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O Projeto Inter-Meios, a mais confiá-
vel radiografia financeira do merca-

do publicitário brasileiro, atesta: os anún-
cios classificados impressos representa-
ram 30% do bolo publicitário do meio 
jornal no País em 2011. Trocando em re-
ais, cerca de R$ 1,014 bilhão, como parte 
de um recheio total de R$ 3,366 bilhões. 
Descontadas as euforias e as depressões 
localizadas, este é um percentual próxi-
mo da média histórica. O dado capaz de 
gerar certo desconforto, sobretudo dian-
te da expansão rápida das empresas de 
classificados online (leia matéria à pág. 
28), foi a taxa de crescimento das rendas 
totais do segmento classificados impres-
sos: apenas 0,06% em relação ao ano an-
terior. Em reais, a fatia dos classificados 
foi de R$ 1.013,2 bilhão em 2010 para R$ 
1.013,8 bilhão em 2011. O restante dos 
anúncios impressos (70% do total) au-
mentou 5,5%. E o faturamento publicitá-
rio geral do meio foi 3,8% superior a 2010, 
chegando a R$ 3.365,8 bilhões.

A comunicação na internet, com a va-
riedade de novas formas de compra de 
venda de espaço, audiência e publicida-
de, fisgou direta ou indiretamente par-
te considerável de um faturamento que, 
de forma fatal, pousaria na contabilida-
de das outras mídias na era pré-virtual. 
Dos grandes, o meio jornal foi talvez o 
mais afetado — e, mesmo com todo oti-
mismo, não seria razoável imaginar que 
os classificados impressos seriam poupa-
dos dos efeitos deste bombardeio. Por is-
so, a maioria das estratégias e dos projetos 
recém-desenvolvidos pelos grandes gru-
pos editores de jornais para dar embalo 
e sangue novo aos classificados, têm co-
mo ponto comum a combinação da pla-
taforma impressa com a diversidade de 
recursos dos meios digitais.

No caso de O Estado de S.Paulo, por 
exemplo, essa convergência une o me-
lhor da tradição ao mais eficiente da mo-
dernidade. Os classificados impressos no 
grupo respondem por um faturamento 
maior do que a média nacional, algo en-
tre 36% e 38% do total. Dois terços des-
ta renda saem das áreas de automóveis e 
imóveis. Por isso, o mix foi realizado com 
cautela, como explica a diretora comer-
cial de pré-venda do grupo, Eliane Dias de 
Andrade: “Nosso público tem alto poder 
aquisitivo e uma longa relação de credi-
bilidade com este produto. A máxima de 
que os classificados do Estadão funcio-
nam é assumida, antes de tudo, por nos-
sos anunciantes e compradores. Não po-
díamos correr o risco de vulgarizar este 
patrimônio incalculável com uma asso-
ciação mal feita. Por isso, fizemos a con-
vergência entre as plataformas digital e 
impressa nos classificados respeitando 
esses princípios”.

Ela cita como exemplo desse trabalho a 

ClassifiCados

Casamento online/off-line
Estratégia para dar sangue novo ao segmento é combinar plataformas impressa e digital

Por Eduardo Marini

modernização gráfica dos cadernos, para 
que, assim, pudessem passar a “conversar 
melhor” com o conteúdo online, e o uso 
maciço de conteúdo jornalístico produ-
zido pelo grupo para ancorar as ofertas 
comerciais estampadas nas páginas vir-
tuais e de papel.

Outro ponto de apoio do projeto é a 
ação conjunta dos anúncios impressos 
com o portal de classificados ZAP, uma 
sociedade entre Estadão e O Globo na 
internet. Pacotes de venda conjunta com 
exposições simultâneas nas duas platafor-
mas permitem, por exemplo, que o anún-
cio fique no ZAP por até um mês. O que 
ajuda o cliente a aproveitar, por até qua-
tro semanas, os “dias fortes” dos classifi-
cados nas versões impressas: domingo no 
Estadão, quarta-feira no Jornal da Tarde.

