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Site do grupo AOL terá escritório no país – provavelmente em São Paulo – e equipe de 

jornalistas locais 

 

A empresa de mídia Huffington Post, que além do jornalismo tradicional funciona também 

como plataforma de colunistas (ou blogueiros) independentes, deve chegar ao Brasil em 

novembro. O site, que é parte do grupo AOL, terá um escritório no país – provavelmente em 

São Paulo – e uma equipe de jornalistas locais. A companhia prevê que a maior parte do 

conteúdo em destaque seja local e não traduzido – e, além disso, planeja traduzir parcela do 

conteúdo feito aqui para distribuir em outros países onde está presente. 

 

O português, junto com o francês, será a primeira língua para a qual o Huffington Post, 

originalmente americano, será traduzido. “Todo mundo quer entender e estar no Brasil”, diz 

Arianna Huffington, fundadora do portal, que esteve no País para uma palestra. “Queremos 

capturar o Brasil para as pessoas do Brasil, mas também para dividir a informação com o resto 

do mundo. As pessoas querem aprender como vocês estão resolvendo os problemas aqui”, diz. 

 

No momento, o site está em negociação para definir quem será o parceiro brasileiro na 

operação – a maioria dos detalhes é confidencial, mas é certo que haverá apenas um parceiro, 

provavelmente um grupo de mídia local. “Somos monogâmicos, e não estamos atrás de um 

parceiro que seja apenas um investidor”, afirma Arianna. O parceiro poderá oferecer parte da 

estrutura local ao Huffington Post, como escritórios. 

 

No início, é certo que o Huffington Post Brasil terá seções de notícias, negócios, estilo de vida, 

gastronomia e uma área feminina. Mas a vinda do portal ao país deve trazer outros braços de 

mídia do grupo AOL, como o Techcrunch, blog referência em notícias sobre tecnologia, e 

serviços de distribuição de vídeo e música. 

 

O Huffington Post é hoje um dos maiores e mais respeitados portais de notícias do planeta. 

Lançado em 2005, foi recentemente adquirido pelo grupo AOL por US$ 315 milhões. Em maio, 

o site calculou ter 35 milhões de visitantes únicos, ultrapassando a audiência do New York 

Times nos EUA. 

 

Fonte: IG/Último Segundo, 2 set. 2011. [Portal]. Disponível em: 

<http://ultimosegundo.ig.com.br>. Acesso em: 5 set. 2011. 


