
Para o portal Terra a resposta pode
ser exemplificada por dois even-
tos. Em junho de 2006, durante a
semana em que os presentes no
Festival de Cannes estavam com
um olho nos Leões e outro no
resultado dos jogos da Copa do
Mundo, que ocorria paralelamente
na Alemanha, o Terra resolveu jun-
tar o útil ao agradável. Convidou
praticamente todos os brasileiros
presentes no balneário francês
para assistirem, durante um evento
no luxuoso Hotel Majestic, ao jogo
entre Brasil e Japão. Apesar de ter
ganho aquele jogo, a seleção de
Parreira não foi bem no Mundial e
até hoje, mesmo sob o comando
de Dunga, não voltou a convencer.
Já o Terra brilhou novamente em
2007, ao convocar os brasileiros
em Cannes para uma megafesta
em um iate de quatro andares

ancorado na baía da cidade.
Nesta entrevista à revista
Marketing, realizada durante o
festival, o diretor de marketing do
Terra, Alexandre Cardoso, fala de
que modo eventos como esses são
de extrema importância no relacio-
namento do portal com o merca-
do publicitário, e diz que Cannes
abre portas para idéias que são
aplicadas no marketing da empre-
sa. Cardoso cita a segunda fase
da campanha da DM9DDB como
uma das principais estratégias de
comunicação do portal este ano,
revela que o maior investimento
da companhia agora é no Terra
TV e coloca a internet brasileira
no mesmo patamar de Estados
Unidos e Europa, mesmo ainda
ocupando um percentual relativa-
mente baixo no bolo publicitário.
"Mas nós vamos crescer" enfatiza.





Marketing - Quais as principais estratégias de marke-
ting do Terra para este ano?
Alexandre Cardoso - Vamos continuar com a cam-
panha "Qual é a sua", da DM9DDB. Estamos no ar
com um filme de posicionamento da marca, que traz
um valor agregado à campanha anterior. Porém, antes
batíamos na tecla da diversidade. Queríamos mostrar
que o Terra tinha conteúdo para todos os públicos.
Agora, o foco é na interatividade, e a missão dessa
fase da campanha é colocar a marca mais perto
desse conceito. Fundir
o mundo do consumi-
dor com o mundo do
Terra e ressaltar que o
conteúdo de nosso por-
tal está nas mãos dele.
É o consumidor quem
decide o que quer ver
e hoje ainda produz o
próprio conteúdo que
consome. Basta ver que
nossas plataformas jor-
nalísticas e de prestação
de serviços têm grande
parte de seu conteúdo
gerado pelos internau-
tas. Nós recebemos imagens desses "repórteres" por
e-mail, checamos a sua veracidade e colocamos no
ar. Um dos vídeos mais vistos do Terra nos últimos
meses foi justamente feito por um internauta, que
flagrou pela câmera de seu celular, em São Paulo, a
bomba de um posto de gasolina explodindo.

Marketing - O senhor diz que o internauta já produz
seu próprio conteúdo e que as novas tecnologias têm
dado cada vez mais poder aos consumidores nesse
sentido. Como o Terra está se preparando para conti-
nuar acompanhando essa constante evolução?
Cardoso - Estamos em sintonia total com as novas
tecnologias. Os nossos produtos que estão no ar
hoje oferecem ao consumidor tudo o que ele pode
esperar, do jornalismo à postagem de vídeos e fotos.
E o mais importante: oferecemos essa interação ao
consumidor com muita credibilidade. Não existe no
Terra a possibilidade de ter um conteúdo, mesmo que
feito pelo internauta, com informação errada, como
no caso do Wikipédia, por exemplo, que permite a
sabotagem. Até por isso deve existir um equilíbrio
entre a produção própria e o conteúdo gerado pela
audiência, mas sempre com a nossa chancela.
Marketing - Em termos de investimentos, qual a prio-
ridade do portal?
Cardoso - Nosso maior investimento é noTerraTV, cuja

plataforma de conteúdo está em constante evolução.
A cada três meses fazemos ajustes tecnológicos visan-
do facilitar o sistema para o consumidor e aumentar
sua interatividade com o nosso canal. Hoje o Terra
TV gera conteúdo próprio, por meio de cerca de 80
canais de streaming, além de parcerias com redes
mundiais de televisão, como CNN e Discovery, por
exemplo. Ainda pelo Terra TV, transmitimos ao vivo
para os nossos assinantes os principais campeonatos
europeus, que são grandes geradores de audiência

para o portal. Outro
grande investimento
é no Sonora, o nosso
canal musical, que
possui diversas rádios
tocando músicas com
a mesma qualidade de
um CD. Em suma, o
que o Terra tem feito é
um investimento cons-
tante em tecnologia,
tanto em nossos ser-
viços quanto na usa-
bilidade. Não adian-
ta investir fortemente
apenas em plataformas

tecnológicas se não existir um aporte significativo
na forma em que o consumidor terá acesso a essas
tecnologias.