A executiva do Grupo Estado destaca 
um “efeito colateral” importante desta 
parceria: “O ZAP abriga os classificados 
dos portais do Estadão e do Globo e tam-
bém as versões virtuais dos anúncios im-
pressos nos pacotes. Uma grande parce-
la de novos consumidores dos cadernos 
de classificados tomou conhecimento do 
produto por meio do ZAP. O Estadão vol-
tou a registrar acréscimos significativos 
na venda em banca aos domingos, com 
picos de 60 mil a 70 mil exemplares adi-
cionais, por causa desse fenômeno. Tive-
mos a prova definitiva de que estamos no 
caminho certo”.

Além do papel
Os classificados impressos são espe-

cialmente fortes também no paranaen-
se Gazeta do Povo, editado pelo grupo 
Gazeta Jornais. Lá, explica o gerente de 
marketing do grupo, Axeu Beluca, eles 
respondem por 38% do faturamento pu-
blicitário total e por 25% de incremento 
de circulação em banca nas tiragens do-
minicais. A gerente de classificados, Si-
mone Lima, dá detalhes da implantação 
do conceito multiplataforma: “Todos os 
anúncios do impresso vão automatica-
mente para o site e, agora, também pa-
ra o iPad. Vendemos o conceito de estar 
onde o leitor estiver, com audiência e vi-
sibilidade para as ofertas. A reforma do 
projeto gráfico conferiu uma identidade 
visual única às duas plataformas. Inves-
timos, ainda, em serviços digitais como 
espaço para lançamentos e chats”.

Outra experiência positiva foi a do gru-
po A Tarde, que edita o jornal de mesmo 
nome na Bahia. No início do projeto, há 
11 anos, somente 20% dos anunciantes de 
papel se dispunham a pagar para anun-
ciar algo no site do jornal. Hoje, a taxa de 
conversão mínima é de 80%, sendo que, 
em várias edições, bate nos 100%. Nessas 
ocasiões, todos os anúncios feitos em pa-
pel e tinta contam com o equivalente nas 
telas do portal. 

De 2004 a 2011, os classificados do Gru-
po A Tarde evoluíram 529,25%. A gerente 
de classificados, Silvana Pires, comemo-
ra: “Todos estes anúncios são hoje pagos 
pelos clientes por entender que a parceria 
de plataformas traz características, audi-
ência e ganhos de escala que justificam 
o investimento. Nunca assumimos uma 
postura de considerar a internet uma es-
pécie de bônus sem valor relevante, e,sim, 
a de medir o real peso da mídia combina-
da para os negócios de cada anunciante”.

Em O Globo, jornal de forte venda em 
banca no Estado do Rio de Janeiro, os 
números e os resultados são melhores 
do que o pequeno índice de crescimen-
to médio do segmento classificados im-
pressos no País, garante o diretor comer-
cial da Infoglobo (que edita também o di-
ário Extra), Mário Rigon. Segundo ele, nos 
últimos anos o faturamento desses pro-
dutos na empresa fluminense chegou à 

média de 6,5%.
Na avaliação de Rigon, esse desempe-

nho se deve a decisões que combinaram 
ousadia (forte uso de cores e redefinição 
gráfica dos espaços impressos) e método 
(reposicionamento da oferta de algumas 
mercadorias de acordo com faixa de pre-
ço e demanda de público). “Ganhamos 
mais cor e conteúdo jornalístico para os 
segmentos de imóveis, automóveis e em-
pregos. E, também, cadernos específicos 
para anúncio de carros usados, em O Glo-
bo. Temos edições para cada segmento e 
o ZAP ajuda a multiplicar a força de tudo 
isso, sobretudo entre os mais jovens, que 
são grande parte de nosso público”, diz ele.

