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Trêsdossitesno“top100”dosmais
vistosnoBrasilsãogeridosemPor-
tugalpela7Graus, que somamais
de 30 páginas de Internet activas
com40milhõesdevisitantesúni-
cospormês.Fundadaem2005por
trêsamigosque,“nabrincadeira”,
tinhamcriadooOlhares.com–en-
tretanto comprado pelaImpresa
–,aempresaportuensecriaaspla-
taformas “on-line”, produz con-
teúdosoptimizadosparaabuscae
rentabilizao tráfego com avenda
depublicidadeatravésderedesin-
ternacionais,comoaGoogle,queé
omaiorclientecomquotade80%.

Entre80%a90%dos“seus”ci-
bernautas são brasileiros e nave-
gamsobretudono“Pensador”–as
citações são procuradas por um
milhãodepessoaspordia–,no“Jo-
gos360”eno“dicio.com.br”,queé
umdosmaioresdicionários“onli-
ne”dooutroladodoAtlântico.Ora,
umapercentagemsemelhantedos
anunciantes são também de láou
queremanunciarparaclientesno
Brasil,ondeouniversoéde95mi-
lhõesdeutilizadoresdeInternet.

“Oinvestimentonumsitepara
omercadoportuguêsoubrasileiro
é mais ou menos o mesmo e o re-
torno não temnadaaver. Emter-
mosdevendadepublicidadenaIn-
ternet,Portugaltemcrescido,mas
estárelativamentebaratoporcau-
sa da crise nos últimos anos. No
casobrasileiroelatemaumentado
imenso. Amaiorparte dos anun-
ciantessãositesdecomércioelec-
trónico,quecrescem10%aoanoe
sãoumconjuntodeempresasque
têm dinheiro parainvestir”, justi-
ficou ao Negócioso administrador
da7 Graus, Rui Marques. O outro
sócio,AdrianoFrazão,éumbrasi-
leiro que jávive hávários anos em
Portugal.

Ainternacionalizaçãoarrancou
“asério” ao terceiro ano de activi-
dade, quando perceberam a ori-

gemdosvisitantes.Hojetêmtam-
bémumsitedejogoseoutrodesi-
gnificados parao mercado hispâ-
nico–otráfegochegadeEspanha,
Argentina,ColômbiaeMéxico–e
um de jogos para Angola, ainda
sem grande expressão. Apesarde
faltarotrimestremaispromissor,
aquele em que as marcas gastam
maisdinheiroaanunciarprodutos
paraoNatal,aprevisãoédesubira
facturaçãode1,6paradoismilhões
deeurosnofechodesteano.

A exposição ao Brasil implica
que,alémdeespecialistasemáreas
diversas, quase todos os 15 “free-
lancers”sejamnativosbrasileiros,
comoalgunsdos13quetrabalham
nasededaempresa,noPorto.Rui
Marques apontou que “mais im-
portantedoquedesenvolverossi-
teséaproduçãodeconteúdos”,es-
clarecendooporquêdaassinatura
“Not sexyand theyknowit” [não
são ‘sexy’ e sabem disso]. “Não fa-
zemossitesporquesãobonitosou
tecnologicamente super-avança-
doscomfuncionalidadesextrema-
mente complexas. Estamos aten-
tos ao que os utilizadores procu-
ram,àdemandadainformação”.

Empresa do Porto criou e gere três dos sites
mais visitados do outro lado do Atlântico,
vivendo quase exclusivamente da venda de
publicidade on-line

Paulo Duarte

Rui Marques | O administrador da 7 Graus conta fechar o ano com uma facturação de dois milhões de euros.

