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O UOL maior provedor de Internet paga do Brasil informa que, finalmente, saiu do vermelho. O 
valor do lucro, porém, ficou circunscrito a seus acionistas e à cúpula diretiva da empresa, que 
deixou de ser companhia aberta no ano passado e, em razão disso, não tornou públicos os 
detalhes de seu desempenho financeiro. Curiosamente, os sucessivos prejuízos que contabilizou 
desde sua fundação, em abril de 1996, foram todos divulgados ao mercado. Mais curioso ainda é 
que, em breve, em conjunto com outros portais, lançará uma campanha institucional voltada a 
agências de propaganda e anunciantes com o objetivo de apregoar as vantagens de utilizar a 
Internet para ações publicitárias e de marketing.  
 
A divulgação do lucro reforçaria os argumentos em prol da mídia digital. Marcelo Moojen 
Epperlein, diretor geral, Alexandre de Freitas, diretor de marketing e vendas, e Gil Torquato, 
diretor corporativo do UOL, explicam a seguir as razões do provedor para não revelar seu balanço, 
dão detalhes da campanha e contam como o portal pretende crescer neste ano.  
  
Meio & Mensagem - Por que o UOL fechou seu capital? 
 
 
Marcelo Moojen Epperlein - Tínhamos de divulgar os nossos dados como uma empresa de capital 
aberto, com ações negociadas em Bolsa, sem ter o benefício do mercado de capitais. Era o pior 
dos mundos. Nossos concorrentes também não divulgam seus números. Então, na transição do 
primeiro para o segundo semestre do ano passado, resolvemos nos tornar uma companhia de 
capital fechado. Não temos mais dívidas oriundas de captação pública. Portanto, não há mais 
obrigação para divulgarmos nossos números. 
 
M&M - Em 2002, o prejuízo do UOL foi de R$ 317 milhões. De quanto foi o resultado do ano 
passado? 
 
Epperlein - Prejuízo não existe mais. Nós o revertemos em geração de caixa. Nossa infelicidade é 
que, na hora em que isso aconteceu, paramos de divulgar os nossos números. O ideal teria sido 
publicar essa virada e depois parar de divulgar os números. É um caso único no Brasil de empresa 
de Internet do porte do UOL. 
 
M&M - Mas o prejuízo de 2002 foi estancado? 
 
Epperlein - Sim.  
 
M&M - A empresa já gerou lucro? 
 
Epperlein - Já gerou lucro em 2003. 
 
M&M - De quanto foi? 
 
Epperlein - Esse é um dado que a gente só divulga para os acionistas. 
 
M&M - Mas vocês não consideram essa informação importante para o mercado também, 
sobretudo porque a empresa vinha de sucessivos prejuízos? 
 
Epperlein - Trata-se de uma opção dos acionistas. E eles preferem não divulgar. Se os 
concorrentes dessem essas informações claramente e declarassem todas as linhas de seu balanço, 
seria ótimo para todos. Mas não faz sentido só o UOL tornar público seu desempenho financeiro. 
 
M&M - A partir de quando o UOL equilibrou suas contas? 



 
Epperlein - Tivemos uma longa fase de ajustes, que terminou no primeiro trimestre do ano 
passado. A partir daí voltamos nosso foco para crescer com base em uma estrutura rentável. O 
objetivo é crescer tanto em acesso discado quanto em banda larga. 
 
M&M - O objetivo é expandir a base de assinantes ou a receita publicitária? 
 
Epperlein - Ambos. 
 
Alexandre de Freitas - Há duas questões. Uma é revigorar e aumentar o bolo do mercado 
publicitário na Internet como um todo. Outra é aumentar a participação do UOL nesse segmento. 
 
M&M - Como o UOL pretende fazer isso? 
 
Epperlein - Temos esperança de conseguir mudar o modo como essa indústria vem operando 
ultimamente, em termos de compra e venda de mídia. Não há um esforço conjunto entre os 
concorrentes em prol da publicidade digital. Neste ano, vamos tentar vender o setor como um 
todo, tanto no Brasil quanto na Argentina, onde operamos também. Precisamos demonstrar a 
qualidade dos consumidores de Internet. 
 
M&M - O que está sendo feito de prático para isso? 
 