A coexistência complementar de im-
presso e virtual, acredita o executivo, ain-
da durará muitos anos, talvez décadas. Ele 
faz, no entanto, um alerta: “O segmento 
de utilidades tende a desaparecer dos jor-
nais. Deverá ser absorvido pelos classifi-

cados na internet. As pessoas estão cada 
vez menos interessadas em vender um 
bem usado de pequeno valor, como um 
móvel ou eletrodoméstico, principalmen-
te num país que melhora rapidamente o 
poder aquisitivo médio de seu povo, co-
mo o Brasil. Outro nicho fadado a ser do-
minado pelos classificados virtuais será o 
de raridades, coisas que atraem poucas 
pessoas, na maioria dos casos um públi-
co indiferente ao custo de aquisição do 
produto desejado”.

Silvana Pires, de A Tarde: 80% dos anunciantes 
se dispõem a pagar também pelo site
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Os grandes jornais, como se viu, não 
têm poupado esforços para dar no-

vo impulso ao classificado impresso. A 
atenção se justifica: o crescimento pra-
ticamente residual de faturamento do 
produto no ano passado (0,06% segundo 
o  Projeto Inter-Meios, de R$ 1.013,2 bi-
lhão para R$ 1.013,8 bilhão) mostra que 
vitória na batalha, apesar de possível, está 
longe de ser fácil. A exemplo desses gru-
pos poderosos, que hoje ganham na mé-
dia R$ 7 em cada R$ 10 com outras mo-
dalidades de anúncio, os jornais especia-
lizados, que têm os classificados como 
única fonte de arrecadação publicitária, 
também buscam caminhos criativos pa-
ra enfrentar os novos tempos.

E eles, definitivamente, não estão pa-
rados. Lançado em 1980, o Primeiramão, 
hoje parte do Grupo Bandeirantes de Co-
municação, é a maior e mais tradicional 
editora de jornais classificados do País. 
Todas as semanas, são colocadas na pra-
ça 11 edições com seis títulos, todos dis-
tribuídos gratuitamente: Primeiramão 
 Classificados, Superauto, Classifotos, Ban-
co de Imóveis, MotoShop, TranspoShop e 
Primeiramão Notícias. Pelas estatísticas 
do grupo, esses veículos atingem mensal-
mente 3,6 milhões de pessoas com mais 
de 80 mil ofertas, distribuídas em 1,2 mil 
páginas.

O presidente do grupo, Luiz Antônio 
Mendes Júnior, admite ter havido migra-
ção de boa parte dos leitores da edição im-
pressa para a internet. Mas faz uma res-
salva: “Nossos produtos impressos sem-

Especializados apostam na força do impresso
Primeiramão e O Amarelinho acreditam na oferta de conteúdo e serviços

pre entregaram resultado. O vendedor 
anunciava e vendia. O consumidor pro-
curava o produto ou o emprego e o en-
contrava. Como entramos cedo no uni-
verso virtual, com nosso site — hoje um 
dos mais procurados na rede (o 12         o pelo 
ranking da ComScore Brasil; veja quadro 
à pág. 28) —, parte expressiva dos leito-
res migrou para os nossos próprios sites”.

As apostas do grupo para crescer se di-
videm em três frentes: atualização gráfi-
ca dos impressos, dobradinha de ofertas 
nos meios site/papel e fornecimento de 
serviços e “consultoria” para otimizar re-

sultados dos anunciantes. “O   Primeira- 
mão pode formar os melhores pacotes 
do segmento para seus clientes por ser 
o único veículo especializado em classi-
ficados capaz de entregar anúncios nos 
meios impresso, digital e móvel. Além dis-
so, somos provedores de soluções para os 
anunciantes, com conselhos que vão da 
melhor forma de alcançar o cliente até a 
criação de estratégias para seus sites cor-
porativos na internet, passando pelo for-
necimento de informações sobre plano 
de mídia”, enumera Mendes Jr.

