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A American Online está disposta a vender
praticamente de tudo, até o livre acesso
para seus assinantes, a fim de faturar com
a explosão da publicidade via internet
Por MATTHEW SWIBEL
Tradução: Dorothéa Garcia

A
American Online apron-
tou um verdadeiro espetá-
culo para os executivos da
Nestlé Purina em dezem-

bro último. Durante um dia inteiro de
conversa amigável, o vice- chairman da
AOL, Theodore Leonsis, e Michael
Kelly, presidente da empresa no setor
Media Networks, ofereceram à fabri-
cante de ração para animais de estima-
ção livre acesso aos 25 milhões de as-
sinantes da AOL que possuem gatos,
cães, e outros animais caseiros. Ofere-
ceram o acesso ilimitado aos blogs do
setor e álbuns de fotografias com o lo-
gotipo das rações da Purina, incluindo
Alpo e Friskies. E, agindo mais como o
Google do que o New York Times, pro-
puseram orientar para os sites da Pu-
rina na internet, os consumidores que
buscam informação sobre como ali-
mentar os animais de estimação. Tam-
bém concordaram em vincular vídeos
sobre o Incredible Dog Challenge da
Purina, uma competição acrobática,
na seção de notícias da AOL.

A proposta impressionou o diretor
de marketing interativo do setor Pet-
Care da Purina, Michael D. Moore, que
concordou em dispor de US$ l mi-
lhão este ano para anunciar nos sites
da AOL, incluindo o AOL.com, novo
portal gratuito. Em 2004, a Purina gas-
tou apenas US$ 200 mil com a AOL.

"De agora em diante, cada vez que

alguém menciona um animal de esti-
mação nas salas de bate-papo especia-
lizadas, em um blog ou na página Ho-
metown da AOL, lá estará a Purina",
disse Kelly, sorridente.

Na AOL, como disse um agressivo
executivo,"tudo está à venda", já que a
veterana provedora de serviços na in-
ternet muda de direção, da volumosa
base de assinantes, para a busca de
uma audiência maior e mais dólares
provenientes de publicidade. A AOL
captou apenas US$ 311 milhões com
publicidade no primeiro trimestre, ou
uma pequena fatia dos US$ 2,8 bilhões
gastos com publicidade na internet du-
rante o período. A empresa quer mais.

Em uma série de reuniões com im-
portantes executivos de marketing
nos escritórios da AOL em Dulles,
Virginia, Kelly e seus colegas persua-
diram os 111 milhões de consumido-
res que gravitam em torno das 16
marcas da AOL na internet, incluindo
AOL.com, MapQuest e Moviefone,
que são uma das maiores redes de au-
diência no país. Para a alegria dos
anunciantes, os executivos da AOL
estão oferecendo serviços para 27 mi-
lhões de assinantes em todo o mundo
que, até recentemente, se protegiam
contra anúncios muito invasivos.

A divisão Mercury da Ford Motor e
a Chevrolet da General Motors eleva-
ram seus orçamentos com publicidade
na AOL. A Anheuser-Busch, que em
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2004 não gastou um centavo com a
AOL para a promoção de sua marca
Budweiser, pretende desembolsar US$
500 mil para exibir anúncios da Bud
na AOL no início de 2006. O que aju-
dou essa mudança de atitude foi que
Leonsis, da AOL, se ofereceu para ser o
"executivo particular da conta" da cer-
vejaria, disse Anthony Ponturo, vice-
presidente para mídia global e marke-
ting esportivo da Anheuser-Busch.

Acordos como esse deverão ajudar
a AOL a gerar 18% do lucro operacio-
nal da Time Warner, de US$ 10,7 bi-
lhões em 2005, informou a Merrill
Lynch. A abordagem da empresa de
Madison Avenue representa uma vira-
da de trezentos e sessenta graus. Após
atrair uma enxurrada de anúncios sob
a liderança de Stephen Case, que fun-
dou a AOL em 1985, a empresa em
2001 decidiu limitar a invasão de

anúncios. A equipe de vendas da AOL
também ficou conhecida por assediar
sem trégua os anunciantes para a assi-
natura de acordos por vários anos, e
lançar mão de seu software publicitá-
rio, Rainman, que tornou impossível
colocar anúncios que aparecem na
AOL em outros lugares.

"Eles adotavam essas atitudes pou-
co amigáveis", comentou Moore da
Purina.

Além disso, e também como um
ponto negativo, a AOL foi pivô de uma
investigação civil e criminal por três
anos sobre suas práticas contábeis no
setor de publicidade. A Time Warner
se livrou dessa dor de cabeça com um
acordo de US$ 510 milhões este ano.

"Muitas empresas nos baniram de
sua contabilidade", disse Kelly."Temos
agora muito trabalho a fazer."

Esse trabalho inclui ajudar os anun-

Chamando todos os anunciantes:
Michael Kelly, presidente da AOL
Media Networks, quer anúncios.

ciantes a encontrar maneiras criativas
de gastar seu dinheiro destinado à
propaganda. A empresa, continuou
Kelly, ex-editor da Entertainment
Weekly da Time Warner, oferece pro-
gramação de entretenimento onde os
anunciantes podem exibir de graça
suas mensagens publicitárias.