Epperlein - Primeiro, temos de deixar nossas desavenças de lado. Nós não acreditamos no acesso 
gratuito à Internet, mas os provedores que oferecem serviços dessa maneira também têm 
interesse em fazer com que o bolo publicitário digital cresça. Temos de trabalhar juntos pelo 
mercado antes de qualquer coisa. Estamos conversando com outros portais para criar uma 
campanha publicitária institucional sobre as vantagens de anunciar na Internet, como a 
interatividade - um atributo que os outros veículos ainda não conseguiram -, a qualificação dos 
internautas, a facilidade de mensuração de resultado de campanhas. Os grandes varejistas que 
estão na Internet basicamente utilizam esse meio para vender seus produtos. Não vão para a 
televisão, para o rádio ou para o jornal. Eles concentram seus investimentos na Internet, porque 
ela lhes gera resultados excepcionais. Das 350 lojas do Ponto Frio no País, a maior operação é a 
da Internet. A Lojas Americanas aposta todas as suas fichas na Web, onde comercializa produtos 
que não vende nas lojas físicas e obtém um tíquete médio muito superior em seu portal. A Gol 
vende passagens especiais só pela Internet. Mesmo quem não faz vendas diretas, como a 
Blockbuster, utiliza a rede com peças criativas para aumentar a visitação em suas lojas físicas. A 
GM começou as vendas do Celta pela Internet. 
 
Alexandre de Freitas - Há vários exemplos de sucesso, mas são pouco divulgados. Vamos começar 
essa campanha ordenada com outros portais, pagos e gratuitos, para mostrar esses casos e a 
importância e eficiência da Internet na publicidade. Temos que conseguir roubar, no bom sentido, 
mercado de outros veículos. Para fazer isso é preciso ter unidade entre os portais, tanto os 
gratuitos quanto os pagos. 
 
M&M - Essa campanha conjunta dos portais será para aproximar o setor das agências publicitárias 
e anunciantes ou para abordar o público em geral? 
 
Epperlein - Ainda estamos formatando o modelo, mas deve contemplar todos esses públicos. O 
objetivo é incentivar os responsáveis pelas verbas de marketing - seja nos anunciantes, seja nas 
agências - a levar em consideração o meio Internet quando estiverem elaborando os orçamentos. 
Sabemos que não será fácil convencer anunciantes que ainda não aproveitam as vantagens da 
Internet, porque o estouro da bolha ainda está na memória de muita gente. Em decorrência disso, 
temos de nos deparar com um processo de reeducação das agências de propaganda. Não foi 
responsabilidade delas, mas ao longo dos anos elas desenvolveram um relacionamento mais 
sólido com os outros meios. Internet é uma coisa nova e mais complexa de trabalhar. O conceito 



é diferente. É diferente fazer um filme para televisão e desenvolver uma campanha em Internet. É 
preciso levar em conta o fator interatividade, muito presente na rede mundial de computadores. 
Isso é uma mudança. Trata-se de um paradigma que tem que ser quebrado. Essa aproximação 
com as agências é fundamental, assim como fazer com que o anunciante entenda as 
possibilidades de negócio que tem ao alocar parte de sua verba para ações na Web. 
 
Gil Torquato - O mercado ainda não entendeu o que o veículo Internet pode proporcionar. E a 
culpa é nossa, que até agora não soubemos nos vender. UOL, AOL, Terra e iG não se unem para 
fazer as coisas acontecerem. Até entendo que durante esses anos o esforço maior foi para 
construir a base de audiência. No caso do UOL, podemos dizer com orgulho que temos mais 
circulação que a Veja e competimos de igual para igual com a televisão no segmento de classe A e 
B. O que está faltando é promover o próprio meio, que ainda representa menos de 2% do bolo 
publicitário, porém apresenta um imenso potencial. Estamos pensando em fazer uma campanha 
por mês, mostrando, por exemplo, os casos de sucesso da Gol e do Magazine Luiza na Internet. O 
Magazine Luiza fez uma promoção de madrugada na Internet. Imagine um varejista abrir uma 
loja física de madrugada e dizer: "Venha cá comprar e tenha um bom desconto". Talvez não 
tivesse muito sucesso. Na Internet, de madrugada, dá para fazer isso com tranqüilidade e ser 
bem-sucedido. 
 
M&M - Mas o Magazine Luiza já tinha um histórico de promover essas megaliquidações em suas 
lojas físicas. 
 
Torquato - Você tem razão. Mas na Internet isso foi um sucesso absoluto. Por quê? Porque o 
internauta tem essa característica também, de navegar bastante durante a madrugada para 
economizar na conta do telefone. 
 
