam percebido que estava sendo cada vez mais problemático enviar, para 250 pessoas, oito 

folhas de fax cada vez. Mesmo que eles já possuísem um programa de computador que enviava 

automaticamente e ficava a madrugada toda trabalhando. Sem contar que, apesar do fax ser a 

melhor tecnologia da época para o envio de mensagens com rapidez, para que o receptor recebesse 

a mensagem ele tinha que estar com o fax em condições, o seu telefone não podia estar ocupado e 

tinha que ter bobina. Mas ao mesmo tempo já estavam com ótima repercussão no mercado, as 
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pessoas apoiavam e elogiavam. “Então vimos que tínhamos um belo produto nas mãos e pensamos: 

“O que vamos fazer com isso?”, conta Fuscaldo. 

Imediatamente pensaram em fazer um jornal ou uma revista, mas refletiram, avaliaram 

cuidadosamente e perceberam que ainda tinham mais uma opção: a Internet. O que precisariam 

ter? Somente de um computador com servidor, equipamento que já possuíam, enquanto as opções 

em mídia imprensa exigiriam mais investimentos, tanto em equipamentos como em matéria prima 

(papel) e logística (para a distribuição em bancas e assinaturas).  

Em 2000 os gestores pesaram os prós e os contras e decidiram migrar definitivamente para a 

Internet. Mas o nome da URL seria http://www.guiadaimprensaedapropaganda.com.br? Não. 

Tiveram que modificar a denominação, pois aquele nome “[...] não era convidativo para a web, 

apesar de ser um nome bonito, eu gostava muito, até porque foi uma criação minha”, confessa 

Vieira. Então definiram como Coletiva.net, utilizando o nome da editora e mais “net” de Internet. 

 

2.2 Coletiva.net 

 

Em outubro de 2000 lançaram o site 

http://www.coletiva.net e também o envio por e-

mail (newsletter). O informativo ainda era 

semanal, mas logo em seguida começou a ter mais 

demanda. Fuscaldo conta que “as pessoas diziam: 

por que vocês não atualizam, estão na Internet, 

pois é só uma vez por semana e tal?” E realmente 

os jornalistas identificaram que tinha demanda, 

porém precisariam de mais duas pessoas ao lado 

deles como apoio, pois até aquele momento eram 

somente os três gestores e uma jornalista. As informações eram basicamente abastecidas através 

dos gestores, pois circulavam muito, tinham bom relacionamento e, com isto, informação 

privilegiada. Então, em 2001, após as contratações de pessoal, resolveram atualizar diariamente, 

sempre a partir das 14 horas, pois sabiam que o horário de acesso era intenso por volta das 18 

horas. Chegaram a obter 100 mil acessos/mês3.  

Vieira destaca: “Pode parecer fácil, mas não é, primeiro porque as fontes de informações 

não são muitas e também porque elas nem sempre têm interesse em divulgar as informações por ‘n’ 

motivos, seja porque querem reservar a informação para sua empresa, seja porque não interessa 

estrategicamente para a empresa que a informação seja veiculada”. E, além disso, Coletiva.net 

sempre se preocupou em divulgar fatos, sem dar vez a boatos. 

                                                 
3 De acordo com o Webalizer Statistics (uma ferramenta que o cliente utiliza para obter informações do que ocorre no seu 

site). 
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A Coletiva.net tem algumas convicções e premissas para desenvolver esse trabalho, e o 

profissionalismo e a seriedade são elementos fundamentais. Trata-se de uma publicação sobre o 

mercado de comunicação do Estado e Fuscaldo reforça que a palavra mais importante é informação. 

Vieira completa: “Nós não privilegiamos a opinião, se for um boato ou se for uma coisa que está 

fluindo no mercado sem a confirmação, nós não publicamos. Nós só vamos publicar quando a gente 

identifica que de fato está acontecendo”. Nesse sentido, os gestores revelam um de seus cases mais 

importantes, que de alguma forma ajudou a mudar a história da comunicação no RS. 

Um caso citado como exemplo é o da Rede Pampa, que tinha somente rádio e televisão na 

época e estava para colocar um jornal diário em Porto Alegre. Tomados pelo espírito jornalista, 

tentaram buscar essa informação diretamente com jornal e o mesmo negou. Mas não desistiram, 

foram buscando informações aqui e ali e descobriram que de fato a Rede Pampa estava construindo 

um prédio para abrigar uma redação e uma rotativa e que inclusive já haviam comprado uma 

máquina na Índia. E como sabiam de fonte confiável que aquilo era verdadeiro, publicaram a 

informação em 13 de agosto de 1999 e continuaram perseguindo aquela informação até que 

descobriram que seria um jornal popular, que mais tarde veio a ser confirmado pela Rede Pampa. 