A transmissão da AOL via internet
do show Live 8 em 2 de julho atraiu 5
milhões de espectadores. Pelo menos
duas anunciantes irão patrocinar os
programas sob encomenda do evento
musical que a AOL está disponibilizan-
do para os fãs. Em breve a Chevrolet
será a principal patrocinadora do no-
vo reality show on-line da AOL, cha-
mado The Biz, co-produzido pelo War-
ner Music Group.

O programa a ser lançado no perío-
do setembro-novembro segue uma pes-
quisa para estabelecer o novo ícone mu-
sical, como disse o executivo do Warner
Music Group, Lyor Cohen. O programa
irá ao ar no aolmusic.com, e este mês a
Revlon está apoiando o Tearjerker Mo-
ments da AOL, onde os fãs do Prêmio
Emmy classificam seus momentos favo-
ritos nos shows de televisão, após assis-
tirem a um espetáculo de slides no
AOL.com. Esse será o quinto esforço pu-
blicitário da empresa de cosméticos na
AOL, no período de 18 meses.
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Quando Kelly diz que está "centra-
do no usuário", refere-se aos anun-
ciantes, não aos assinantes que con-
tribuíram com 80% dos US$ 8,7 bi-
lhões de faturamento da empresa no
ano passado. Em breve a AOL irá ofe-
recer 30 novos tamanhos e formatos
de anúncios on-line. Exemplo: anún-
cios que levam o logotipo do anun-
ciante ou circulam pela tela do compu-
tador. O preço de tal publicidade é no
mínimo de US$ 500 mil por dia. Ha-
verá também anúncios essencialmen-
te comercias on-line. Essa é uma opor-
tunidade lucrativa, e espera-se que os
anunciantes gastem US$ 200 milhões

ra seu desodorante Secret Sparkle.
Os fãs de mensagens instantâneas

no portal Red da AOL, focalizado no
público adolescente, fazem o down-
load dos ícones para mandar suas
mensagens aos amigos. No geral os
ícones custam US$ 60 mil por apari-
ção na tela mensalmente. Com os
usuários fazendo o download mais de
55 mil vezes desde o ano passado, os
ícones foram anexados a l1 milhões
de mensagens instantâneas. A me-
gaempresa também marcou presença
nas mensagens instantâneas, com seu
Secret Sparkle, usado para conversar
com as garotas a respeito de maquia-

te irá apressar o declínio no setor de
assinaturas da AOL. A base de assinan-
tes da empresa já diminuiu 23%, fren-
te a uma base de 35 milhões de mem-
bros em todo o mundo, em 2002. Tho-
mas Forte, da Morningstar, previu que
a empresa da internet perderá mais l ,4
milhão de assinantes por ano nos pró-
ximos cinco anos.

Mas no momento a reformulação
da AOL produziu uma alavancagem
contra as grandes concorrentes na in-
ternet, Yahoo, Google e MSN da Mi-
crosoft. Os sites da AOL e Time Warner
se uniram para captar 71% do total da
audiência na internet em junho. Um

com tal publicidade este ano, um avan-
ço de 64% , disse a empresa de ras-
treamento Emarketer, de Nova York.

Kelly tenta posicionar a empresa co-
mo "rede" interativa que os anuncian-
tes de televisão podem utilizar para
atrair os consumidores — até os assi-
nantes da AOL, que compartilham
muita informação sobre si mesmos e
seus hábitos. A Procter & Gamble não
perdeu tempo este ano para se infiltrar
nos bate-papos com mensagens ins-
tantâneas que a AOL oferece para as
assinantes adolescentes. A AOL ajudou
a anunciante a criar seis ícones — in-
cluindo um pêssego e uma rosa — pa-

gem e moda. Até o momento cerca de
um milhão de adolescentes enviaram e
receberam 75 milhões de mensagens
instantâneas da Secret Sparkle, e gas-
tam, em média, 25 minutos em bate-
papos com a P&G.

E daí se algumas adolescentes não
sabem ou não se preocupam de estar se
correspondendo com uma das maiores
corporações dos Estados Unidos?
"Não existem muitos outros veículos
onde nossas consumidoras dedicam
25 minutos com nossa marca", disse
Bruce Katsman, gerente de marca da
Secret North America na P&G.

O dilúvio publicitário possivelmen-

ano antes, o Yahoo teve uma vantagem
de quatro pontos. Atualmente a AOL
pode reivindicar que captou mais fãs.
As pessoas que visitaram seus domí-
nios na internet ficaram quase sete mi-
nutos conectadas, em comparação
com as visitas de três minutos dos
usuários do Yahoo, informou a empre-
sa de rastreamento Nielsen NetRatings.

Kelly disse que não está preocupa-
do com um recuo no consumo, já que
a AOL se prepara para reagir mais de-
pressa às flutuações no tráfego e ten-
dências da internet. "A característica
mais divertida nesse setor é que se es-
tá sempre fazendo experiências."
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Text Box
Fonte: Forbes Brasil, ano 6, n. 127, p. 38-40, 20 fev. 2006.