Outra publicação a entender que não 
pode piscar na nova realidade da inter-
net é o jornal especializado em empre-
gos O Amarelinho, publicado pela Edito-
ra Flamboyant. A publicação bate recorde 
de exemplares impressos, como explica o 
presidente do grupo, José  Edimilson Silva 
Carvalho: “Somos o único do  segmento 
verificado pelo IVC. Nossa venda avulsa 
tem crescido em média 15% ao ano no 
Estado de São Paulo. Saímos de 71.786 
exemplares em 2008 para 115 mil em mar-
ço de 2012, um aumento de 60,2% em me-
nos de quatro anos. Em banca. Levamos 

as melhores e mais variadas oportunida-
des de trabalho aos leitores, que são, prin-
cipalmente, das classes C, D e E”.

Na sua avaliação, O Amarelinho vem 
atravessando a turbulência geral com al-
gum sucesso porque poucos vínculos são 
mais fortes, na relação entre anuncian-
te e público, do que o estabelecido por 
um jornal de empregos que conquista a 
confiança das duas pontas. “Quem oferta 
emprego acredita que o Amarelinho atrai 
profissionais mais consistentes, prepa-
rados e confiáveis do que a internet. Da 
mesma forma, o público compra nosso 
jornal (R$ 0,75 o exemplar) porque sabe 
que ali estão as ofertas de emprego real-
mente dignas de confiança”, afirma o pre-
sidente da Flamboyant. Segundo ele, is-
so explica por que a empresa continua a 
investir na banca, no jornaleiro e no pú-
blico leitor que procura O Amarelinho no 
ponto de venda.

Quanto ao impacto das novas tecno-
logias no setor, Carvalho reconhece que 
ele existe, sobretudo no que diz respeito 
aos mais jovens. “O que estamos fazendo 
é aproveitar nossa vantagem competiti-
va para concentrar esforços na marca O 
Amarelinho como sinônimo de credibi-
lidade no mercado de empregos”, expli-
ca, acrescentando que acredita no inves-
timento em conteúdo. “Temos preocupa-
ção com o conteúdo do anúncio. Observa-
mos o contexto, checamos informações. 
E, sempre que necessário, orientamos os 
anunciantes sobre as questões legais liga-
das à prática de anunciar”, garante.

O diretor executivo comercial do Gru-
po Folha, Antônio Carlos de Moura, pen-
sa de forma semelhante. “Fizemos este 
casamento tão logo a internet firmou-se 
como algo importante. Estamos entre os 
pioneiros neste movimento. Tomamos a 
decisão até por exigência de nosso públi-
co, mais jovem que o da concorrência e 
com incidência percentual nas classes A 

e B de cerca de 80%. Isso ajudou o jornal 
a compensar o que poderia ter se trans-
formado em perdas realmente impor-
tantes, já que, a exemplo do que ocorreu 
com todos, nossa oferta média de anún-
cios classificados baixou em relação às ti-
ragens com até um milhão de anúncios 
oferecidas pela Folha nas décadas de 1970 
e 1980”, lembra Moura.

Nova onda
A história recente da invasão dos pro-

dutos virtuais no mercado de comunica-
ção mostra que essa convergência de pla-
taformas era necessária e, mesmo, inevi-
tável. Na segunda metade do século XX, 
os classificados impressos aproximaram 
compradores e vendedores. Era, então, a 
forma mais simples e barata de se esta-

belecer laços para divulgar, 
comprar e vender produtos 
e serviços. A democratiza-
ção da tecnologia e a inter-
net produziram a revolução 
nos meios de comunicação. 
Jornais e revistas ganharam 
versões online. E os classi-
ficados não conseguiram 
atravessar incólumes a on-
da transformadora do www.

Em seguida vieram, na 
ordem, os sites de busca, os 
portais de leilão e os classifi-

cados na rede. A sequência de novidades 
encurtou ainda mais as etapas de bus-
ca e negociação, conquistando milhões 
de adeptos. Depois disso tudo, para co-
roar, fomos apresentados à era das re-
des sociais.