Alexandre de Freitas - O mercado publicitário não tem feito um passeio no bosque. Verifica-se um 
encolhimento generalizado das verbas. Há três, quatro anos, houve um crescimento gigantesco de 
áreas de interatividade nas agências de propaganda. Alocaram-se muitas pessoas para viver o 
sonho do boom da Internet. As agências também tiveram que voltar atrás e são poucas as que 
mantêm áreas específicas para desenvolver projetos para a Web. Por outro lado, as que 
apostaram na mídia estão muito mais conscientes e preparadas para trabalhar com o mercado de 
Internet. 
 
M&M - Quando a campanha começa? 
 
Torquato - Vamos abrir concorrência a fim de selecionar uma agência de publicidade para tocar 
esse projeto. Não poderá ser uma agência que atende a um dos portais. Após a seleção, 
trabalharemos as peças, que devem ser divulgadas a partir de maio ou junho. 
 
 
M&M - De quanto será o orçamento? 
 
Torquato - Ainda estamos discutindo isso. Cá entre nós, a maior parte das agências está 
acostumada com a mídia tradicional. Falar de Internet continua sendo uma coisa nova, traz 
receios, ainda mais porque tem uma série de termos em inglês, como pop-up e sei lá mais o quê. 
Por que não simplificar essa linguagem?  
 
M&M - Falando nisso, não é um contra -senso o UOL vender pop-up para o anunciante e oferecer 
antipop-up para o internauta? 
 
Torquato - Pode até parecer. No começo, fiquei preocupado. Mas nossas pesquisas com os 
assinantes e os visitantes do portal indicaram que a maior parte deles se aborrecia com o pop-up. 
Decidimos oferecer-lhes essa opção. Temos que atender sua excelência o consumidor. Houve 



reação de alguns anunciantes, mas ainda vendemos bem o pop-up, que agora é visto por quem 
realmente deseja isso. 
 
M&M - No ano passado, o conteúdo das publicações da Editora Abril deixou de ser exclusividade 
do UOL e, há alguns meses, foi bloqueado para quem não é assinante das revistas impressas. 
Como o assinante do UOL será compensado? 
 
Torquato - Houve alguns problemas técnicos que já foram solucionados. Mantemos nosso 
compromisso de oferecer a nossos assinantes o conteúdo da Abril, que é importante e prestigioso. 
A Abril optou por manter o acesso a alguns produtos específicos exclusivamente aos assinantes 
das revistas impressas, uma tendência cada vez maior na Internet. 
 
M&M - Comenta-se que a Abril saiu da composição acionária do UOL porque sua relação com o 
Grupo Folha (sócio majoritário) era conflituosa... 
 
Epperlein - Não é verdade. Mesmo depois da saída, nosso relacionamento continua cordial. A meu 
ver, para a Abril, o UOL foi um ótimo negócio. Agora na saída, dependendo da base que se leve 
em consideração, ela teve um retorno de 6,8 vezes o investimento que fez. A Abril optou por um 
outro modelo na Internet, e nós respeitamos. 
 
M&M - Como ficou a composição acionária do UOL? 
 
Epperle in - Aproximadamente 60% com o Grupo Folha e 40% com a Portugal Telecom.  
 
M&M - A Abril não ficou com uma pequena participação? 
 
Epperlein - Não. 
 
M&M - Qual a sua avaliação sobre a concorrência das companhias telefônicas como provedoras de 
Internet que não cobram por esse serviço? 
 
Torquato - Arrisco-me a dizer que os provedores gratuitos sobrevivem por causa das operadoras 
de telecomunicações. Gratuitos entre aspas. Não existe nada de graça. A gente chama isso de 
Robin Wood ao contrário. Tira-se dos pobres para dar aos ricos. Há 43 milhões de linhas 
telefônicas instaladas no País. Mas a dona de casa ali da esquina nem sabe o que é Internet. 
Quando ela paga sua conta de telefone, está subsidiando a operação dos provedores gratuitos, 
por meio de um intrincado emaranhado técnico. Esse modelo remonta ao ano 2000, quando se 
imaginava que, em algum momento, os provedores abririam o capital na Nasdaq (Bolsa de 
Valores norte-americana que negocia ações de empresas de tecnologia), ganhariam muito 
dinheiro e a public idade sustentaria esse negócio. Não foi bem isso que aconteceu. 
 
M&M - Quanto a publicidade representa nos negócios do UOL? 
 
