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Apesar das restrições impos-
tas pelo Comitê Organizador dos 
Jogos Pan-americanos Rio 2007 
(CO-Rio) — que vetou a trans-
missão ao vivo das provas via 
web e a produção de conteúdo 
próprio de som e imagem em 
áreas ofi ciais das competições 
—, os portais de internet já estão 
colocando em prática seus pro-
jetos comerciais e de cobertura 
editorial do principal evento es-
portivo das Américas.

O formato mais empregado 
para a cobertura das compe-
tições tem sido a criação de 
hot sites especiais dentro da 
estrutura dos próprios portais. 
O do Lancenet, por exemplo, no 
ar desde dezembro, apresenta 
notícias em tempo real, tabela 
das competições, informações 
sobre as modalidades e os ser-
viços para quem pretende ir ao 
Rio. A rádio e a TV Lance, dis-
poníveis no site, também estão 
produzindo material específi co 
a respeito do Pan.

No canal do Pan do Yahoo, 
também no ar, o internauta 
tem acesso a dados sobre o 
calendário dos jogos, os locais 
de competição, as últimas notí-
cias, além de um guia de lazer 
da cidade, a história de cada 

Prontos para o Pan
Portais da web defi nem estratégias para 
cobertura comercial e editorial do evento
Fernando Murad

país no torneio, informações 
históricas do evento, galeria de 
fotos e reportagens especiais. 
A partir de maio o espaço terá 
três novas seções: Blogs, com 
a participação de Ana Moser; 
Atletas, com a fi cha dos princi-
pais competidores; e Promoção, 
que dará dezenas de prêmios.

O site especial do Uol, por sua 
vez, está dentro da sua página de 
esportes e, com a aproximação 
dos jogos, irá para a home page. 
O espaço tem área com infor-
mações gerais do evento, das 
modalidades e dos atletas, um 
mapa da cidade e um guia com 
rotas para os locais de disputa. 
Além disso, o portal fará parce-

rias com outros veículos, como 
a Jovem Pan, por exemplo, para 
disponibilizar conteúdo.

Segundo Enor Paiano, dire-
tor comercial e de publicidade 
do Uol, esse tipo de evento é 
muito bom para a internet pela 
horizontalidade. “Outros veí-
culos têm limitação de espaço 
e de tempo para atender às 
necessidades de informações de 
um público muito diversifi cado, 
que terá essa especificidade 
contemplada na web. O Uol 
foi líder de audiência na Copa 
e espera ser também no Pan”, 
declara Paiano.

Já o Terra estreará o seu hot 
site em março, com seção de últi-
mas notícias, informações gerais 
do evento e matérias sobre como 
o Pan está inserido no dia-a-dia 
dos cariocas. Com o início dos 
jogos o espaço vai disponibilizar 
acompanhamento em tempo 
real da competição, a tabela de 
resultados e programas especiais 
na TV Terra — que terá um es-
túdio no Rio de Janeiro. O portal 
contará ao todo com 15 pessoas 
trabalhando na cidade durante 
o evento, além de 12 jornalistas 
latino-americanos, que farão a 
cobertura para os portais Terra 
do resto do continente.

Em busca de anunciantes

Enor Paiano, do Uol: sem limitação de 
tempo e espaço para informar os leitores

Digerati cria revista 
sobre o programa

Está prevista para dia 1º de março a chegada às bancas 
da Revista Windows Vista Magazine. Editada no Brasil pela 
Digerati, a publicação tem a pretensão de ser não só um guia 
de uso da nova versão do sistema operacional da Microsoft, 
mas também abordar os novos comportamentos da população 
na era digital. Ela estréia com tiragem de 40 mil exemplares 
e periodicidade bimestral, mas pode tornar-se mensal ainda 
este ano, de acordo com o ritmo de vendas do software.

Segundo René Cassettari, diretor comercial da Digerati, 
a revista será a única publicação ofi cial sobre o Windows 
Vista no Brasil. Os direitos foram comprados diretamente 
da editora inglesa que os detém, a Future Publishing, que 
fornecerá 80% das reportagens da publicação. 

“Todas as matérias serão produzidas de acordo com 
situações do cotidiano, para atingir um público médio, não 
só os técnicos da área”, afi rma Cassettari. O público-alvo 
da Windows Vista Magazine serão homens das classes A 
e B, com idade entre 25 e 45 anos. A revista é a principal 
aposta da Digerati para o primeiro semestre. 

Felipe Maia

Microsoft patrocina desfi le de moda para lançar Windows Vista
A Microsoft deu ao Windows Vista 

um lançamento, no Brasil, digno dos 
livros de Harry Potter ou fi lmes da 
série Star Wars. A empresa levou seus 
executivos para acompanhar de perto 
as vendas do sistema operacional 
a partir dos primeiros minutos da 
terça-feira (30), quando o software 
chegou às lojas. A estratégia contava 
ainda com brindes e uma promoção 
para os altos tanto do Vista quanto do 
Microsoft Offi ce 2007, lançamento co-
adjuvante da empresa de Bill Gates.

