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Eles são a jabuticaba do mundo di-
gital. Não que sejam exclusivamen-

te  brasileiros, mas criaram e consolida-
ram um modelo de mídia e comunica-
ção que se consagrou no Brasil como 
uma  experiência particularmente úni-
ca. Os portais de conteúdo — primei-
ros dos grandes produtos entre os ve-
ículos  online no País — devem ter um 
ano de profunda mobilização, seja por 
meio de investimentos em tecnologia, 
pela  discussão de novas métricas de au-
diência e  comercialização ou então pelo 
alargamento da presença em dispositivos 
móveis e em  multimídia. Tudo para per-
manecer como estão e  garantir que o cres-
cimento dos investimentos na área digital 
não os exclua em tempos de  profundas 
mudanças no cenário de mídia.

Líderes por mais de uma década e 
meia, os portais hoje sentem a pressão 
imposta pela chegada de outros players 
digitais, principalmente as redes so-
ciais, os buscadores e os comparadores 
de preços e ofertas. Embora nenhuma 
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O grande salto adiante
Como os grandes portais brasileiros de conteúdo estão se mobilizando para garantir 
presença no mercado digital e evitar a perda de audiência e receita publicitária
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dessas  plataformas concorrentes per-
tença à  mesma categoria de produto — 
a  produção de conteúdo —todos estão 
de olho na crescente verba de investi-
mento publicitário do online. Segundo 
o Projeto Inter-Meios, nos últimos nove 
anos  (desde que o meio começou a fazer 
 parte da auditoria), o investimento pu-
blicitário bruto cresceu 823% — saltan-
do de R$ 164 milhões para R$ 1,51 bilhão. 
Já o  crescimento do mercado todo atin-
giu 173%. Em parte, esse desempenho 
 histórico se deve-se a dois fatores: à des-
coberta do mundo digital pelas  agências e 
anunciantes e à  profissionalização que os 
portais trouxeram ao mercado de  mídia. 

Os números de investimento publici-
tário em internet no ano passado, no en-
tanto, acenderam o alerta do mercado di-
gital. Pela primeira vez desde que o mer-
cado online começou a integrar o Proje-
to Inter-Meios, em 2004, a variação ficou 
não apenas abaixo da média de quase 30% 
no período como apresentou crescimen-
to de apenas um dígito. O número refle-

te uma mudança no setor: a migração da 
verba antes assegurada aos portais para 
buscadores e redes sociais, que não re-
portam seus resultados ao Inter-Meios, 
o que ajuda a entender a ruptura de uma 
curva até então otimista. Fontes estimam 
que juntos, os três maiores players desse 
mercado – Google, Buscapé e Facebook – 
faturem anualmente algo próximo a R$ 3 
bilhões. O atual momento, portanto, tem 
apresentado desafios aos portais. De um 
lado, precisam garantir a manutenção da 
audiência. E, por outro, capitalizar o pa-
trimônio acumulado. E isso vem exigindo 
mudanças, afirmam os executivos entre-
vistados por Meio & Mensagem.

Movimentos estratégicos
Duas contratações recentes chama-

ram a atenção do mercado. A primeira 
delas, quando o iG convidou Luciana 
Schwartz, que deixou a diretoria-geral 
de mídia na agência NeogamaBBH — 
depois de  duas décadas de atuação na 
mesma área em outras agências — para 

assumir o  cargo de diretora de marketing 
e inteligência de mercado. A segunda, 
também em  janeiro, quando o Terra le-
vou para seus quadros Roni Cunha Bue-
no,  ex-diretor de  marketing do Netsho-
es, como CCO global, posto criado a par-
tir da união das áreas de publicidade e 
 marketing. Luciana tem como uma das 
missões construir uma inteligência mé-
trica para o portal. Cunha Bueno, alavan-
car o Terra como marca. Ambos compar-
tilham o fato de não  terem origem pro-
fissional em veículos. 

Rafael Davini, diretor-geral do Ter-
ra, entende que esse é um momen-
to  crucial para os portais e que eles 
 precisam  mobilizar-se em torno de 
 novos  parâmetros para não perder mer-
cado e audiência. “Hoje a internet é víti-
ma de muitas mudanças e vamos sofrer 
os  efeitos tanto quanto os outros meios”, 
afirma  Davini. “O ROI está na ponta do 
lápis dos anunciantes e as redes sociais 
conseguem ampliar sua presença por-
que estão falando com usuários e grupos 

Os principais players e suas estratégias

Unique visitors*  
(Ibope) (000) 35.801 30.529 (não informou) 28.738 27.432 26.981 19.603

Unique visitors** 
(ComScore) (000) 45.352 43.056 28.957 39.240 37.815 43.512 29.417

Pageviews* (000) 4.454.201 3.307.549 4.482.202 2.610.383 963.322 1.267.144 1.785.536

