
Marcelo Epperlein, diretor-geral do UOL: publicidade online será a principal fonte de receita dos provedores de acesso

exemplo dessa estratégia, claro, é o Goo-
gle, que obtém mais de 95% de sua recei-
ta com a venda de publicidade e não co-
bra um centavo dos internautas que utili-
zam seu sistema de busca e outros produ-
tos. O mundo ponto-com dá muitas voltas
e, nas últimas semanas, a America Onli-
ne, empresa que sempre simbolizou o mo-
delo clássico de cobrança pelo acesso,
anunciou um plano de transformação ra-
dical. A idéia é abandonar gradualmente
a venda dos serviços de acesso à rede, que
hoje compõem a principal fatia de seu fa-
turamento. Os esforços serão concentra-
dos em ampliar a audiência e, com isso,
aumentar a venda de publicidade.

O plano que será submetido ao conse-
lho de administração da Time Warner é
uma mudança drástica no modelo de ne-
gócios que fez da AOL o maior provedor
do mundo. A empresa pode ter de arcar
com uma queda de mais de 50% nas recei-
tas, de acordo com estimativas de analis-
tas, até que a venda de publicidade come-
ce a equilibrar as contas. Trata-se de uma
decisão difícil, que deve envolver milha-
res de demissões e despertai" muitas dúvi-
das entre os investidores. Mas o cenário
que se impõe diante da AOL é claro: se a

UDAR
OU MORRER
A crise da AOL mostra que os provedores de
acesso à internet terão de buscar receitas
de publicidade para continuar crescendo
Ricardo César

CONTA NÃO FECHA." No AUGE

da bolha da internet, por vol-
ta do ano 2000. essa frase foi
repetida à exaustão pelos exe-

cutivos dos provedores de acesso estabe-
lecidos no Brasil para lançar dúvidas so-
bre a viabilidade econômica de concor-
rentes que começavam a fazer barulho ofe-
recendo conexão gratuita. A verdade é que
tinta vermelha nos balanços não era privi-

légio de nenhum dos dois modelos - - to-
das as companhias desse setor que atua-
vam no país eram deficitárias. Mas o tem-
po provou que os defensores da navega-
ção gratuita não se apoiavam em um pla-
no de negócios tão disparatado assirn. Ao
menos, eles tinham um argumento: na web,
cobrar pelos serviços talvez seja menos re-
levante do que angariar uma ampla base
de pessoas dispostas a usá-los. O melhor
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Briga pela audiência: conquistar a atenção do internauta tornou-se prioritário

empresa tentar agarrar-se ao sucesso do novo senso de urgência a uma percepção
que já estava arraigada no setor: os por-
tais, com sua capacidade de atrair e vei-
cular propaganda online, devem assumir
o papel de principal negócio. A batalha pe-
lo mercado será disputada cada vez mais
em índices de audiência e menos em nú-
mero de assinantes.

Hoje, os anúncios respondem por de
15% a 20% dos ganhos dos grandes pro-
vedores do país. mas a expectativa é de
crescimento. "No médio prazo a publici-
dade será o item mais importante no fatu-

passado pode não ter condições de garan-
tir sua sobrevivência no futuro. Mesmo que
o plano seja aprovado, não há garantias de
que vá funcionar - - concorrentes como
Google, Yahoo! e Microsoft têm estraté-
gias mais claramente baseadas nos dólares
da publicidade online há alguns anos.

As notícias vindas dos Estados Unidos
acenderam uma luz de alerta nas grandes
empresas brasileiras da área. Na maioria
delas, o peso relativo das assinaturas na
composição de suas receitas ainda é mui-
to elevado. E. aqui como lá, a ven-
da de acesso via linha telefônica
convencional, ou dial-up. está em
franca decadência. O Terra, líder do
mercado nacional em faturamento,
com receita de quase 700 milhões
de reais em 2005, viu o número de
assinantes de dial-up cair 15% no
ano passado, movimento que se re-
petiu em seus principais concorren-
tes, que incluem UOL, iG e Glo-
bo.com. Todas essas companhias
são, além de provedores, portais que
fornecem conteúdo e cardápio va-
riado de serviços, de e-mails a fo-
tologs. A experiência da AOL traz

Parsons, da AOL: novo modelo

ramento e também nas margens de lucro
dos provedores nacionais", diz Marcelo
Epperlein, diretor-geral do UOL. Embora
lucrativa, a empresa, que abriu o capital no
fim do ano passado, tem sofrido na bolsa.
Suas ações foram lançadas a 18 reais, mas
na segunda quinzena de julho eram nego-
ciadas a menos de 12 reais. Para analistas
que avaliam a companhia, um dos motivos
para a desconfiança dos investidores é jus-
tamente a incerteza quanto à fonte de in-
gresso de divisas. "O indicador-chave dow

desempenho será o aumento da publicida-
de", diz Jacqueline Lison, analista da Fa-
tor Corretora. "O número de clientes de
acesso não deve variar muito."