O ponto fundamental é que esta va-
riedade de veículos (ou ferramentas de 
de tráfego de informações, inclusive, so-
bre vendas e publicidade) trouxe uma 
mudança de realidade efetivamente re-

volucionária. O que recoloca em dis-
cussão profunda as definições do con-
ceito, das dimensões e do tamanho de 
um guarda-chuva chamado faturamen-
to publicitário.

Por vários motivos e exemplos. Um de-
les: a fatia do meio internet no País, em 
2011, medida pelo Projeto Inter-Meios, 
de R$ 1,455 bilhão, contempla a verba 
paga pelo anunciante para comprar es-
paço em veículos “formais” do univer-
so virtual, mesmo que sejam ligados ou 
não a marcas tradicionais da era pré-
-www. Na prática, é o dinheiro investi-
do no modelo análogo ao solidificado 
pelos veículos da era pré-internet pro-
jetado no novo mundo virtual.

Ocorre que esta parcela, que, a rigor, já 
evolui em impressionantes 19,6% anuais, 
por enquanto não envolve, por exemplo, 
o que remunera gigantes de busca para 
posicionar sites e publicidade em pes-
quisas (Google, Ask, Bing, Yahoo) ou a 
redes sociais (Facebook, Twitter, Orkut, 
LinkedIn, Badoo, etc.).

O futuro aponta para um cenário em 
que grandes atores de marcas criadas 
fora do ambiente internet desenvolvam, 
em breve, esses, hoje, novos produtos 
virtuais. O jornal A e a rádio B terão, por 
exemplo, as próprias redes sociais, para 
reunir um público qualificado, segmen-
tado em torno das características — e, 
claro, ganhar dinheiro com isso.

Primeiramão: seis títulos temáticos 
com mais de 80 mil ofertas por mês

Elaine Dias, do Estadão: cuidado para preservar a credibilidade do produto

fo
to

s
: d

iv
u

lg
a

ç
ã

o

ISIEmergingMarketsPDF br-espmsite from 200.198.121.123 on 2012-05-15 13:56:34 EDT. DownloadPDF.

Downloaded by br-espmsite from 200.198.121.123 at 2012-05-15 13:56:34 EDT. ISI Emerging Markets. Unauthorized Distribution Prohibited.

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Foto



•  14  maio  2012

28 especial jornal

Rapidez, abrangência, conforto no aces-
so, possibilidade de consulta e con-

trole inclusive por meio de plataformas 
leves como o smartphone. Facilidade de 
criação de anúncios e grande oferta de 
recursos como cor, imagem, foto e vídeo. 
Integração com as redes sociais para po-
tencializar a exposição. E, como se todos 
esses apelos não bastassem, a gratuidade 
do anúncio para compradores e vende-
dores na maior parte dos casos.

A fórmula, capaz de somar e até multi-
plicar benefícios, é a principal responsável 
pelo desenvolvimento dos sites especializa-
dos em classificados na última década. Até 
meados dos anos 2000, o consumidor, in-
seguro para fazer grandes transações pela 
internet, usava esses portais para negociar 
produtos baratos, com preços até R$ 1 mil. 
Com o tempo e o aumento da segurança na 
rede, as duas pontas do negócio passaram 
a combinar mídias impressas e virtuais, so-
mando a tradição e o histórico de confian-
ça dos jornais à ampla, rápida e barata ca-
pacidade de comunicação dos sites espe-
cializados. Com isso, o comércio de bens 
mais valiosos tomou força também na rede.

O líder do segmento de classificados 
na internet no Brasil, de acordo com o 
último levantamento anual da ComScore 
Brasil é a multinacional OnLine Exchan-
ge, a OLX (www.olx.com.br). Criada na 
Argentina, em 2006, a empresa acumu-
lou, neste pouco tempo, sites em 96 paí-
ses, produzidos em 40 idiomas. O grupo 
atua de Aruba ao Vietnã, passando por Es-
tados Unidos, Japão e Europa Ocidental.