Principais estratégias

Novos produtos 
em mobile e 

projetos especiais 
patrocinados

Novas tecnologias 
comerciais e 
ampliação de 

conteúdo local

Parcerias com 
produtores 

relevantes de 
conteúdo e 

projetos especiais

(não informou)

Produção 
de conteúdo 
exclusivo e 

integração com 
TV

Projetos especiais 
patrocinados, 
presença em 
multitelas e 

smartTVs

Regionalização 
de conteúdo, 

tecnologia e novas 
métricas

* IBOPE Media, NetView, fevereiro de 2013, Painel Domicílio e Trabalho, Categoria Search Engines/Portals And Communities, Subcategoria General Interest Portals And Communities. ** ComScore Brasil — Visitantes únicos, janeiro/2013

André Chaves, do iG, afirma que portais precisam encontrar novas métricas comerciais Para Rafael Davini, do Terra, setor se acomodou em modelos que eram eficientes há dez anos
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de interesse muito específicos”, descre-
ve. No Terra, as estratégias estão ligadas 
à   construção de um novo modo de en-
tender o  mercado e à valorização da pro-
dução de  conteúdo e presença em múl-
tiplas plataformas. “Os portais vão mu-
dar o jogo”, diz. “Vamos  fazer na mesma 
 intensidade o que os novos  concorrentes 
têm feito com muito sucesso. Vamos ser 
muito efetivos, atrair os investimentos 
que querem estar associados a  conteúdo”, 
 relata. Davini  assegura que os portais 
 devem elaborar uma ofensiva que res-
gate o valor do  conteúdo  próprio e evite a 
canibalização dos custos de investimen-
to, como vem acontecendo nos últimos 
anos. “Nossa ideia é oferecer ao anun-
ciante a  associação entre  performance 
e  conteúdo e, por isso, ele vai pagar um 
pouco mais”, diz.

No iG os movimentos são semelhan-
tes. Entre todos os players, foi o que te-
ve um passado recente mais tumulta-
do.  Cortejado por empresas de mídia 
e em  arrastados processos de negocia-
ção, o portal foi finalmente vendido pa-
ra o  Grupo Ongoing em abril de 2012. 
Desde então, vem promovendo mu-
danças  profundas não apenas na ges-
tão e no  conteúdo, mas na posição de 
mercado que deseja apresentar. A con-
tratação de André Chaves como COO, 
em  novembro, e a promoção dele à 
 presidente, na  segunda-feira 18, é ape-
nas a maior delas. Os efeitos  dessa mo-
bilização estão  prometidos  para os pró-
ximos meses, quando o iG  pretende co-
locar em discussão a eficiência das  atuais 
métricas  adotadas e dos parâmetros de 
 comercialização. “Nenhum dos portais 
conseguiu reinventar-se; não estão mais 
adequados ao momento. A internet de dez 
anos atrás é muito diferente da de hoje e 
os portais continuaram no mesmo mode-
lo”, critica André Chaves. “Temos de mu-
dar a relação do  conceito de portal. Ca-
da vez mais não existe  sentido em querer 
ser vertical em todos os assuntos. Por  isso 
estamos focados em fortalecer  apenas al-
guns hubs, em termos de conteúdo, e fa-
zer grandes alianças estratégicas com em-
presas que comungam com a nossa visão 
de  negócio”, explica. Essas alianças já se 
tornam visíveis, com o  lançamento de 
subprodutos regionais para dar amplitu-
de a outras praças e aumentar a presença 
 nacional do portal, explica. Para Chaves, 
um dos aspectos mais urgentes em termos 
de revisão são os critérios utilizados  para 
o planejamento de mídia e as métricas de 
entrega. Uma das novidades que o iG pre-
tende adotar é a comercialização por tem-
po de exposição das peças  publicitárias, 

não o número de impressões, como vem 
sendo feito  hoje. “O modelo de mídia ain-
da valoriza as impressões, é uma métrica 
que não funciona. Para nós, interessa o ti-
me spent do usuário”, descreve. “A inter-
net é  totalmente mensurável e queremos 
 comparar a  eficiência dos meios  todos, 
inclusive os off-line. O digital sempre foi 
muito contestado e hoje eu tenho métri-
cas para fazer comparativos com outros 
meios”, ressalta.

