
U ma outra
janela na web
A Plug In quadruplicou o faturamento em quatro anos ao dedicar-se
à hospedagem de campanhas publicitárias na internet Yuri Vasconcelos

C
omo muitos dos pioneiros
da internet, os sócios da
Plug In também precisa-
ram se adaptar para sobre-
viver em um mercado que

passou por muitas mudanças desde que
surgiu. Criada em 1995 por dois alunos e
um professor da Universidade Federal do
Rio Grande do Sul como um modesto pro-
vedor de internet em Porto Alegre, a em-
presa vendeu sua carteira de assinantes pa-
ra o UOL durante a consolidação no se-
tor, em 2001. Foi um bom negócio, mas,
de uma hora para outra, os sócios da Plug
In se viram às voltas com outro desafio.

Transformada em data center para hos-
pedar em seus servidores dados de outras
empresas, a Plug In passou a disputar um
segmento concorrido e de pouca rentabi-
lidade. O caminho do crescimento reapa-
receu quando seus controladores desco-
briram um nicho muito específico para
atuar. Com o crescimento das campanhas
de publicidade pela internet, a empresa
abriu espaço nos servidores para abrigar
as campanhas eletrônicas postas no ar por
grandes agências e anunciantes. A expec-
tativa é que a estratégia renda neste ano
uma receita de 12 milhões de reais, 30%
mais do que no ano passado. "Mais da me-
tade de nosso faturamento já vem de cam-
panhas publicitárias", diz Jaime Wagner, de
53 anos, presidente da Plug In.

A publicidade online tem se mostrado
para a Plug In um bom terreno para avan-
çar. Agora, a empresa está posicionada de
uma forma mais rentável. Enquanto a hos-
pedagem de um site trazia entre 25 e 250
reais em receitas mensais, a veiculação de
uma campanha pode gerar até 20 000 reais

por mês. A Plug In, hoje sediada em São
Paulo, conseguiu atender a uma necessida-
de crescente das agências de publicidade di-
gitais. Muitas vezes elas enfrentam sérios
problemas quando dependem totalmente
da estrutura de tecnologia da informação
de seus clientes. Ao tentar pôr no ar cam-
panhas usando a própria estrutura, as em-
presas podem enfrentar problemas inespe-
rados, como o ataque de um novo vírus.
Não raramente, a simples sobrecarga de tra-
balho para o departamento de TI provoca
atrasos ou dificuldades para acessar arqui-
vos na rede. Em casos extremos, o investi-
mento em campanhas que não funcionam
como deveriam pode ser perdido.

Ao deixar que uma empresa especiali-

zada como a Plug In tome conta da infra-
estrutura tecnológica das campanhas, as
empresas minimizam esses riscos. Em abril
do ano passado, por exemplo, os servidores
da Plug In abrigaram a versão eletrônica da
campanha publicitária com que a Fiat co-
memorou seus 30 anos no Brasil. Enquan-
to esteve no ar, o site recebeu mais de 200
milhões de visitas por mês. Ao mesmo tem-
po que veiculava comerciais na televisão e
anúncios em jornais e revistas, o site na in-
ternet convidava os consumidores a regis-
trar seus pensamentos sobre como seria o
mundo dali a 30 anos. Os internautas po-
diam deixar seus registros em áudio, vídeo,
texto ou por telefone. "Para suportar tama-
nho tráfego, tivemos de oferecer uma estru-
tura robusta de servidores e bandas de aces-
so à internet", afirma Wagner.

A Plug In consegue colocar no ar e ope-
rar simultaneamente 350 campanhas ape-
nas em São Paulo. Somando-se a capaci-
dade instalada em Porto Alegre e no Rio
de Janeiro, onde também tem unidades,
esse número sobe para 500. Além da Fiat,
o portfólio da empresa conta com clientes
como Gradiente, BenQ-Siemens, Gerdau
e Nova Schin. Seus principais parceiros es-
tratégicos são as agências de publicidade,
responsáveis pela veiculação de campanhas
na internet. "A Plug In tem um padrão tec-
nológico elevado e consegue atender às
nossas demandas na velocidade que pre-
cisamos", afirma Leonardo Meyer, diretor
de tecnologia da agência Player Comuni-
cação Digital, que atende as contas de Pe-
nalty, Leroy Merlin, Zorba e Novartis, en-
tre outros anunciantes.

Uma das vantagens que as agências de
publicidade ganham ao terceirizar a hos-
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pedagem dos sites das campanhas online é
a rapidez de publicação. É preciso lidar com
uma porção de detalhes técnicos, como di-
mensionar corretamente o alto número de
cabos necessários para conectar os servi-
dores à internet de banda larga. Nesse que-
sito, a Plug In conseguiu uma boa econo-
mia de custos ao colocar sua sede no mes-
mo prédio da operadora de telecomuni-
cações Intelig. Ao usar parte da infra-es-
trutura da Intelig, a Plug In não precisa ins-
talar cabos que ficariam ociosos após a vei-
culação das campanhas. "Se tivéssemos
uma sede própria, como alguns concor-
rentes, teríamos custos elevados com in-
fra-estrutura", diz Wagner. "A economia de
custos aumentou nossa competitividade e
nos deu mais flexibilidade." •
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