Marketing - Como o senhor vê a internet brasileira em
relação aos Estados Unidos e Europa?
Cardoso- Estamos no mesmo patamar, principalmen-
te se compararmos no campo tecnológico. De qual-
quer forma, tanto os internautas brasileiros como de
toda a América Latina em geral vivem uma situação
bem diferente em relação aos usuários americanos e
europeus. Pegando o brasileiro como exemplo, posso
dizer que é um internauta ávido por novidades e por
consumir novos produtos e tecnologias, e isso pelo
seu próprio perfil. Ao contrário de Estados Unidos e
Europa, aqui há um calor humano muito forte, que
faz com que sites de comunidades ou de troca de
vídeos tenham uma força enorme, além de ser um
mercado em plena ebulição. Há pouco tempo estive
em algumas favelas do Rio de Janeiro; a primeira
impressão é que as pessoas são excluídas do mundo
digital, só que não é verdade: há dezenas de cyber
cafés dentro dessas favelas, com filas nas portas. Todo
mundo tem e-mail.

Marketing - Mesmo assim, segundo o Ibope, o meio
internet fechou o ano de 2006 tendo a participação



de apenas 2% do bolo publicitário. Não é pouco para
um mercado que, segundo o mesmo instituto, tem 33
milhões de internautas?
Cardoso - Eu prefiro me concentrar em outros núme-
ros, que dizem que, nos últimos tempos, a partici-
pação da internet nesse bolo tem crescido de 30%
a 40% ao ano. Nesse primeiro trimestre de 2007
mesmo, os 2% de dezembro de 2006 já viraram
2,7%. Vejo anunciantes que hoje concentram a maior
parte de sua verba na web.

Marketing - Em junho,
o Terra teve uma par-
ticipação marcante no
Cannes Lions, nova-
mente, como em 2006,
organizando a festa mais
comentada pelos brasi-
leiros. Qual a importân-
cia do principal festival
da publicidade mundial
para o portal?
Cardoso - Enorme. Essa
festa que você citou é
o nosso maior evento
anual para o merca-
do publicitário. É uma
chance única de reu-
nir os principais profis-
sionais desse setor em
uma grande confraterni-
zação, além de ter um
impacto muito grande entre os criativos. Aqui no
Brasil falamos mais com os profissionais de mídia. Lá
em Cannes temos a chance de ver o que eles pensam
da internet, pois é importante para o nosso meio que
esses criativos enxerguem as ações realizadas para
a web desde o seu início, não apenas pegando na
metade ou somente adaptando a criação off-line para
a on-line. E a gente vê na categoria Cyber Lions do
Festival de Cannes que os grandes cases premiados
são soluções para a internet criadas especificamente
para o meio.

Marketing - O lançamento da revista "Qual É" aqui
em Cannes também foi pensando nessa aproximação
com os criativos?
Cardoso - Não, apenas coincidência de datas. Mas
lógico que aproveitamos a presença deles e também
de profissionais de outras áreas para mostrar o nosso
mais novo produto, que será distribuído para uma
base de 100 mil assinantes e também vendido nas
bancas. A revista é uma forma de a gente oferecer

ao assinante o conteúdo de uma forma distinta da
que ele está acostumado a ver na tela do compu-
tador. Nessa mídia teremos a possibilidade de falar
sobre diversos assuntos com mais profundidade, que
teoricamente não ganhariam tanto espaço dentro do
portal por questão da nossa audiência.

Marketing - E não deixa de ser uma importante plata-
forma de cross media...
Cardoso - Sim, mas não é o objetivo principal. O

projeto da revista é tan-
gibilizar a marca Terra
para o consumidor e
não chamar anunciante
para o portal.

Marketing - Voltando a
Cannes: o portal veio
para o festival como
veículo ou como anun-
ciante, já que vendo
por esse lado o "cliente
Terra" volta com dois
Leões na bagagem
(um bronze na catego-
ria Cyber Lions e um
prata de Press, ambos
da DM9)?
Cardoso - Dentro do
Ralais dês Festivais esta-
mos como anunciante;
fora, como veículo.

Para o anunciante, Cannes é um grande laboratório,
uma forma de entender e explorar as idéias, assistir
ao que está acontecendo no mundo todo, captar as
tendências de comunicação. Quando volto do festi-
val, chego em São Paulo cheio de idéias, que abrem
portas para sua aplicação no marketing da empresa.
E como veículo, repetindo um pouco o que disse, é
a melhor forma de passar a mensagem da sua marca
e fazer com que grandes profissionais de diversas
áreas da publicidade interajam com ela. Essa festa
que fizemos no iate foi uma forma de devolver ao
mercado publicitário parte do que ele nos dá durante
todo o ano.

Marketing - E a importância dos dois Leões?
Cardoso - Prêmio sempre é bom. E Leão em Cannes
ajuda a aumentar o reconhecimento do Terra em
relação ao trade. Não adianta fazer um grande evento
fora do Palais se dentro não existe um reconheci-
mento da sua marca pelos profissionais do mercado
publicitário. m

marketing j u l h o 2 0 0 7

ecarvalho
Text Box
Fonte: Marketing, ano 41, n. 414, p. 10-13, jul. 2007.




