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A HERANÇA
MALDITA
ONZE ANOS DEPOIS 
DO ASSASSINATO 
DO LAVRADOR QUE 
GANHOU NA MEGA-SENA, 
A PELEJA FAMILIAR 
PELOS R$ 120 MILHÕES
por Rafael Soares

EPOCA
_

“O CURSO 
DO GOLPE”
QUATRO SEMANAS 
DE AULAS SOBRE 
O IMPEACHMENT 
DE DILMA ROUSSEFF
por Igor Mello

TIROS 
NO SHOPPING
QUANDO OS PAIS LEVAM
OS FILHOS PARA
DISPARAR UMA ARMA
por Helena Borges

COMO MORRE
UM MUSEU
A SAGA QUIXOTESCA 
DE UMA HERDEIRA PARA
SALVAR UM ACERVO 
DE 6 MIL OBRAS DE ARTE
por Nelson Gobbi

21.05.18

EPOCA.GLOBO.COM
Nº 1038 R$ 10

CARGA TRIBUTÁRIA FEDERAL APROXIMADAMENTE 4,65%
ESPECIAL / ÉPOCA PROMOCIONAL
ISSN 14155494 01038

977141554902

Homem posa com os bonecos de cera do príncipe Harry e de Meghan Markle. Segundo consultoria, a
cerimônia do casamento real, no sábado, tem impacto de R$ 4,9 bilhões na economia inglesa. PÁGINA 25
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Entreouvido no mesmo
salão de festa

CHICO

O dia que
não acabou
Um ano após a denúncia do caso Joesley, Temer
continua preso à luta pela sobrevivência política

Passado um ano da noite em que o presiden-
te Michel Temer teve uma reunião interrom-
pida com a notícia de que o site do GLOBO
havia publicado reportagem que o envolvia
na tentativa da compra do silêncio do ex-de-
putado Eduardo Cunha, o Palácio do Planal-
to continua preso à luta pela sobrevivência
política. O governo Temer, que havia recém
completado um ano quando LAURO JARDIM e
GUILHERME AMADO revelaram o conteúdo
das conversas do presidente com o empre-
sário Joesley Batista, gastou seu capital po-
lítico na busca de votos na Câmara para
derrubar as denúncias de corrupção. Para
isso, valeu-se da distribuição de cargos,
emendas e obras nos redutos dos parlamen-
tares. A impopularidade do presidente bateu
recorde. A agenda de reformas, vendida co-
mo pilar do governo, foi abandonada. Venci-
das as batalhas contra duas denúncias, a re-
forma da Previdência foi sepultada com a in-
tervenção federal no Rio. Mas o fantasma de
uma terceira denúncia persiste. PÁGINAS 4 a 6

FURACÃO NO PLANALTO
_

LAURO JARDIM

Temer ficou, mas
governo virou zumbi

Temer ficou na
cadeira de presi-
dente. Mas nada
muda o fato de

que seu gover-
no, desde a
noite de 17 de
maio de 2017,
virou zumbi.

PÁGINA 6

Janot: ‘Delação
auxiliou combate 
à corrupção’ PÁGINA 6

Presidente do INSS cai após denúncia
Francisco Lopes fez contrato de R$ 8,8 milhões com empresa sediada em depósito de bebidas. Instituto sofre com sucateamento

Depois de O GLOBO ter revelado que o INSS fez
contrato de R$ 8,8 milhões para fornecimento de
softwares com empresa sediada em um depósito
de bebidas, o governo demitiu o presidente do

instituto, Francisco Lopes. O ministro do Desen-
volvimento Social, Alberto Beltrame, determinou
abertura de sindicância para apurar o caso, e o
Tribunal de Contas da União (TCU) anunciou

que investigará os contratos firmados pela RSX
Informática com órgãos do governo. O deputado
federal André Moura (PSC-SE), líder do governo,
insistiu para que Lopes fosse mantido no cargo.

O dirigente liberou R$ 4 milhões para a empresa
sem que qualquer serviço fosse prestado. O INSS
sofre com sucateamento de sua estrutura e défi-
cit de funcionários. PÁGINA 3 e Bernardo Mello Franco

ENQUANTO ISSO...
_

Clube O GLOBO,
renovado e com

descontos de até 50%
Maior plataforma de relacionamento do
mercado carioca, o Clube O GLOBO
completa 30 anos com o site e o aplicati-
vo redesenhados, com muito mais bene-
fícios para os assinantes do jornal im-
presso ou do digital. São mais de 400 par-
ceiros e descontos de até 50%. Para apro-
veitar as ofertas, basta apresentar a car-
teira virtual na tela do celular. PÁGINA 10

Um acordo entre a prefeitura do Rio e as em-
presas de ônibus prevê reajuste na tarifa dos
atuais R$ 3,60 para R$ 4, que ainda precisa ser
homologado pela Justiça. Como parte da ne-
gociação, a administração municipal autori-
zou o aumento da vida útil dos coletivos de
oito para nove anos, e estendeu o limite para
a instalação de ar-condicionado em toda a
frota até setembro de 2020, quase quatro anos
a mais que o prazo inicial. PÁGINA 9

Prefeitura acerta
reajuste de tarifa de
ônibus para R$ 4

BC mantém taxa básica
de juros em 6,5%
PÁGINA 19

Encontro de Kim e
Trump sob ameaça
PÁGINA 23

Inglaterra
BOA VIAGEM

UM PASSEIO EMBALADO
POR HARRY E MEGHAN

‘13 reasons why’
SEGUNDO CADERNO

SÉRIE VOLTA COM
AJUSTE NO TOM 

BETH DUBBER/NETFLIX

Abuso sexual
ESPORTES

EX-TÉCNICO DEPÕE EM CPI E TEM SIGILO
DE LIGAÇÕES E E-MAILS QUEBRADO
PÁGINA 28

— Pff, pff, tem
que apagar
isso aí, viu?

