
AUDIÊNCIA PARA
QUEM PRECISA

Tentando tornar-se atraentes para anunciantes, empresas
digladiam-se em busca da liderança na internet, que vive fenômeno
dos serviços de mensagens instantâneas e o avanço da banda larga

Por Clayton Melo

Portais e provedores travam
uma verdadeira briga de foice
para provar quem tem a maior au-
diência. Nessa disputa, trocam
gentilezas em campanhas em que
cada um se declara o campeão na
preferência dos internautas e não
perdem a oportunidade de alfine-
tar o concorrente. O que dá mar-
gem para a confusão é que, como
a medição de audiência perpassa
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so, seria desvirtuar a sua verda-
deira vocação, que é a interativi-
dade e a possibilidade de alcan-
çar públicos específicos.

Esse é um dos lados da moe-
da. O outro, defendido por por-
tais e provedores, prega que a au-
diência é, sim, fundamental para
uma mídia relativamente nova e
que tenta convencer o mercado
anunciante de seu poder de fogo.
E, ao contrário do que pensam
alguns, a internet também é em

Queiroz, da Globo.com: segmentação é
limitada à penetração da web na sociedade

várias categorias, cada um recor-
ta o dado que melhor lhe convém
e o embala com o rótulo de "lí-
der". Para evitar os excessos nes-
sa concorrência, já há algum tem-
po o Ibope/NetRatings não divul-
ga mais o ranking de audiência.

Contudo, em meio à batalha
dos números, cabe a pergunta:
qual a real importância de se pro-
var a liderança em uma mídia
cuja penetração no mercado ain-
da é pequena, se comparada ao
total da população? Mais que
isso: para muitos especialistas
não há sentido nessa disputa pois
a internet é uma mídia segmen-
tada cujo foco deve ser o nicho.
Assim, seria muito mais valioso
analisar, por exemplo, o tempo
médio de navegação; os hábitos
dos internautas na rede; e que
conteúdos ou serviços acessam
mais. Tratar a rede como uma mí-
dia de massa seria um contrasen-

certa medida uma mídia de mas-
sa. Afinal, são cerca de 20 milhões
de internautas no Brasil, número
de fazer inveja a outras mídias,
como a exterior, os jornais e as
revistas.

Por essa ótica a internet seria
como a TV aberta: um grande
guarda-chuva que busca a massa
e, para isso, oferece conteúdo e
serviço para todos os perfis de pú-
blico. A lógica comercial é a mes-
ma da televisão: com um imenso
volume de audiência - o que sig-
nifica mais consumidores expos-
tos a produtos - tem-se mais ar-
gumentos para fisgar o bolso dos
anunciantes. Isso explica o por-
quê da recente luta pela lideran-
ça de audiência deflagrada por
portais e provedores.

Sobre ser ou não mídia de mas-
sa, há aqueles que não ficam nem
tanto ao mar nem tanto à terra.
"Além de possuir as característi-

cas de segmentação, a web tam-
bém é uma mídia de massa", afir-
ma Osvaldo Barbosa, diretor ge-
ral do MSN Brasil. Para embasar
o argumento, observa que a inter-
net possui cerca de 10 milhões de
usuários ativos por mês, o que
supera em muito as tiragens das
revistas, ao mesmo tempo em que
atende interesses de grupos res-
tritos. "Nacionalmente falando,
a internet só perde para a TV",
afirma Barbosa. O UOL é outro
que se posiciona como um por-
tal de massa. "Nossa preocupa-
ção sempre foi qualidade e diver-
sidade. Criamos um portal para
um público amplo. Não somos
um portal de nicho", afirma Má-
rion Strecker, diretora de conteú-
do do UOL.

Já o Globo.com contempori-
za a questão. "A segmentação
hoje é limitada à própria penetra-
ção da web na sociedade", afirma
Juarez Queiroz, presidente do
Globo.com. "O peso da audiên-
cia depende da empresa. A Glo-
bo vê a internet como uma plata-
forma, um instrumento para que
as mídias do grupo cheguem ao
usuário final. Por isso, não vemos
a audiência na rede como um re-
sultado isolado", diz Queiroz.
Porém, há quem destoe do dis-
curso predominante entre os por-
tais. "No geral, a web é uma mí-
dia de massa. Mas o importante
hoje não é que posição se tem no
ranking — isso foi no começo da
web. Para o anunciante, importa
saber se o veículo entrega o que
vende", afirma Olavo Ferreira, di-
retor comercial do Yahoo Brasil.

Rojão e anúncios
No final das contas, o fato é que

cada um faz o barulho que pode
para alardear suas conquistas de
audiência. E que barulho. O Ter-
ra, por exemplo, em agosto, sol-
tou fogos de artifício do alto do
complexo de edifícios onde está
sua sede, na Marginal do Pinhei-
ros, zona sul de São Paulo, para
comemorar a chegada à liderança
no ranking brasileiro de assinan-
tes de serviços pagos de acesso à
rede mundial de computadores.

Segundo a empresa, a marca de
1,4 milhão de assinantes pagos foi
alcançada em julho e engloba os
assinantes empresariais (cerca de
8% do total). Diz também que,
pela primeira vez na companhia,
o serviço de acesso por meio de
banda larga superou o de acesso
discado (feito com linha telefôni-
ca comum). Hoje, 50,5% dos con-
sumidores que entram na internet
pelo Terra o fazem pelo sistema
de alta velocidade.

Em maio foi a vez do provedor
gratuito iG servir-se de um estu-
do realizado pelo instituto norte-
americano Pyramid Research
para lançar campanha anual em
que mostra que é a maior empre-
sa de seu segmento na América
Latina, com cerca de 1,7 milhão
de assinantes. O UOL, que afir-
ma ter 1,3 milhão de assinantes
do serviço de acesso pago à in-

número de assinantes de prove-
dores de acesso.

