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Editora fecha primeiro contrato com provedor de internet grátis. Está no ar, desde ontem, o novo 
portal do Grupo Abril - reunindo todo o conteúdo aberto das revistas da editora. A partir de agora, 
esse conteúdo também será negociado com outros provedores de acesso à internet. O primeiro a 
fechar contrato com a Abril foi o iG.  
Com isso, o usuário do portal de internet grátis passa a ter acesso às notícias online de 
publicações como Exame, Veja, InfoExame Superinteressante e Playboy nos canais relacionados a 
cada assunto. Até outubro do ano passado, o conteúdo online das revistas e produtos da editora 
Abril era exclusivo para assinantes do Universo Online (UOL), maior provedor de internet paga do 
País, e do qual a Abril detém 37% do capital. Há dois meses, segundo dados do Ibope eRatings, o 
iG ultrapassou pela primeira vez o UOL no ranking nacional de domínios, o que pode indicar um 
novo cenário neste competitivo mercado de internet.  
 
De acordo com o diretor editorial adjunto do grupo Abril, Laurentino Gomes, a editora está em 
negociação com os maiores provedores em operação no País para realizar novos contratos de 
parceria. "Nosso objetivo é fechar com todos os provedores, e, com isso, aumentar a base de 
potenciais consumidores", diz ele, acrescentando que a estratégia está focada nos clientes das 
revistas e não na canibalização do Universo Online.  
 
"Os assinantes do UOL continuam tendo um tratamento diferenciado", diz Gomes. No entanto, ele 
diz que também é possível que nos futuros contratos com os outros provedores haja cláusulas de 
conteúdos diferenciados.  
 
A perda de audiência do UOL, aliás, já vem acontecendo, de acordo com o diretor de análises e 
serviços do Ibope eRatings, Marcelo Coutinho. Levantamento do instituto mostra que o número de 
visitantes únicos via UOL de uma das principais revistas da Abril, a Veja, teve queda nos últimos 
três meses, enquanto, que o acesso direto, via o antigo portal da editora Abril subiu (veja a 
tabela).  
 
O principal objetivo da Abril com o novo portal, segundo Laurentino Gomes, é aumentar a 
comercialização de assinaturas pela internet, que hoje já responde por 25% do total das vendas 
da editora. Outra iniciativa que será desenvolvida é o comércio eletrônico, associando produtos às 
revistas, como a venda de passagens aéreas para algum destino indicado pela revista Viagem.  
 
Além disso, a empresa quer oferecer diferenciais no conteúdo para os assinantes das revistas, 
como forma de garantir um trunfo na hora de negociar a renovação das assinaturas. Para isso, a 
Abril vem desenvolvendo novos projetos multimídia. Um dos primeiros que estão sendo levados 
adiante é a TVExame, que tem boletins feitos no portal da revista de economia apresentados pelo 
editor de finanças, Cláudio Gradilone. Outro projeto é a TVCapricho, que já ganhou espaço na 
MTV.  
 
Os investimentos no novo site não são revelados, mas tanto o projeto do portal como a campanha 
de marketing foram desenvolvidos por uma equipe interna da Abril. A publicidade, inclusive, vai 
ser veiculada em todas revistas do grupo, segundo Gomes. Neste primeiro mês, o conteúdo 
multimídia das revistas estará aberto para degustação de todos os internautas. No entanto, uma 
parte será fechada depois de um mês e o acesso ficará restrito apenas aos assinantes de cada 
uma das revistas.  
Inicialmente, o conteúdo da Abril estará aberto para quatro perfis de usuário, desde o mais 
restrito (para a degustação dos não assinantes) até o mais amplo ( para os clientes "premium"), 
que dará acesso ao conteúdo de todas as revistas do grupo nos últimos sete anos ou às análises 
setoriais de empresas listadas na Exame.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 4 jun. 2003. 