Torquato - Nosso faturamento líquido em 2003 foi de R$ 450 milhões. Cerca de 20% referem-se a 
publicidade, mais ou menos o dobro do que era em 2002. O UOL representa aproximadamente 
metade do mercado brasileiro de publicidade digital. 
 
M&M - Os provedores gratuitos argumentam que prestam um serviço que contribui para diminuir 
a exclusão digital. Qual sua opinião? 
 
Torquato - Isso é uma falácia. Quem tem acesso à Internet neste país são pessoas com condições 
de pagar uma linha telefônica e comprar um computador. Se o governo quer realmente promover 
a inclusão digital, precisa primeiro criar condições para baixar o preço do computador, que hoje 
custa entre R$ 2 mil e R$ 3 mil, valores muito altos para as classes C e D. As iniciativas de acesso 
por meio das escolas públicas são importantes, assim como os quiosques públicos que permitem a 



conexão com a Internet gratuitamente. Dizer que o provedor é quem onera o custo é mentira. O 
plano de acesso mais barato do UOL custa R$ 14,90 por mês, o equivalente a US$ 5. É o mais 
barato do mundo. Mas nosso assinante tem de pagar também os pulsos telefônicos. Não é à toa 
que o grande tráfego se dá durante a madrugada e nos fins de semana, quando a tarifa é 
reduzida. 
 
M&M - A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) pôs em consulta pública um modelo de 
tarifação que distinguiria as ligações com tráfego de voz das de dados, em que se encaixam as 
conexões para a Internet. O objetivo era baratear o acesso, sobretudo em cidades onde não há 
provedores locais. Em que pé está esse projeto? 
 
Torquato - Estamos empenhados em que saia do papel. A tarifa plana facilitaria o acesso à 
Internet e o tornaria mais barato. Mas as operadoras de telefonia alegam que isso é complicado e 
dispendioso para elas. Chegaram a falar em cobrar R$ 40 pela tarifa plana. É brincadeira. Em 
nossa avaliação, tem que ser por volta de R$ 15. A pessoa tem que gastar no máximo entre R$ 
25 e R$ 30 entre provedor e tarifa plana para poder navegar na Internet. Hoje, ela sabe quanto 
pagará de provedor, mas não quanto gastará de conta do telefone. As companhias telefônicas que 
criaram ou têm participação acionária em provedores gratuitos estão interessadas mesmo no 
tráfego de pulsos. 
 
M&M - O UOL tem 1,2 milhão de assinantes. Qual sua meta de crescimento para este ano? 
 
Epperlein - Queremos crescer acima do mercado. 
 
M&M - Quanto? 
 
Epperlein - É um número que não gostaríamos de falar. Vamos continuar desenvolvendo 
diferenciais importantes em relação aos provedores gratuitos e até aprimorar alguns já existentes, 
como o acelerador de acesso, o antipop-up, o anti-spam. Nosso antivírus conseguiu bloquear, 
num só dia, 1,1 milhão de mensagens eletrônicas infectadas com o MyDoom, antes que 
provocassem problemas para nossos assinantes. Temos tido uma preocupação quase que doentia 
com relação a segurança. Há alguns anos os computadores do Yahoo! sofreram uma invasão nos 
Estados Unidos que obrigou o portal a ficar dez dias fora do ar. Esses mesmos invasores tentaram 
fazer isso no UOL e não conseguiram. Vamos continuar investindo na melhoria da navegabilidade, 
na velocidade em que se usam os produtos de Internet. Lançaremos mais produtos ligados à 
educação e formação profissional. Também continuaremos investindo em nosso conteúdo, 
principal diferencial do UOL em relação a seus concorrentes. Temos quatro vezes mais visitação 
em nossas páginas que a média do mercado. Vou lhe dar um exemplo. Em janeiro, mês de férias, 
tivemos 100 milhões de páginas visitadas por dia, 20 milhões de visitantes únicos por mês. O 
assinante do UOL, quando faz compras na Internet, gasta perto de R$ 1,2 mil por mês, quando o 
tíquete médio no mercado, segundo o instituto de pesquisa e-bit, é de R$ 300. Abrigamos em 
nosso portal 7 milhões de páginas que são vistas 100 milhões de vezes por dia. Outro dia meu 
filho me disse que entrou no UOL para consultar um site que dá informações para surfistas sobre 
ondas de todas as partes do mundo. Nem eu sabia disso. 
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