No dia anterior a companhia 
estava esperançosa em vender as 
200 cópias do Windows Vista Home 
Basic, destinado a pessoas que 
usam apenas as funções básicas 
do computador. Quase 250 pessoas 
estiveram no hipermercado Extra 
do bairro paulistano do Itaim, a 
partir da meia-noite da data do 
lançamento. O Windows Vista Ulti-
mate, que abriga todos os recursos da nova família do 
sistema operacional, esgotou em dez minutos, mesmo 
custando R$ 999.

As ações especiais para venda do Vista contaram 

com grupos de funcionários que 
deixaram o escritório da empresa 
para fi car à disposição dos consu-
midores, esclarecendo suas dúvidas 
e fazendo testes e demonstrações 
dos novos produtos. Outra ação 
realizada pela empresa foi o patro-
cínio ao desfi le da estilista Fábia 
Bercsek no São Paulo Fashion 
Week, na semana passada. A esti-
lista criou a Bolsa Vista, inspirada 
na característica das janelas trans-
lúcidas do novo Windows. 

Os lançamentos da Microsoft 
têm duas versões, uma para o 
mercado consumidor e uma para 
pequenas empresas, que somam 
um investimento total de US$ 6 
milhões. O Windows traz novi-
dades em praticamente todos os 
aspectos de seu sistema, incluindo 
design, segurança e facilidade de 
navegação. A empresa conta com o 

grande interesse dos brasileiros em relação à novidade, 
por isso já estréia no mercado nacional com uma versão 
disponível em português.

Rebeca de Moraes

A pouco mais de cinco me-
ses do início das competições 
(que ocorrerá em 13 de julho), 
ainda existem cotas disponíveis 
para os patrocinadores. O Uol, 
que saiu na frente ao lançar 
seu projeto em agosto, defi niu 
uma das duas cotas máster (no 
valor unitário de 
R$ 2,65 milhões) 
com a Fiat. Além 
disso, neste mês 
começará a ne-
gociar  outras 
quatro cotas de 
apoio, cujo pre-
ço não foi esti-
pulado. Os paco-
tes contemplam 
inserções até o 
fi m do Parapan-
americano, em 
agosto.

O Terra co-
meçou a traba-
lhar seu plano no final de 
novembro e fechou uma das 
quatro cotas de R$ 2 milhões 
(valor de tabela), mas ainda 
não pode divulgar o nome da 
empresa. Outras duas estão 
em fase fi nal de negociação e 
devem ser ofi cializadas ainda 
em fevereiro. Além de mídia 
no site especial do Pan, o pro-
jeto conta com ações no portal 
ao longo do ano. “O evento é 
um produto bom, mas não de 
venda tranqüila como a Copa 
do Mundo. É preciso trabalhar 
mais o mercado”, comenta 
Maurício Palermo, diretor de 
publicidade do Terra.

Outro portal que já iniciou a 

comercialização foi o Yahoo. A 
primeira das quatro cotas de R$ 
1 milhão — vendida à Renault 
— contempla todos os formatos 
oferecidos pelo site, como o 
premium, por exemplo, que pre-
vê uma ação especial de home 
page (com o anunciante tendo 

a exclusividade 
durante um dia 
inteiro, o que per-
mite atingir cerca 
de 2 milhões de 
usuários, segun-
do a empresa). 
“A princípio ima-
ginávamos que o 
Pan não teria a 
aceitação que a 
Copa tem entre 
os anunciantes, 
mas a boa surpre-
sa é que ele está 
se equiparando, 
até mesmo em 

valores”, diz Olavo Ferreira, 
diretor comercial do site.

Já o Grupo Lance criou um 
pacote amplo que contempla 
inserções em todos os seus veí-
culos (Diário Lance, Lancenet, 
Revista A+, TV Lance e Rádio 
Lance). São quatro cotas no 
valor unitário de R$ 1,2 milhão, 
todas ainda em aberto. Elas 
incluem também projetos como 
o Lance de boas-vindas (edição 
gratuita em espanhol, inglês 
e português com informações 
sobre o Pan), a promoção do 
leitor pan-americano, o especial 
de abertura (edição gratuita 
com 300 mil exemplares) e a 
camiseta ofi cial da torcida. (FM)

Olavo Ferreira, do Yahoo:  tanto 
interesse quanto a Copa do Mundo
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Modelo desfi la Bolsa Vista na SP Fashion Week

D
iv

ul
ga

çã
o

Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, ano 28, n. 1244, p. 28, 5 fev. 2007.




