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O iG, da Brasil Telecom Internet e o terceiro do ranking de audiência entre os portais brasileiros 
tem, a partir de hoje, uma nova home page e um posicionamento baseado no conceito de 
curadoria. As mudanças são resultado de um estudo de tendências na internet realizado pela 
empresa de pesquisa Box, especializada no universo de jovens de 18 a 21 anos.  
 
Com 550 milhões de page views por mês e um número de visitantes de 1,6 milhões por dia, o iG 
pretende, com as modificações, alcançar a liderança dos portais brasileiros hoje ocupada pelo 
UOL, em primeiro lugar, seguido pelo Terra. Segundo o Ibope Inteligência, o número de usuários 
ativos de internet residencial brasileira é de 12 milhões. Com um tempo de navegação de 18h, o 
Brasil manteve em janeiro de 2006 a liderança mundial de tempo on-line por pessoa.  
 
Conceito de curadoria  
 
"O iG introduz no mercado brasileiro o conceito de curadoria. Os curadores são especialistas que 
indicam dentro e fora do portal, em conteúdo próprios, de parceiros, em blogs ou wikis o que de 
melhor foi produzido sobre aquele determinado assunto", diz Alexandre Barreto, diretor de Portal 
e Conteúdo da Brasil Telecom Internet. Atualmente, o iG já tem cerca de 70 curadores e 
colunistas, como Glória Kalil, Erika Palomino e Rita Lobo.  
 
Em sua nova home page, o iG está abandonando alguns dos formatos tradicionais de publicidade 
que incomodavam os usuários como pop ups e pop unders. Outra inovação será a adoção do 
superbanner, tendência já observada em vários sites do mundo.  
 
"Liberamos novos formatos, apostando na qualificação e oferecendo aos anunciantes 
oportunidades de patrocinarem conteúdos que tenham forte relação com seus produtos e marcas. 
Percebemos um crescimento do volume de investimentos em publicidade on-line e pretendemos 
aumentar nossa participação, crescendo acima da média de mercado", diz André Izay, diretor de 
marketing e vendas da Brasil Telecom Internet.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 17 fev. 2006, Comunicação. 
 


