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Se a década é de ouro para o Brasil, por conta da Copa do Mundo e das Olimpíadas, sem 
dúvida é também para o Lancenet!, portal do Grupo Lance. É no que acredita Paulo Henrique 
Ferreira, gerente executivo de mídias digitais do Grupo Lance!. E é o que sinalizam os 
resultados de audiência de 2010, ano em que os principais portais e sites de notícias do País 
filiados ao IVC (Instituto Verificador de Circulação) tiveram seus acessos monitorados. O 
Lancenet! apareceu na liderança quase todos os meses em pelo menos um dos três quesitos 
mensurados: número de impressões, unique browsers e visitas. No total, foram 20 primeiros 
lugares dos 36 possíveis. Nesta entrevista, o executivo fala das perspectivas que o Lancenet! 
tem pela frente, detalha projetos comerciais diferenciados e avalia o esporte no País. Com 
redações no Rio de Janeiro e em São Paulo e cerca de 500 funcionários, o Grupo Lance! 
envolve diversos produtos além do portal, entre eles o jornal Lance!, investindo na abordagem 
multiplataforma. 
 
Como foi o ano de 2010 para o Lancenet!? 
 
Tivemos uma média de 13 milhões de unique users por mês, segundo números auditados pelo 
IVC. Isso dá uma média de 1,5 milhão de visitas por dia, o que nos deu uma audiência 
consistente, nos deixando animados e otimistas. Confirmamos o interesse do público brasileiro 
por um portal puramente esportivo, que obteve números até maiores que grandes players de 
notícias em geral. Eles mostraram o que representamos e o tamanho da nossa audiência. Foi 
um ano bem marcante por deixar clara a dimensão do Lancenet! e o potencial que ele tem 
pela frente. 
 
A que fatores vocês creditam esse sucesso? 
 
Não dá para descartar a realização da Copa do Mundo. Aproveitamos muito bem essa 
oportunidade, preparamos produtos especiais para a Copa, com a cobertura na África do Sul, 



inauguramos a TV Lance HD em alta definição, além de novas ferramentas em tempo real. 
Tivemos tabelas de resultados dos jogos, aproveitamos 100% do evento. Além disso, a gente 
vem trabalhando ao longo dos últimos três, quatro anos, no desempenho do produto, tanto 
relacionado com a integração de conteúdo, multimídia, mas também na parte de softwares, 
servidores, enfim, na parte técnica, que ajuda a entregar a melhor experiência possível ao 
usuário. Também em 2010 demos um grande salto quando trocamos a ferramenta de 
publicação. Desde outubro usamos o Xalok Web, ferramenta global que inaugurou uma nova 
etapa do Lancenet! e ajudará muito na evolução do portal daqui para frente. Fechamos o ano 
com um excelente desempenho, abrindo novas possibilidades.  
 
Quais as perspectivas para 2011? 
 
Apostamos em 2011 como um ano de aprimoramento grande, com gradativas evoluções do 
Lancenet!. Isso porque a nossa plataforma permite isso. Estabelecemos um regime trimestral 
de pesquisa com usuários, para ter um feedback em relação ao que está funcionando ou não, 
possibilitando mudanças mais orgânicas ao longo do ano, para que a gente consiga um 
aprimoramento constante de novos projetos que envolvam a web com produtos relacionados 
ao Lancenet!. Também vamos aumentar a presença de aplicativos para mobile e para o 
iPhone. Já temos alguns aplicativos para a Libertadores, Campeonato Brasileiro e 
Panamericano. Vamos reforçar a nossa estratégia no iPad, onde já estamos com a revista Fut!. 
Vamos ter uma consolidação da nossa estratégia digital, em alto nível, com uma expansão 
bem diversa à frente. 
 
E qual a expectativa em relação ao crescimento da audiência em 2011? E ao 
faturamento? 
 
No ano passado crescemos 100% na taxa de faturamento. Já tinha até acontecido antes, mas 
em 2010 foi particularmente desafiador, porque já tínhamos crescido no ano anterior. Pelo 
patamar em que estamos, com o produto maturado, com muitas frentes abertas 
comercialmente e cases de sucesso, queremos aproveitar bem as oportunidades da mídia 
digital e manter o crescimento nesta faixa. É um desafio forte, mas trabalhamos para isso e 
vamos conseguir. No caso da audiência, temos mantido a taxa de crescimento de 50% nos 
últimos três anos e acreditamos que vamos mantê-la em 2011. 
 
Que possibilidades vocês oferecem para o mercado anunciante? 
 
Temos nos especializado em mar-keting diferenciado, com projetos multiplataforma, 360o, que 
envolvem toda a nossa comunidade de leitores, incluindo o Lance!, o Lancenet! e as revistas. 
Projetos com o objetivo de engajar a audiência, que é robusta e focada. Conhecemos bem o 
perfil do nosso público e o comportamento. Temos conseguido atrair parceiros comerciais que 
buscam engajar a audiência em projetos específicos. 
 
Pode citar alguns cases? 
 