Quando divulgaram essa informação, o pessoal do Grupo RBS entrou em pânico porque há anos 

acalentavam um projeto de jornal popular, cujo projeto estava em “banho-maria”, conforme 

declaração de Vieira. Então o Grupo RBS acelerou o projeto para lançar um diário popular e a 

Coletiva.net noticiou o lançamento em 17 de abril de 2000. Vieira conta que: “Então a Rede Pampa 

disse para nós que ‘nós resolvemos esperar para ver, pois não tem sentido, no nosso modo de 

entender, dois jornais semelhantes na região de Porto Alegre, então nós vamos esperar para ver 

como vai funcionar o jornal da RBS para conseguir avaliar o nosso’”. E foi o que aconteceu, a RBS 

lançou o jornal Diário Gaúcho. Após o lançamento, os gestores da Coletiva.net foram conversar com 

Paulo Sérgio Pinto, vice-presidente da Rede Pampa, e o mesmo revelou que estavam reavaliando o 

projeto e contratando uma nova pesquisa. Sendo assim, surgiu em 2001, o “Jornal O Sul” 

direcionado para as classes sociais A/B. 

Essa breve história evidencia que se a notícia não tivesse sido divulgada pela Coletiva.net, a 

Rede Pampa provavelmente teria lançado seu jornal popular e não se sabe se ainda hoje existiria e 

talvez a Zero Hora manteria sua ideia de ter ela o seu jornal popular. 

Em 2003, a Coletiva.net conquistou o Prêmio ARI4 de Jornalismo por sua contribuição à 

comunicação social; no mesmo ano recebeu o Prêmio Colunistas; e em 2004 o Top de Marketing da 

ADVB5, na categoria empresa revelação. E a partir do case premiado pela ADVB/RS, a Coletiva.net 

editou uma publicação impressa denominada “Coletiva.net: a comunicação da comunicação”, no 

qual trouxe também depoimentos de figuras como Ana Amélia Lemos, jornalista e diretora do Grupo 

RBS em Brasília: “O site Coletiva.net, pelo profissionalismo e seriedade, já se firmou no mercado 

                                                 
4 Associação Riograndense de Imprensa. 
5 “Top de Marketing é o selo de qualidade do marketing empresarial gaúcho, conferindo diferencial competitivo de mercado 
aos vencedores” (ADVB/RS, 2009). 
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gaúcho. Pude, pessoalmente, constatar sua credibilidade. É uma ferramenta útil e qualificada para 

toda a imprensa do Rio Grande do Sul”, registrou ela. 

A Coletiva.net ainda está atenta às inovações tecnológicas, e um exemplo disso é sua 

presença no Orkut, comunidade criada há três anos e recentemente no Twitter6 

(http://twitter.com/coletivanet). “Pra nós o Twitter é mais interessante, pois são frases curtas. 

Então publicamos o título das matérias”, conta Vieira. 

Em 2006, Moraes saiu da Coletiva Editora, em virtude de uma proposta de trabalho. Hoje, 

ele é o atual secretário municipal do Turismo. 

 

2.3 Coletiva.net em 2009: 10 anos 

 

A Coletiva.net hoje possui 11 mil assinantes 

cadastrados espontaneamente, 550 mil 

visitantes/mês e 20 apoiadores. A publicação 

é segmentada, trata de informação para a 

comunicação no RS, que interessa a 

jornalistas, publicitários e profissionais de 

marketing. Para se ter uma ideia, hoje, entre 

publicitários e jornalistas, há algo em torno 

de 20 mil profissionais no RS, sendo sete mil 

jornalistas cadastrados no sindicato dos 

jornalistas. Está dividida em seções de 

notícias, agenda, artigos, colunas, especial, 

Perfil, Onde estão?, aniversários, fórum do 

leitor e ainda conta com uma rádio web “on 

demand”. 