Os baixos custos de veiculação e de dis-
tribuição física geram a inegável vanta-
gem competitiva aos sites de classificados 
em relação aos veículos impressos. Outro 
ponto importante é a menor quantidade 
de profissionais envolvidos. Por exemplo, 
a OLX opera nas 96 praças com apenas 
250 pessoas. No Brasil, a empresa con-
ta com 15 pessoas. Com este time enxu-
to, está perto de bater nos cinco milhões 
de anúncios veiculados em todo o País.

Segundo o diretor nacional do grupo 
OLX no Brasil, Rodrigo Ribeirão, a audi-
ência é dominada pelo comprador digi-
tal típico (aquele consumidor que cresceu 
aprendendo a confiar na internet) e pelo 
empreendedor digital, gente que usa a re-
de para comprar e vender, fazer negócios, 
enfim. Mas a plataforma, do mesmo mo-
do, é utilizada por pessoas que compram 
e vendem de uma simples caneta a um 
hotel de R$ 5 milhões. “Estes exemplos 
não são figuras de retórica: estou citan-
do aqui dois casos reais, registrados em 
nossos bancos de dados. Por isso, consi-
deramos que todo internauta faz parte do 
nosso público potencial”, diz o executivo.

Anunciantes e compradores não pa-
gam para usar o OLX nem a maioria des-
ses portais. O rendimento vem de links 
e projetos especiais patrocinados, que 
aproveitam o imenso tráfego para apre-
sentar as campanhas e os produtos, em 
um mecanismo que lembra o de mega-
-sites de busca — como Google, Yahoo, 
Bing e Ask. Por “questões estratégicas”, 
os entrevistados preferiram não revelar 

Sites especializados na briga pelo leitor
Maiores concorrentes dos portais de classificados são os grandes jornais

os valores de faturamento e investimen-
to de cada empresa.

Ribeirão destaca o que ele chama de 
“caminhada da maturidade” na internet, 
com a adoção de ferramentas de paga-
mento, recebimento, tráfego e controle 
capazes de passar credibilidade e maior 
segurança do que nos primeiros anos de 
uso da rede para negócios: “Este proces-
so transformou os sites de classificados e 
divulgação de produtos e serviços em ins-
trumentos muito fortes e viáveis. Os clas-

çar, em Nova York, o site de locações imo-
biliárias EasyRent.com  Sediado em Lon-
dres, o Vivastreet abriga 19 grandes sites. 
O lado latino-americano é comandado a 
partir de Nova York.

O Vivastreet atua no Brasil desde no-
vembro de 2006. E a maior força está con-
centrada no Centro-Sul e nas importan-
tes cidades do Norte e do Nordeste. Re-
cebe a visita de mais de nove milhões de 
internautas por mês. O público principal 
é de adultos acima dos 25 anos. Na ava-

combinação: “Os dois precisam ser cons-
tantemente renovados. Fazemos de tudo 
para ficar livres de spam e de anúncios ex-
pirados há muitos meses, principalmente 
nas categorias de alta renovação. No atu-
al panorama do mercado brasileiro, esta 
é a nossa grande diferença de qualidade 
em relação à concorrência”.

Parceria
No cenário surgido a partir da che-

gada dos sites especializados, os gru-

Os maiores sites de classificados do Brasil
Janeiro/2011 Janeiro/2012

Site
Total Unique  
Visitors (000)

Site
Total Unique 
Visitors (000)

