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Depois de um ano de vida, 
é hora de pensar na “horizon-
talização”. É com essa filosofia 
que a diretoria do R7 celebra o 
primeiro aniversário do portal, 
que entrou no ar no dia 27 de se-
tembro do ano passado para ser 
a plataforma do Grupo Record 
na internet. Tendo praticamente 
dobrado a equipe de jornalistas e 
de técnicos que colocam o con-
teúdo no ar, o portal comemora 
os resultados dos primeiros 365 
dias de operação para uma pla-
taforma que chegou à internet 
com muitos anos de atraso em 
relação aos concorrentes.

“Quando chegamos ao mer-
cado, a nossa missão era ser um 
portal noticioso, essencialmente 
focado no hard news e na pres-
tação de serviços. Com o passar 
do tempo, fomos inserindo novas 
ferramentas multimídia para am-
pliar os serviços do portal. Hoje, 
o R7 já está em condições de 
competir com os grandes portais 
horizontais de internet”, comen-
ta Antonio Guerreiro, diretor de 
conteúdo do portal.

O que ele chama de “processo 
de horizontalização” teve início 
há alguns meses. Para atrair a 
audiência e ampliar o conteúdo 
de informações, o R7 fez par-
cerias com canais de imóveis, 
de relacionamento e lançou um 
serviço de e-mail gratuito – que, 
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com pouco mais de dois meses, 
já conta com quase um milhão 
de usuários. Apesar de não di-
vulgar os dados oficiais do ibope 
referente às mensurações de 
audiência da internet, a diretoria 
do portal é enfática ao afirmar 
que todas as metas propostas 
para o primeiro ano do R7 foram 
alcançadas.

Segundo a consultoria Pre-
dicta, que realiza as mensura-
ções de audiência a pedido da 
própria Record, o R7 teve, no 
mês de agosto, um total de 16,5 
milhões de visitantes únicos 
- que foram responsáveis por 

garantir mais de 200 milhões 
de page views no mês. Segundo 
o diretor de conteúdo, a cada 
dia, o portal coloca no ar uma 
média de mil noticias, além de 
400 vídeos (sendo parte deles 
oriundos da programação da 
Record e Record News e outra 
produzida pela própria equipe 
multimídia do portal).

“Para termos condições de 
competir na internet, só pode-
ríamos ter uma estrutura deste 
porte. Hoje temos 230 jornalistas 
e mais de 150 pessoas na área 
técnica (sob o comando do dire-
tor de tecnologia, Edson Brandi) 

para levar ao ar todo o tipo de in-
formação que o internauta bus-
ca. E um fato muito importante 
que conseguimos neste um ano 
é transmitir ao mercado a noção 
de que, apesar da Record ser o 
principal parceiro do portal, o R7 
tem uma existência totalmente 
independente da televisão”, 
aponta Fábio Tucilho, diretor 
geral do portal.

 
Projetos 
multiplataforma 

Se – de acordo com a dire-
toria – a audiência vai bem, o 
mesmo vale para os resultados 

comerciais. Em um ano, pas-
saram pelas telas do R7 uma 
média de 100 marcas, sendo que 
a Fiat foi a primeira delas, tendo 
adquirido a cota inaugural do 
portal. A ideia, agora, é utilizar 
as plataformas integradas de 
mídia – entre o portal, a Record 
e a Record News – para oferecer 
novos pacotes aos anunciantes.

“Não conseguimos pensar 
em uma estrutura comercial 
diferente do que esta, de colocar 
algo na internet que combine e 
complemente, por exemplo, o 
programa de TV e que se integre 
com as principais redes sociais”, 
comenta Dado Lancellotti, di-
retor comercial do R7. Como 
exemplo, ele cita o case do pro-
grama humorístico Legendários 
(que conta com intervenções 
sugeridas pelos internautas) e 
os debates e sabatinas eleitorais 
(que contam com transmissão 
simultânea no R7, Record e Re-
cord News).

Outro exemplo desse traba-
lho multiplataforma acontecerá 
na cobertura da terceira edição 
do reality show A Fazenda, que 
entra no ar nesta semana. Pelo 
R7 será possível acompanhar, ao 
vivo e em tempo real, algumas 
câmeras do confinamento, de 
maneira gratuita.