A missão da Coletiva.net é tentar descobrir e 

publicar as informações privilegiadas do 

mercado. No dia 04 de maio, por exemplo, 

publicaram, mas sem detalhes, que a RBS 

está preparando um grande projeto, que 

deve ser um jornal, integrando as redações 

da Zero Hora e do Diário Gaúcho voltada para 

uma cidade do interior. “Ainda é preciso 

                                                 
6 “Twitter é um serviço para amigos, familiares e colegas de trabalho e de permanecer ligado e comunicar através da troca 

de rápidas, frequentes respostas a uma pergunta simples: O que você está fazendo?” (TWITTER, tradução nossa) 
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saber qual é a cidade”, conta Vieira. Dias depois, Coletiva.net confirmou que tratava-se de um 

jornal para a cidade de Canoas. 

Fuscaldo reforça: “A gente faz um acompanhamento do que acontece na área da 

publicidade, do marketing, do jornalismo, da comunicação de uma forma geral, os movimentos de 

governo, tudo sempre com foco no RS, mas é claro que vai haver notícias em nível nacional que vão 

interessar ao nosso público, por exemplo, a votação do STJ para regulamentar a lei de imprensa, 

isso interessa para o nosso leitor, então ali, nesse tipo de informação a gente acompanha também”. 

E Vieira completa: “Foi um trabalho difícil chegar aqui porque há 10 anos a gente tinha uma 

restrição muito forte de anunciantes e de agências de propaganda, foi muito lento o desabrochar 

dessa publicidade da Internet, por várias razões”.  

Do ponto de vista de veiculação publicitária, Vieira e Fuscaldo revelam que atualmente 

possuem um colaborador para tratar desse tipo de negócio. Ele identifica oportunidades e leva as 

ofertas ao mercado. Hoje a Coletiva.net possui anunciantes como: TEU! Bilhete Metropolitano, SLM, 

SBT, Record, Jornal do Comércio e ESPM, entre outros. “Estamos satisfeitos, mas é claro que 

poderíamos ter mais. Poderia ter uma receita melhor”, afirma Fuscaldo. “Financeiramente, 

conseguimos equilibrar nossa operação há cerca de cinco anos e hoje somos superavitários. Mas, 

como negócio, ainda é pequeno, não dá pra trocar de carro todo ano”, brinca Vieira. 

Para marcar os 10 anos da Coletiva.net os gestores programaram uma série de ações que 

começa exatamente com o blog dos 10 anos, passa pela reformulação do layout do portal, pela 

divulgação impressa das histórias que a Coletiva.net revelou e vai até ao final do ano, finalizando 

com uma festa em que prestarão homenagem aos melhores da comunicação gaúcha 

O blog (http://www.coletiva10anos.com.br/blog/) já foi lançado com a participação de 

blogueiros que são dirigentes de agência e diretores dos veículos de comunicação. Etre eles 

destacam-se Alfredo Fedrizzi, Arthur Bender, João Satt e Miltinho Talaveira. Os gestores contam 

que a ideia é que teria uma vida efêmera de um mês, mas há uma pressão, não só dos blogueiros, 

mas também dos leitores para continuar, pois afinal o blog está discutindo algumas coisas 

importantes da comunicação.  

Em 10 de junho, às 17 horas, o portal 

da Coletiva.net “implodiu”. Para preparar o 

lançamento da nova arquitetura na Internet, 

a empresa fez alusão a uma implosão do 

antigo site, afirmando que no dia 15 de junho 

o novo layout já estaria disponível, conforme 

figura ao lado. 

Em julho circulará uma divulgação 

impressa que vai resgatar as histórias, 

através de depoimentos, entrevistas e reportagens, que a Coletiva contou nesses últimos dez anos. 
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Além disso, há projetos para criação de uma IPTV7, rádio broadcast e seções exclusivas para 

notícias de política e economia. 

 

3. Questões para discussão 

 

1. Em sua opinião, quais foram os fatores que contribuíram para os 10 anos bem sucedidos da 

Coletiva.net? 

2. Quais foram os motivos que você acredita fizeram com que os jornalistas da Coletiva Editora não 

migraram para os meios de comunicação jornal e revista impressa? 

3. Caso você fosse um dos gestores da Coletiva Editora, você teria tomado a decisão de migrar para 

a Internet? Justifique sua resposta e lembre-se do contexto da época. 

4. Se você fosse o gestor, qual seria o nome da marca desse informativo da Coletiva Editora? 

Justifique. 

5. Além das ações programadas para a comemoração dos 10 anos da Coletiva.net, quais seriam as 

outras ações que você proporia? Por quê? 
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