Total Internet 45.719 Total Internet 51.804

Classificados 11.090 Classificados 12.652

OLXInc. 6.030 OLXInc. 7.383

QueBarato 2.817 Viva Street Classifieds 2.140

Viva Street Classifieds 1.648 Bomnegocio.com 1.892

ZAP.com.br 1.635 ZAP.com.br 1.579

Trovitbrasil.com.br 1.376 Trovit.com.br 1.377

Ibiubi.com.br 1.212 QueBarato 910

Hagah.com.br 933 UOL Classificados 783

Balcao.com 716 Trovitbrasil.com.br 590

Redeparede 623 Ibiubi.com.br 572

Brasil.com 611 Adoos Classifieds S.L. 397

Primeiramao.com.br 405 Preciolandia.com 373

Mfrural.com.br 355 Primeiramao.com.br 360

Adoos Classifieds S.L. 295 Mfrural.com.br 342

Nexolocal.com.br 279 Classificados-Brasil.com 294

Manuncios 265 Nexolocal.com.br 248

Fonte:comScore

sificados online serão o tipo de site que 
mais crescerá nos próximos anos, sobre-
tudo em países com grande penetração 
de internautas, como é o caso do Brasil”. 

Concorrência
Outro grupo de classificados com ânco-

ra virtual recente no mercado brasileiro é 
o Vivastreet  (www.vivastreet.com.br). Ele 
ocupa o segundo lugar na edição atuali-
zada do ranking da comScore Brasil, se-
guido por BomNegócio e ZAP. A empre-
sa foi fundada por um pioneiro no setor, 
o francês Yannick Pons. Em 1999, ele deu 
uma sacudida no mercado de aluguel de 
apartamentos nos Estados Unidos ao lan-

liação da gerente de desenvolvimento de 
negócios do grupo, Maria Clara Lugari-
nho, são as versões online dos classifica-
dos dos grandes jornais os concorrentes 
diretos de empresas como a Vivastreet 
Brasil: “Esses grandes portais de classifi-
cados de jornais importantes, com seus 
sites verticalizados, na maioria, dedicados 
a imóveis e a carros, são os nossos com-
petidores de peso. Imóveis e veículos são 
o supra-sumo do mercado, e isso no Bra-
sil é ainda mais consistente e tradicional”. 

O Vivastreet trabalha com portfólio de 
planos grátis, maior em volume, e outros 
com programas e links remunerados. Ma-
ria Clara dá detalhes de como funciona a 

pos Estado e Infoglobo enxergaram um 
belo cruzamento de oportunidades no 
setor: o ZAP. Cruzamento porque o ZAP 
é uma esquina onde impresso e virtual 
se encontram no mundo dos classifica-
dos. Nascido de uma parceria entre as 
duas empresas, o ZAP, com 3,5 milhões 
de usuários únicos no eixo Rio-São Pau-
lo, é um portal de classificados dedica-
do a imóveis, veículos, empregos (cur-
rículos e vagas) e mix (oportunidades 
e negócios).

Esses quatro temas abrigam mais de 
80% do mercado formal de vendas por 
classificados da internet brasileira. O 
ZAP herdou o ativo de anunciantes e 
o público de um dos maiores portais 
imobiliários do País, o planetaimovel.
com  Além disso, funciona como seção 
de classificados dos portais dos dois gru-
pos, o Globo Online e o Estadão.com.
br  Atualmente, é o quarto colocado no 
ranking dos grandes sites de classifica-
dos online do País.

É possível fazer uma infinidade de  
promoções casadas entre os dois pro-
dutos. O anunciante dos impressos, por 
exemplo, ganha inserções combinadas 
no ZAP, que, por sua vez, agrega ao mix 
os públicos exclusivos dos portais dos 
jornais. Por fim, o ZAP tem volume con-
siderável de conteúdo editorial, produ-
zido pelas esquipes dos dois grupos.

Essa possibilidade de atacar por vá-
rios flancos ao mesmo tempo deixa o 
diretor do ZAP, Eduardo Schaeffer, ani-
mado quanto ao futuro da combinação. 
“Os setores imobiliário e automotivo são 
fortes anunciantes no papel, em jornais 
e revistas. A internet veio como uma al-
ternativa complementar. Os dois cres-
cem juntos. Sou otimista em relação ao 
ambiente online para classificados. Há 
público para ambos”, analisa.

OLX, Vivastreet e ZAP: classificados online deverão ser a categoria de maior crescimento na internet nos próximos anos
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem Especial: Jornal, São Paulo, p. 24-26, 14 maio 2012.