Segundo Lancellotti, embora 
ele tenha uma origem que es-
barre no público da TV Record, 
a audiência do R7 é bastante 
variada – o que permite o ex-
perimento de diversos formatos 
de conteúdo. Ele informa que 
86% dos usuários do portal têm 
idade superior a 19 anos e 41% 
deles tem nível superior comple-
to. Cerca de 20% do tráfego do 
portal provêm dos perfis do R7 
nas redes sociais, como Twitter, 
Facebook e Orkut.

Ao completar cinco anos 
no domingo, 26 de setembro, 
a Rede Bom Dia de jornais, do 
Grupo Traffic, presenteou os 
leitores com uma reformulação 
gráfica, assinada pela consultoria 
espanhola Innovation, também 
responsável pelo projeto gráfi-
co e editorial do Diário de S. 
Paulo, outro diário controlado 
pela empresa de J.Hawilla, relan-
çado em julho passado. O título 
também anunciou a entrada no 
mercado do Vale do Paraíba, com 
o lançamento de edições em São 
José dos Campos e Taubaté, pre-
vistas para 15 de novembro.

A entrada na região, uma das 
mais ricas do interior paulista, se 
dará por meio de uma parceria 
com o empresário Fernando 
Salerno, dono da Vale Bravo Edi-
torial, que edita o jornal O Vale 
– que continuará circulando em 
39 cidades da região. Para a nova 

Rede Bom Dia completa 5 anos e chega ao Vale do Paraíba
empreitada, Salerno criou a Allian-
ce Editorial, que negociou com 
Hawilla os direitos de explorar a 
marca Bom Dia no Vale do Para-
íba, Serra da Mantiqueira, litoral 
Norte e região bragantina, área 
que engloba 55 cidades e cerca de 
2,5 milhões de pessoas.

“O Bom Dia amplia sua par-

ticipação no mercado entrando 
na segunda maior região do inte-
rior paulista. Isso nos permitirá 
editar novas edições. Em três 
anos devemos lançar o Bom Dia 
Jacareí. Queremos estar nas oito 
principais cidades da região”, 
aponta Salerno, citando cidades 
como Pindamonhangaba, Guara-
tinguetá, Caraguatatuba e Apare-
cida. Inicialmente, as edições de 
São José dos Campos e Taubaté 
circularão nos 39 municípios de 
abrangência de O Vale, por meio 
de um acordo de distribuição. A 
tiragem inicial dos dois títulos 
será de 10 mil exemplares.

Hélcio Costa será o editor-
chefe dos jornais, enquanto 
Tânia Campelo será a editora-
executiva. Ambos ficarão na 
redação central de São José dos 
Campos. Também será criado 
um escritório em Taubaté. 

Ao todo, a equipe terá 15 pes-

soas responsáveis pela produção 
do conteúdo local. O regional, 
por sua vez, será fornecido pela 
sede do Bom Dia. O preço de 
capa será R$ 0,50 e o formato, o 
berliner, que está sendo adotado 
na reformulação gráfica. “O preço 
é o grande charme para quebrar a 
barreira de acesso à informação”, 
diz Salerno, que responderá como 
diretor responsável dos títulos.

Cinco anos
“A rede saiu do zero para 

ter oito jornais com circulação 
de 30 mil exemplares nos dias 
de semana e de 40 mil aos 
domingos. Comercialmente, 
estamos felizes. O faturamento 
tem crescido bastante, acima 
da média do mercado. Em 2010, 
estamos crescendo 40%. A Rede 
Bom Dia trouxe conceitos no-
vos, como uma mesma marca 
em várias regiões, o conteúdo 

comum em conjunto com o local 
e a inovação de trazer parceiros 
afiliados”, conta Flávio Pestana, 
diretor geral da rede de jornais.

Ainda de acordo com Pestana, 
a parceria com Fernando Salerno 
é por período indeterminado 
e quebra um paradigma, pois 
manterá O Vale ocupando outro 
espaço no mercado. “Chegamos 
à conclusão de que, em alguns 
mercados, como lá, é importante 
manter um jornal de abrangência 
e com um público tradicional e 
mais velho”, diz Pestana, lem-
brando que o Bom Dia busca o 
público mais jovem. Pelo acordo, 
a Alliance tem 100% da receita 
publicitária e de venda de assina-
turas e de exemplares em banca 
na região, além de uma parte ma-
joritária da comercialização dos 
anúncios nacionais veiculados 
nos títulos na região.

Fernando Murad

Dado Lancellotti, Antonio Guerreiro, Edson Brandi e FabioTucilho:  metas atingidas no primeiro ano

Flavio Pestana: crescimento acima da  
média e novos conceitos novos de operação
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