Corte de recursos
SOCIEDADE

Mudanças na Faperj opõem
cientistas e estado. PÁGINA 26

PESQUISA EM CRISE
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Levou a pior
B Fla empata e pas-
sa em segundo no
grupo da Liberta-
dores. Suspenso,
Paquetá está fora
do próximo jogo. 

Azeredo se entrega à polícia

LEO FONTES / O TEMPO

Preso o
primeiro do
mensalão
tucano 
B Ex-governador de Minas
Gerais, Eduardo Azeredo
(PSDB) foi condenado a
20 anos de prisão pelos
crimes de peculato e lava-
gem de dinheiro. PÁGINA 12

O POVO É QUEM
PAGA O PREÇO

FEIRAS DESABASTECIDASPOUCOS ÔNIBUS, MUITA FILA

PREJUÍZO NA CEASA CORRIDA POR GASOLINA

Só a metade da frota do BRT deve circular hoje

Rio vive transtornos após protesto de caminhoneiros contra alta dos combustíveis: já
estão faltando alimento, gás, remédios e ônibus. O que tem está mais caro. PÁGINAS 3 E 4

PAULO NICOLELLA PEDRO TEIXEIRA

FABIANO ROCHA MARCELO THEOBALD
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Deu até polícia!
Saiba tudo que rolou no balado casamento 
de R$ 1 milhão do MC Guimê com Lexa

PÁGINA 19

CBF afirma que
se preocupa 
com loteria da
contravenção
B Entidade diz que está
atenta a possível mani-
pulação de resultados em
campo por conta de apos-
tas, inclusive o novo jogo
clandestino. PÁGINA 10

Taxistas voltam a
pagar pedágio na
Linha Amarela
PÁGINA 13

Serial killer da
Baixada irá a
júri popular
PÁGINA 10

SEGUNDA EDIÇÃO
RIO DE JANEIRO

QUINTA-FEIRA, 24 DE MAIO DE 2018
ANO XXI

NÚMERO 7.944

R$

1,50

PAGE VIEWS

UNIQUE VISITORS

8,4 millons
3,2 millons

PAGE VIEWS

UNIQUE VISITORS

101,6 millons
22,7 millons

PAGE VIEWS

UNIQUE VISITORS

CIRCULATION 
(PRINT + DIGITAL)

149,6 millons
32,2 millons
296 k

Our brands

* APRIL

CIRCULATION 
(PRINT + DIGITAL)105 k CIRCULATION 

(PRINT + DIGITAL)557 k



how?



turning ourselves upside down



+ $

Interesting Important

- $A single structure to  
conquer different audiences



CENTER 
DESK Print desk

Digital 
desk

Visual
desk

CONTENT PRODUCTION OUTPUTS

Homes
APPs
Social media

PRINT

DIGITAL

The same team produces 
for three brands

Center desk 
command

Print versions are closed  
by separate desks

Politics

EconomySports

World

& 


Society

Culture

Life Style

Local

1 2 3



7:30
Editors 
meeting

11:00
Center Desk 
checking the 
production

Updating 
the digital 
channels

Producing 
the print 
newspaper

20:00



with what?



Singularity: columnists, analysis, special reports, exclusive content...



The news goes online... ... hits a record audience ... and makes the news.

Tuning the edition Front page proofs Final version

Scoop of the year
Brazilian president was recorded by a tycoon in a secret meeting in the basement of the official residence. 
An explosive conversation that changed the country’s course.



Direct channels
Newsletters tailored to different audiences, specially for subscribers



Changing the storytelling
New formats. Technology and talent 
creating new narratives



Designers 
and 
journalists 
working on 
the script

A famous 
actor lends 
his voice to 
the project

Putting the 
drawings in 
motion

The whole 
team in a 
follow up 
meeting 

Startup 
project

an animation 
doc





crazy for 
metrics



Reporters were given tools to check the performance of their articles. 
Metrics and KPIs definitely got into their lives.



Setting  
different actions  
to each segment

Total audience

Heavy users

Target users

Subscribers

Paywall with multiple rules 
The newsroom helps to design the strategies



Exclusive content only for subscribers 
... and it represents 22% of new digital subscriptions



Unique visitors

Folha
Estado
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JA FE MA AP MA JU JU AU SE O N DE JA FE MA

Pageviews

Folha
Estado



+ 40%
digital subscribers in 12 months



there is no silver bullet,  
but a set of actions that come from a 

permanent assessment driven by metrics



each company builds up 
its own way, but remarkable  

cases inspire us all



a mindset change: the newsroom  
takes part on business decisions, never  

forgetting its editorial mission



a new product vision:  
working to make subscription an  

essential part of the reader’s lives



All this can change next week:  
new journalism is an art in  
permanent transformation



Alan Gripp  
alan.gripp@oglobo.com.br

Obrigado!