Integração com redes sociais
Para Enor Paiano, diretor de publici-

dade do UOL, embora  concorram pela 
mesma verba anunciante, as redes so-
ciais têm sido alavancas importantes 
para ampliar a audiência líder do por-
tal. “Quando começaram a se desen-

Variação do investimento publicitário em internet 

Fonte: Projeto Inter-Meios (2004-2012)

volver com força, tomamos a decisão de 
 abraçar completamente as redes sociais 
como uma forma alternativa de divulgar 
o  nosso conteúdo”, relata. De acordo com 
ele, os usuários chegam ao conteúdo 
do portal basicamente por duas manei-
ras, hoje: parte pertence a um grupo fiel, 
mais  velho, estimado em cinco  milhões 
de  usuários que têm o hábito diário de 
ler o  noticiário a partir do próprio portal 
e outro grupo, crescente, chega às pági-
nas via redes  sociais. “Todo o conteúdo 
do UOL é disponível para interação de 
uma série de maneiras diferentes”, con-
ta. Inclusive em mobile, uma das apos-
tas do portal em 2012 que devem ganhar 
mais amplitude ainda neste ano, relata. 
“Cada vez que a tecnologia evolui, in-
ventamos novas maneiras para entre-
gar  essas  notícias e  outras maneiras de 
agregar conteúdo em torno dela”, reforça.

Andrea Fornes, diretora executiva do 
portal MSN, concorda em que a presen-
ça de redes sociais e o crescimento da ba-
se de usuários dessas novas ferramentas 
até pode criar um ambiente de disper-
são da audiência, mas os portais ofere-
cem um diferencial ligado a conteúdo 
que as redes sociais não possuem. “Tem 
coisas que a rede social não conseguiu 
suprir em  relação à rapidez e informa-
ção porque as ferramentas são diferen-
tes e a  profundidade do conteúdo tam-
bém”, compara Andrea. Os recursos e as 
estratégias voltados a ampliar a receita 
publicitária mesmo com maior concor-
rência são, segundo ela, o investimento 

em tecnologia e a criação de ofertas co-
merciais diferenciadas. “Não há tecno-
logia sem conteúdo e vice-versa”, afirma. 
Para a executiva, cada vez mais os  portais 
devem procurar soluções combinadas 
de formatos comerciais para o mercado, 
abandonando a oferta de apenas  comer-
cialização publicitária em display e  venda 
de impressões. “Além da publicidade dita 
tradicional encontramos novas maneiras 
de atender o anunciante. Queremos criar 
experiências para os  internautas e associar 
às marcas um  conteúdo relevante”, expli-
ca. Assim como o MSN, o Yahoo tem um 
perfil corporativo bastante semelhante, já 
que ambos são, em sua origem, compa-
nhias pontocom mais identificadas com 
serviços aos usuário do que com conte-
údo, mas investiram em entretenimen-
to e noticiário e competem diretamente 
neste mercado. Procurado, o Yahoo não 
atendeu à reportagem. 

Força do conteúdo
Todos os executivos afirmam que 

o maior patrimônio dos portais é seu 
 conteúdo e que isso precisa ser  ponderado 
pelo mercado, muitas vezes apegado 
 apenas à performance das campanhas. 
Nesse sentido, Globo.com e R7 contam 
com um cenário favorável, já que estão 
ancorados em dois grandes grupos de 
 mídia do País. “A tecnologia é algo que 
se  reproduz muito rapidamente. O que 
vai prevalecer é o conteúdo de qualida-
de e a  qualificação da audiência. E o mer-
cado publicitário, historicamente, privi-

legia a qualificação e conteúdo”, afirma, 
em nome do Globo.com, a Central Glo-
bo de Comunicação, antecipando que as 
principais estratégias do grupo são apro-
fundar a experiência de vídeo e investir 
em novas ferramentas comerciais. “Ado-
tamos a estratégia de ter poucos e bons 
espaços publicitários, assim o anuncian-
te tem grande destaque para sua marca 
e o internauta tem a melhor experiência 
de navegação. Algumas redes sociais per-
deram público e relevância nos últimos 
anos”, relata. 

“Portais, redes sociais e outras ferra-
mentas devem exercer papéis comple-
mentares no planejamento de mídia. A 
entrega inteligente de anúncios, seja seg-
mentada de forma demográfica ou por 
hábito de navegação, é inerente ao meio 
digital e não se restringe aos buscadores 
ou redes sociais”, aponta Antonio Guer-
reiro, diretor-geral de internet da Rede 
Record e diretor-geral do R7.  Conforme 
 afirma Guerreiro, no entanto, não deve 
 prevalecer apenas a performance de en-
trega — o que  estabelece o mercado, tem 
 canibalizado o meio — mas a valorização 
de massa  crítica por meio de investimen-
tos em produção de material exclusivo 
por parte dos  portais. “Conteúdo é o que 
o  usuário  busca, os players que conquis-
tarem o usuário por meio de uma experi-
ência rica de navegação e a oferta de con-
teúdo relevante serão líderes. O desafio 
está em identificar qual o  conteúdo em 
qual plataforma”, complementa.

Colaborou Nathalie Ursini

Andrea Fornes ressalta conteúdo como diferencial dos portais O R7, afirma Guerreiro, se beneficia da audiência das redes sociais

Enor Paiano, do UOL: “conteúdo 
disponível para interação em uma 
série de maneiras diferentes”
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 34, n. 1552, p. 34-35, 25 mar. 2013.