Fizemos uma espécie de reality show para o Santander, com foco na Libertadores. 
Selecionamos torcedores de times brasileiros que estavam na Libertadores e eles 
acompanharam o torneio com conteúdo de áudio e vídeo, twitter e blogs. Criamos um hotsite 
–www.santander.com.br/libertadores – que transformamos em um reality show multimídia e 
cross mídia, porque envolvia também nossos outros veículos. O Santander já renovou e este 
ano teremos uma segunda experiência. Também fizemos um projeto interessante com a 
Topper na final do campeonato paulista, que envolveu um concurso cultural que tinha como 
prêmio a bola da final. O torcedor que criou a frase mais criativa ganhou o direito de ir para 
um camarote no jogo, acompanhar a festa do time no dia seguinte, e ainda ganhou a bola. A 
vencedora foi uma mulher que disse que entraria com a bola no lugar do buquê no dia do seu 
casamento. É esse tipo de engajamento que procuramos, que marca a nossa audiência, 
envolvente. É o que queremos trazer para o anunciante. 
 
Tem algum outro case marcante de 2010? 
 



Fizemos uma ação para a Ambev no lançamento do Guaraná com Açaí. Publicamos um canal 
editorial, um brand channel da Ambev, sobre duplas inesquecíveis do futebol, relacionando o 
guaraná ao açaí. Um site com um visual retrô, que resgatava histórias de duplas como Pelé e 
Garrincha, Bebeto e Romário, Ronaldo e Rivaldo, entre outras. Tinha a participação do público 
que podia escolher outras duplas para trazer para o site. É esse o tipo de projeto no qual 
acreditamos, que faz sentido, envolvendo o Lancenet!, mas sobretudo a nossa audiência, e 
todos os veículos do grupo, com uma abordagem 360o. 
 
Quais os segmentos que mais anunciam no Lancenet!? 
 
Grandes anunciantes como Ambev, Fiat, Petrobras, Volkswagen, Unilever, Vivo, Nestlé, entre 
outros que prestigiam a plataforma do Grupo Lance!. Mas temos um público bem estabelecido, 
com um interesse bem focado, e atraímos tanto grandes anunciantes, quanto os que não 
fazem mídia em muitos veículos, mas confiam na gente um pouco de sua estratégia de 
propaganda e marketing, como Granado e Fatal Surf. 
 
E como vocês exploram a publicidade nas mídias digitais? 
 
Vamos além do banner e do superbanner, que também usamos. Focamos o engajamento, um 
conceito importante para a web. Temos a possibilidade de fazer projetos voltados para 
determinada audiência, muito bem focada. Entregamos mais do que o click thru, mas uma 
relação com o usuário, um serviço que a marca oferece através do Lancenet!. Acredito que o 
caminho para a publicidade na mídia digital é o da criatividade, para fazer com que ela traga 
resultados muito além do display, do banner. É a tônica que perseguimos para atrair parceiros 
e projetos de qualidade. 
 
Qual o público do Lancenet!? 
 
Ele é 95% masculino, a maioria das classes ABC, com grande predomínio entre 15 e 39 anos. 
É um público focadíssimo, sobretudo em futebol. Temos como destaque os dez principais 
clubes, sendo quatro de São Paulo, quatro do Rio de Janeiro e dois de Minas Gerais, como 
carros-chefes. Mas também tem um público muito interessado em Fórmula 1, esporte que gera 
uma certa audiência. Também há uma audiência poliesportiva, sobretudo quando tem algum 
brasileiro de destaque, como é hoje o caso da natação com o Cesar Cielo, ou com a seleção 
brasileira de vôlei, que traz muita alegria. Conseguimos gerir bem as informações sobre o 
perfil do nosso público e assim aumentamos o interesse tanto no editorial, que ressalta o 
crescimento na audiência, quanto no comercial. 
 
Como avalia a realização da Copa e das Olimpíadas no Brasil? Como esses eventos 
podem beneficiar o segmento esportivo? 
 
O Brasil vai viver uma década de ouro e o esporte vai ser motor do crescimento do País. São 
eventos que serão catalisadores de investimento. Como o esporte estará no centro do debate, 
será uma oportunidade de ouro para a gente também aproveitar. Vamos otimizar a produção 
para oferecer soluções diferenciadas para o usuário, para conseguir aproveitar esta chance e 
manter a liderança no segmento. Junto com o crescimento do País, queremos dar um salto de 
produtividade e de qualidade do Lancenet! e do Grupo Lance, como um todo. Estamos 
desenvolvendo produtos tanto para a audiência quanto para os anunciantes, projetos especiais 
multiplataforma, incluindo o jornal, a mídia digital, mobile, revistas e inclusive eventos, para 
que a gente aproveite 100% das oportunidades. Vamos apresentar alguns produtos ao 
mercado este ano. 
 
Quais os entraves ao crescimento do esporte no Brasil? 
 
O desafio do País é profissionalizar o segmento, conseguir criar um mecanismo de gestão que 
seja transparente, eficiente, tanto no entorno, com o desenvolvimento de estádios, vilas 
olímpicas, aeroportos, estradas, quanto na profissionalização de outros esportes além do 
futebol. A Rio 2016 deve deixar um legado para o País. No caso do futebol, precisamos da 
profissionalização na gestão de clubes, agremiações, federações, para que a gente consiga ter 



com clareza a estratégia deles de crescimento. O entrave para o esporte no Brasil ainda é a 
falta de profissionalização e a falta de gestão transparente. Mas acho que vamos conseguir. O 
Lance!, como grupo independente, cobra, fiscaliza, denuncia.Tem participação importante na 
busca dessa profissionalização e no aumento da eficiência do esporte no País. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 28 fev. 2011, p. 33.  


