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Um grupo posicionado de forma única para redefinir o futuro da publicidade e do marketing 
para marcas interessadas em falar com uma audiência engajada e influente. E assim que foi 
definida a companhia de mídia criada com a compra do The Huffington Post pela AOL, no 
comunicado que divulgou o negócio. As cifras da empreitada são astronômicas: US$ 315 
milhões, o equivalente a R$ 525 milhões. 
 
A ideia é que, com a aquisição do The Huffington Post, site conhecido pela sua vertente liberal, 
a AOL traga ao mercado uma oportunidade diferenciada para anunciantes. A expectativa tem 
fundamento: o conteúdo e os sites da AOL atraem mais de 250 milhões de visitantes ao redor 
do mundo. E, com a negociação, o novo grupo de mídia vai alcançar 117 milhões de 
americanos e 270 milhões de pessoas globalmente, já que, mensalmente, o The Huffington 
Post tem aproximadamente 25 milhões de visitantes únicos. 
 
Entre as novidades do negócio, está inclusive a criação de uma versão brasileira do site, o 
Huff-Post Brazil, a primeira iniciativa internacional do The Huffington Post. 
 
"A aquisição do The Huffington Post vai criar uma nova geração de companhia de mídia 
americana com alcance global que combina conteúdo e experiências sociais para 
consumidores", disse Tim Armstrong, chairman e ceo da AOL. "Juntas nossas companhias vão 
abraçar o futuro digital e se tornar um destino digital que entrega experiências diferenciadas 
para consumidores e anunciantes", completou. 
 
Para a AOL, a transação cria um player global, local e hiperlocal, de conteúdo para a era digital 
- levando conteúdo para online, mobile, tablet e plataformas de vídeo. Ariann Huffington, 
fundadora do The Huffington Post, vai ser presidente e editora chefe do Grupo de Mídia The 
Huffington Post, que será integrado pelo conteúdo do Huffington Post e AOL, incluindo 
Engadget, TEchCrunch, Moviefone, Black Voices, PopEater, AOL Music, AOL Latino, AutoBlog, 
Patch StyleList e outros. "Arianna é uma campeã especialmente apaixonada e dedicada a fazer 
um jornalismo inovador e engajado e uma mestre na arte de usar as novas mídias para 
iluminar e entreter", disse. 
 
Já Arianna acredita que esta realmente é uma fusão de visões, que tem um encaixe perfeito. 
"Estamos fundindo uma legendária e poderosa marca da mídia com uma vibrante e inovadora 
organização de notícias, conhecida por sua voz distinta, audiência engajada e expertise na 
construção de comunidades. Unindo a AOL e o The Huffington Post estamos criando um dos 
maiores destinos para conteúdo inteligente e comunidades na internet", destacou. 
 
A audiência do The Huffington Post é grande e tem alto índice de crescimento, tendo 
registrado 22% de aumento entre dezembro de 2009 e 2010. Segundo o comunicado que 
divulgou o negócio, combinada com a larga escala da AOL, vai representar um incrível e 
desejável público-alvo para uma gama de anunciantes ao redor do mundo. O The Huffington 
Post reúne um grupo de blogs com nomes de destaque do cenário americano. Já "blogaram" 
no site o presidente Barack Obama, a secretária de Estado americana Hillary Clinton, além de 
Diane Sawyer, Madeleine Albright, Robert Redford, Neil Young, Mia Farrow, senador John 
Kerry, Bill Gates, Sean Penn, entre outros. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 14 fev. 2011, p. 12.  


