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Desenvolvido para ser um 
marco no novo momento da in-
ternet brasileira, o Limão (www.
limao.com.br), novo portal do 
Grupo Estado no qual foram 
investidos R$ 50 milhões entre 
criação e comunicação, entra no 
ar nesta segunda-feira, 5. Como 
antecipado por Meio & Men-
sagem, o ambiente será voltado 
para o público jovem e terá cunho 
interativo com conteúdo gerado 
e produzido pelos internautas. 
No endereço, os usuários encon-
trarão todos os conceitos que 
formam a chamada web 2.0, ou 
seja, poderão participar de redes 
sociais, montar blogs, postar fotos 
e vídeos e ter acesso a serviços 
de entretenimento e informa-
ção. “Nenhuma das principais 
empresas do mercado nacional 
apresenta proposta semelhante 
à do Limão. Por isso acreditamos 
que o projeto tem tudo para dar 
certo”, diz André Bianchi, diretor 
de Estratégias Digitais e Novos 

Fazendo a limonada
Grupo Estado estréia seu portal voltado aos jovens, o Limão
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Negócios do Grupo Estado. 
Segundo o executivo, também 

faz parte das inovações promovi-
das com o Limão a instauração do 
conceito Open Source, que prevê 
a abertura dos códigos para que 
os desenvolvedores de softwares 
possam colaborar criando solu-
ções, aplicativos e ferramentas 
que serão utilizados pelas co-
munidades formadas através do 
endereço. Com uma equipe de 
150 profissionais, o portal tem 
como objetivo tornar-se líder do 
segmento no mercado brasileiro 
em dois anos. “Os players das 
redes sociais são os que mais 
crescem mundialmente, estando 
posicionados entre os dez maio-
res do planeta. Por essa razão, 
acreditamos muito na evolução 
do Limão”, diz Bianchi. 

Alinhado ao conceito de web 
2.0, o novo portal contará tam-
bém com um sistema de remu-
neração ao usuário/colaborador. 
Os chamados wikisites (espaços 
produzidos pelos internautas) 
serão avaliados pelos visitantes 
e aqueles que gerarem maior 
audiência e forem atualizados 
constantemente — desde que 
tenham conteúdo relevante 
— ganharão selos. Uma vez 
atingido o reconhecimento má-
ximo (categoria Ouro), o “autor” 
receberá uma remuneração pela 
audiência gerada ao Limão. “Tra-
ta-se de um sistema de incentivo 
para estimular as pessoas a criar 
coisas interessantes às áreas co-
laborativas”, acredita Bianchi.

Todos os visitantes também 
serão convidados a participar 
das chamadas supercomunida-
des. As duas primeiras já têm 
nome e propósito. São elas: Meu 
Bairro e Banda de Garagem, uma 
espécie de concurso de novos 

talentos que, no futuro, poderão 
participar de um festival presen-
cial ou de programas de rádio e 
televisão. Na seqüência, serão 
lançadas Minha Causa e Repór-
ter Digital, onde os internautas 
poderão postar textos, fotos e 
vídeos com suas próprias repor-
tagens. “A idéia é que os usuários 
vejam no Limão um espaço para 
trocar idéias e dar dicas”, espera 
Marcelo Hargreaves, editor de 
interatividade do Grupo Estado. 

Para esse projeto, a empresa 
conta com parceiros que regis-
tram elevados índices de audi-
ência na internet global, como o 
Miniclip, maior site de games do 
mundo, com 34 milhões de usu-
ários e um extenso catálogo de 
jogos gratuitos, e a loja virtual de 
música Coolnex, que tem alianças 
com as grandes gravadoras. Há 
também contratos com a Essen-
tial, referência dos freqüentadores 
de festas de música eletrônica, e 
com o Google, para utilização da 
plataforma de e-mail do gigante 
das buscas, o Gmail. Além disso, 
existe, é claro, a parceria com o 
próprio Estadão — que, através 
do www.estadao.com.br, dispo-
nibilizará informações para os 
jovens interessados em entrar no 
universo dos investimentos, com 
dicas de como aplicar na Bolsa 
de Valores ou como fazer o seu 
dinheiro render mais. 

Os nomes dos patrocinadores 

do projeto ainda são mantidos em 
sigilo, mas Cláudio Santos, diretor 
corporativo comercial do Grupo 
Estado, garante que os anuncian-
tes contarão com um conjunto de 
atrativos na área publicitária que 
vão desde os tradicionais banners 
até projetos mais ousados de 
comunicação com o público-alvo. 
“Muitas empresas hoje não viabi-
lizam idéias criativas porque não 
tinham um parceiro adequado. 
O Limão vai romper barreiras e 
ajudar os clientes com soluções 
diferenciadas”, diz Santos. 

Para divulgar o produto, o gru-
po contratou a agência Lew’Lara 
para criar a campanha de lança-
mento e o conceito de comunica-
ção; a MatosGrey fará campanha 
dirigida ao trade; e a EC cuidará 
das ações de marketing viral. O 
design do projeto foi criado pela 
equipe em conjunto com a Agên-
ciaClick. A Tivit respondeu pelo 
seu desenvolvimento e a ReadDot 
foi a responsável pela ferramenta 
de gestão do conteúdo. “As pes-
soas cadastradas no Limão serão 
também pré-selecionadas para 
participar de intervenções urba-
nas nos próximos dias e gravar um 
comercial que estará no ar na TV 
aberta a partir de 8 de novembro”, 
conta Marcio Oliveira, vice-presi-
dente de operações da Lew’Lara. 
Também serão veiculadas campa-
nhas em rádio, mídia impressa e 
TV a cabo, além da MTV. 

Bolsa de Mulher 
lança promoção

O site Bolsa de Mulher (www.
bolsademulher.com.br), voltado 
para o público feminino e de pro-
priedade da holding Ideiasnet, 
anuncia uma promoção com a 
fabricante francesa de cosméti-
cos Anna Pegova. 

Chamada “MakeUp”, a campa-
nha consiste em uma ferramenta 
que ajudará as usuárias a se pro-
duzir com uma série de opções 
de visual, facilitando a escolha 
de penteados, coloração, acessó-
rios e cosméticos, entre outros. 
Também faz parte da parceria 
o lançamento da promoção cul-
tural “Espelho, espelho meu...”.  
Mediante cadastro, cada partici-
pante é convidada a montar um 
visual e enviá-lo para as amigas 
com a seguinte pergunta: “Qual 
cosmético não pode faltar na sua 
bolsa e por quê?”. As 15 melhores 
repostas ganharão kits recheados 
de cosméticos da marca fran-
cesa. Por formar uma enorme 
comunidade feminina da internet 
— o portal informa 2 milhões de 
leitoras espalhadas pelo País —, 
o Bolsa de Mulher tem atraído 
anunciantes que vão desde Anna 
Pegova e H.Stern até a marca de 
creme dental Sorriso. De acordo 
com o portal, o endereço regis-
trou aumento de 500% em sua 
receita com anunciantes. 
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