
iG faz ações para mudar a percepção de agências e anunciantes 
 
O iG coloca em prática seu “Programa de Relacionamento com o Mercado Publicitário”, projeto 
estratégico da empresa que surge para mudar a percepção que o mercado, os anunciantes e 
as agências têm da marca e do perfil de usuários do iG. O portal lança mão de várias ações ao 
longo dos próximos meses, dentre as quais se destaca o lançamento do “du_K!” – um boneco 
que personificará a idéia genial que mora dentro da cabeça dos profissionais de criação, mas 
que, na maioria das vezes, não é colocada em prática. 
 
O programa tem como principal objetivo fazer com que o iG seja incluído com mais freqüência 
nas estratégias de comunicação e nos planos de mídia das agências e dos anunciantes. Para 
isso, a área comercial assumiu a missão de por fim à idéia equivocada de que o público do 
portal é formado, na maior parte, por representantes das classes C e D. 
 
De acordo com um levantamento realizado internamente na empresa, o perfil do usuário 
mudou e, hoje, 59% pertencem às classes com maior poder aquisitivo, percentual que coloca o 
iG entre os líderes dos portais brasileiros nessa faixa da população. 
 
“A idéia de que o internauta que acessa o iG é na sua maioria de baixo poder de compra é um 
resquício da época do Internet Grátis. Hoje, somos o portal com maior penetração das classes 
A e B”, destaca Marcelo Lobianco, diretor de publicidade do Internet Group, em comunicado 
enviado à imprensa. 
 
O “du_K!”, projeto desenvolvido pela Giovanni Draft FCB com base em uma tendência mundial 
conhecida como Toy Art, permeia toda a comunicação do portal com o mercado publicitário. 
“Com base no tripé adotado pela área de publicidade, que é criatividade, flexibilidade e 
resultado, o iG ajudará as idéias “du_K!” a saírem da caixa. O projeto nasce com ferramentas 
inovadoras, cases de sucesso e resultados acumulados ao longo do primeiro semestre deste 
ano”, observa Lobianco. 
 
Os próprios profissionais da área podem ajudar a definir como será o personagem por meio de 
uma brincadeira interativa no hotsite www.ideiadu_k.ig.com.br. O primeiro passo é escolher a 
cara e o perfil do “du_K!”. Foram criados três perfis: revoltado, cerebral e “do bem”, cada um 
com três opções de cores e 15 opções de elementos entre cabeças, braços, pés, tatuagem e 
acessórios. 
 
O convite para participar foi enviado para um mailing com 10 mil nomes e a escolha da versão 
final do “du_K!” será conhecida por todos os participantes da ação no dia 10 de outubro. O 
restante do mercado saberá no dia 15. 
 
Segundo o diretor de marketing Alex Rocco, o projeto surgiu pela necessidade de mostrar ao 
mercado a mudança de posicionamento da empresa e criar uma nova forma de se comunicar 
com ele. “Arrumamos a casa. Lançamos novos produtos, novos formatos publicitários e 
montamos uma equipe de profissionais de primeira. Tudo isso deu ao iG muito mais agilidade 
e oportunidade para atrair novos negócios”, explica. 
 
Em uma segunda etapa acontecerá o desdobramento do “Programa de Relacionamento com o 
Mercado Publicitário”, que inclui, entre outras iniciativas, uma ação de guerrilha para mostrar 
os formatos diferenciados desenvolvidos pelo iG. 
 
Na Central do Anunciante www.centraldoanunciante.com.br, por exemplo, será criado um blog 
do “du_K!”, reunindo informações sobre tudo que acontece no mundo sobre mídia on-line. 
 
A área de publicidade do iG assumiu um posicionamento baseado no tripé “criatividade, 
flexibilidade e resultado”, e pretende se estabelecer como um portal com soluções inovadoras 
e integradas para atender as necessidades dos clientes. O portal também faz a mensuração 
durante toda a campanha como forma de medir os resultados alcançados pelo anunciante. 
 



Os primeiros cases que foram ao ar em setembro, de Nokia e Credicard City, registraram taxas 
de retorno superiores a 6%. “Esse resultado nos mostra que estamos no caminho certo. O 
comprometimento com a performance começa no planejamento da ação, implementação e 
análise das melhores práticas. Mais do que um veículo digital, queremos ser reconhecidos 
como uma plataforma interativa capaz de adaptar uma idéia criativa e gerar uma grande 
experiência de marca”, afirma Lobianco. 
 
O iG integra o Internet Group – operação de internet da Brasil Telecom que abrange ainda o 
iBest e o BrTurbo. Juntos, os três portais somam cerca de 1,3 milhão de assinantes de banda 
larga e quase 4 milhões de clientes de acesso discado. Ao todo, são mais de 8 milhões de 
contas de e-mails. De acordo com a empresa, suas páginas recebem mais de 20 milhões de 
visitantes únicos por mês. 
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