O conteúdo sempre foi um dos
principais argumentos do Univer-
so Online para conquistar novos
clientes. Como sabe que os servi-
ços são igualmente fundamentais
para seduzir os internautas, a
UOL investe constantemente no
aperfeiçoamento dos sistemas de
e-mail (como antispam e e-mail
seguro) e de busca, segundo Má-
rion Strecker. "Todos os serviços
são importantes. Mas, até pelo
perfil de nossa origem, que é o
conteúdo, a busca é fundamen-
tal. Por isso, melhorar esse servi-
ço é a maior preocupação em
2004", afirma a diretora de con-
teúdo do Universo Online. Entre
os mais acessados do portal es-
tão a Folha Online, área de notí-
cias do UOL, sala de bate-papo e
canal de esportes.

Fogos de artifício para comemorar a chegada do Terra à liderança

ternet, preferiu um tom provo-
cativo em sua campanha. Lan-
çada no mês passado pela Lo-
ducca, a ofensiva de mídia de-
clara que a liderança do UOL é
tão superior que falta pouco
para chegar ao dobro de pági-
nas visitadas em relação ao se-
gundo colocado. O Ibope/Net-
Ratings não faz auditoria de

No Globo.com, o ponto ne-
vrálgico da estratégia também é
a exploração do conteúdo, mas
com uma diferença fundamental
em relação aos concorrentes.
Com foco na banda larga, o por-
tal tem a seu dispor todo o acer-
vo das Organizações Globo, se-
jam atrações da atual grade de
seus canais, sejam antigas, como
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o programa de humor TV Pira-
ta. Isso é possível graças ao Glo-
bo Mídia Center (GMC), servi-
ço que reúne todo o conteúdo
de áudio e vídeo disponível no
Globo.com. Lançado há um ano,
o GMC foi relançado há pouco
tempo. Como inovações em re-
lação à versão anterior, traz 300
novos vídeos (novelas, telejor-
nais, esportes etc) da TV Globo
e da Globosat. Todos os vídeos
permitem interatividade. Ao se-
lecionar os programas, por exem-
plo, o internauta pode clicar em
uma série de links relacionados
ao assunto, como o site da atra-
ção ou o chat de um ator ou apre-
sentador. Para emplacar o GMC
e angariar novos clientes de ban-
da larga, as iscas foram campanhas
na TV e promoções, como a que
dá ao internauta 48 horas de aces-
so grátis ao GMC, iniciada em ju-
lho. Esses acessos aumentaram
30% com a promoção, segundo a
empresa. "Nosso plano é agressi-
vidade no lançamento de projetos
de vídeo porque as pessoas ainda
não estão aproveitando bem os
recursos da banda larga", afirma
Juarez Queiroz. Lançado no início
de 2003, o provimento de acesso
da Globo.com tem hoje mais de
200 mil assinantes, dos quais 140
mil estão em banda larga.
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Osvaldo Barbosa, do MSN:
estratégia de conquistar
audiência por meio de serviços
como Messenger e Hotmail

A era dos messengers
A interatividade também é

uma das grandes aliadas do
MSN na luta para ganhar espa-
ço no mercado. Entretanto, no
caso do portal, o destaque não
são novelas ou vídeos, mas a co-
municação instantânea, recurso
que se tornou febre entre os in-
ternautas brasileiros - o País já
ocupa a terceira colocação em
uso proporcional desse tipo de
serviço entre usuários residen-
ciais, perdendo apenas para
Hong Kong e Espanha.

O serviço oferecido pelo MSN,
o Messenger, é o líder na catego-
ria no Brasil. Hoje, 4,8 milhões de
internautas utilizam o produto,
segundo dados do Ibope/NetRa-
tings. Tal marca coloca o portal
na liderança, na aferição de ju-
nho, do ranking de marcas — em
que se inserem os comunicado-
res instantâneos - com 7,3 mi-
lhões de usuários únicos. Nos
últimos 12 meses o serviço de
comunicação instantânea da fi-
lial brasileira é o que vem apre-
sentando maior crescimento en-
tre as subsidiárias do MSN. O
crescimento foi de 170%, o que
representa algo como 3 milhões
de novos usuários no período.
Esse desempenho coloca o Bra-
sil como 8º maior usuário do
MSN Messenger, à frente de Fran-
ça, Japão, Austrália e índia — há
um ano, era o 12º. "A audiência
gerada pelos aplicativos também
é muito importante, por isso o
Ibope/NetRatings os incluiu em
sua medição. E nossa estratégia
é a conquista de audiência por
meio de serviços, como Messen-
ger e Hotmail", afirma Osvaldo
Barbosa, do MSN.

Outra empresa com vocação
para serviços, o Yahoo Brasil quer
incomodar a concorrência. O por-
tal está preparando o lançamen-

UOL não é portal de nicho, mas de público amplo

to da última versão do Yahoo Mes-
senger no País, o que pode ocor-
rer ainda neste ano. Lançado no
mercado norte-americano recente-
mente, o serviço apresenta como
inovação o Avatar, um recurso que
permite ao internauta montar fo-
tos ou outras imagens dando um
toque pessoal à maneira como se
apresenta aos outros usuários. A
comunicação instantânea é vista
pelo portal como uma peça fun-

damental para conquista de au-
diência. "Sem dúvida os serviços
são importantes como fontes de
receita e audiência para a empre-
sa, mas outras ferramentas tam-
bém fazem parte dos planos", diz
Olavo Ferreira, diretor comercial
do Yahoo Brasil, que não revela
dados de investimento ou fatu-
ramento. Como exemplo, cita o
canal de notícias. "É uma fonte
expressiva de audiência."
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