Prémios Exportação & Internacionalização

7 Graus nem
precisa de ser
“sexy” para
aquecer o Brasil
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> Prémios

Distinguir a exportação
Está em curso uma nova edição
dos prémios de Exportação
promovidos pelo Negócios e BES.
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PE RG U N TAS A

“Os nossos sites são
violentamente optimizados
para os motores de busca”

Encaram os utilizadores de Internet 
como os vossos clientes, embora não 
vos entreguem directamente as recei-
tas? 
Encaramos os utilizadores

comoonossocliente.Tanto[assim
é] que quando um anunciante de
alguma rede vem ter connosco e
quer colocar uma campanha em
formato mais intrusivo, nós dize-
mos que não porque temos de
olharparaistoalongoprazo.Acur-
toprazopodemosganharmuitodi-
nheiro com isso, mas a longo pra-
zovamosperderesseutilizador.Se
tivermos este foco no utilizador, a
receitapublicitáriavemporacrés-
cimo, elaviráde certezaabsoluta.

Qual é o vosso factor crítico de suces-
so? 
Os nossos sites são violenta-

menteoptimizadosparaosmoto-
res de busca, de onde vem90% do
nosso tráfego, essencialmente do
Google. Desde aconfiguração téc-
nicadoservidor,àoptimizaçãotéc-
nicado site e aos conteúdos.

Porque é que praticamente só fazem 

páginas de Internet em português? 
Avantagemdalínguaéextraor-

dinária. Já viu a vantagem de ter-
mostantosfalantesdeportuguês?
Um inglês ou americano entrar
[nestesmercadoslusófonos]nãoé
tãofácilquantoéparanós.Temos
tantas ideias, tantos projectos em
carteira,queatéesgotarmosissoe
virarmo-nos para outras línguas
vai demorar tempo. E, como so-
mos fanáticos daformacomo tra-
balhamos, não é fácil avaliar e op-
timizar o trabalho de alguém que
produz conteúdos numa língua
que não dominamos. Além disso,
queremos dar um passo de cada
vez.Podíamospensarnomercado
alemãoecontratar20pessoasna-
tivas para replicar o que fizemos
noutros países. Tínhamos capaci-
dade paraisso.

E não pensam replicar em língua in-
glesa aqueles portais de sucesso já tes-
tados? 
Quando o fizermos, estaremos

a competir com o mundo inteiro
porque o mundo inteiro faz sites
eminglês.

� RU I M ARQ U E S
ADMINISTRADOR DA 7 GRAUS
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I D E I AS - CH AVE

A PAIXÃO COMEÇOU
COM UNS “OLHARES”
A 7 Graus foi fundada em

2005 porque o crescimento do site
Olhares.com precisava de um
“suporte mais profissional”. Em
2008, 51% do capital foi adquirido
pelo grupo Impresa (dono da SIC e
do “Expresso”), que foi aumentando
a participação até a 7 Graus deixar
de ser accionista e administradora,
em Janeiro de 2013.

DOIS NOVOS PROJECTOS
POR MÊS
A empresa tem mais de 30

sites activos, que recebem no total
40 milhões de visitantes únicos por
mês e entre 80% a 90% do tráfego
é brasileiro. No total, a empresa tem
perto de 250 domínios registados,
embora muitos não tenham

qualquer site associado.
Ultimamente tem lançado, “no
mínimo”, dois novos sites por mês.

LEILÃO NO NATAL
AUMENTA PREÇOS
Após crescer mais de 50%

em 2012, conta fechar este ano com
uma facturação de dois milhões de
euros. No Natal, aumenta a procura
dos anunciantes e, embora não
vendam mais tráfego, o sistema de
leilão permite “vendê-lo mais caro”.

RECRUTAMENTO ABERTO
Emprega 13 pessoas no
escritório do Porto e conta

mais 15 em regime “freelancer”,
quase todos brasileiros. Estão
abertos processos de recrutamento
para produtores de conteúdos,
programadores e webdesigners.
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O PROJECTO COMEÇOU COM UMA “BRINCADEIRA” DE AMIGOS,
QUE O GRUPO IMPRESA LEVOU A SÉRIO E DECIDIU COMPRAR
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