As previsões otimistas para o aumento
da propaganda online sustentam-se em al-
gumas estatísticas. A internet atinge pou-
co mais de 30 milhões de usuários no Bra-
sil, ou 15% da população nacional — e jus-
tamente a parcela de maior poder aquisiti-

vo. De acordo com o Ibope Inteli-
gência, mais da metade das pessoas
com renda mensal igual ou superior
a 4 500 reais acessa a vveb no país.
Apesar disso, só 1,7% do bolo pu-
blicitário, ou 265 milhões de reais,
vai para a rede. Há muito espaço pa-
ra crescer. Nos Estados Unidos, on-
de a propaganda online movimen-
tou 12,5 bilhões de dólares em 2005,
essa participação está em 6%. A ta-
xa de expansão projetada para este
ano no mercado americano é supe-
rior a 30%, enquanto o incremento
esperado para a média das mídias
tradicionais é de 4,2%. O problema
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internet

é que, quando esse mercado
crescer no Brasil, ele não será
dividido apenas pelos grandes
provedores. Os três gigantes
mundiais da internet também es-
tão na disputa pela verba publi-
citária — e nenhum deles pre-
cisa arcar com a cara infra-es-
trutura necessária para oferecer
acesso no país. A Microsoft é,
segundo levantamento do Ibo-
pe NetRatings, a líder da audiên-
cia no Brasil. Boa parte vem do
serviço de mensagens MSN
Messenger. com 18 milhões de
usuários locais. O segundo lu-
gar fica com o Google, dono da
rede de relacionamento Orkut
que apesar da popularidade não
publica anúncios, pelo menos
por enquanto. E o Yahoo! tem o
sistema mais azeitado de venda
de links patrocinados, o tipo de
publicidade online que mais
cresce em todo o mundo.

Apesar dos desafios, os pro-
vedores nacionais parecem viver uma si-
tuação mais confortável do que a AOL nos
Estados Unidos. Em primeiro lugar, por-
que a lei exige que se pague um provedor
para ter acesso à rede. Embora tecnica-
mente as operadoras de telecomunicações
possam conectar os usuários diretamente
à internet, a figura do provedor foi criada
para garantir a competição e expandir a
base de usuários no país. Mas as empre-
sas de TV a cabo, por exemplo, já ofere-
cem esse serviço gratuitamente. Além dis-
so, novas tecnologias de conexão sem fio.
como o WiMAX, estão no horizonte e de-
vem operar com esse mesmo modelo. A
diversificação das fontes de recursos tam-
bém já é uma realidade por aqui. O Ter-
ra, que em 2002 dependia da venda de
acesso para obter 85% de suas receitas no
Brasil, reduziu esse patamar a pouco mais
de 50%. O UOL viu os ganhos com pu-
blicidade crescerem 34% no primeiro tri-
mestre deste ano. Há ainda outro fator:
com exceção do UOL, a maioria dos gran-
des provedores que atuam no país está li-
gada a operadoras de telefonia fixa. Os
portais são operações estratégicas dentro
desses grupos, porque a internet começa
a modificar o perfil tradicional de uso das
redes de telecomunicações, e as operado-
ras querem ter domínio dos novos servi-

Estréia do Google na bolsa: uma nova lógica para a web

ços de valor adicionado que usam sua in-
fra-estrutura, como voz sobre IP.

Outra diferença importante das empre-
sas nacionais em relação à crise da AOL é
a banda larga. A companhia americana de-
morou para privilegiar o acesso de alta ve-
locidade. No Brasil, o Terra tem l ,4 milhão
de assinantes de banda larga, ante apenas
600 000 de Unha discada. Embora as mar-
gens de lucro sejam menores, a empresa do

grupo Telefônica conseguiu fa-
zer a transição para a nova on-
da tecnológica sem sobressal-
tos. Conquistar clientes de aces-
so veloz é importante sobretudo
porque quem usa uma conexão
rápida tende a ficar mais horas
navegando, passa por mais pá-
ginas e utiliza serviços sofisti-
cados, como vídeo e áudio —
portanto, é um melhor consumi-
dor de publicidade. "Nossas pro-
pagandas nas áreas multimídia
custam seis vezes mais que as
tradicionais", diz Fernando Ma-
deira, diretor do Terra para a
América Latina Mesmo assim,
a subsidiária brasileira apresen-
tou prejuízo de 94 milhões de
reais em 2005 - - a principal ra-
zão disso, segundo a empresa,
foi um ajuste contábil.

A questão existencial desse
setor, contudo, não é mais sim-
plesmente fechar as contas.
Agora, o que todos querem sa-

ber é como estar na melhor posição para
lucrar quando a publicidade online deixai*
de ser uma promessa - - e são os projetos
que podem garantir isso que recebem to-
da a atenção e recursos. A Globo.com es-
tá montando urna nova equipe de jornalis-
tas, que deve atuar baseada em São Paulo,
para reforçar seu conteúdo. A Brasil Tele-
com unificou suas três operações de inter-
net — os portais iG. BrTurbo e iBest - e
contratou o jornalista Caio Túlio Costa, que
esteve à frente do UOL desde a sua cria-
ção até o final de 2002, para comandar a
unidade. É preciso adaptar-se aos novos
tempos. Os provedores que foram pionei-
ros no país surgiram quando os maiores fe-
nômenos atuais da rede ainda não tinham
saído da prancheta de seus criadores. Ho-
je o Google virou um verbo em inglês pa-
ra indicar o ato de pesquisar algo na web,
o Yahoo! tornou-se um gigante de mídia e
a Microsoft centrou o seu invejável poder
de fogo na internet. Como os provedores
nacionais vão se sair na disputa pela pro-
paganda online contra competidores des-
se calibre ainda é uma incógnita, mas evi-
tar o exemplo do que a AOL fez nos últi-
mos anos parece um bom começo. •
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