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SUCESSO EM UM
CLIQUE
PARA A internet, 2006 FOI excelente, DURANTE o QUAL FOI ampliada SUA BASE DE USUÁRIOS, CONSOLIDADA SUA re-

levância NOS PLANOS DE MÍDIA DOS ANUNCIANTES E, POR CONSEQÜÊNCIA, elevada SUA PARTICIPAÇÃO EM PROJETOS

ESPECIAIS ENVOLVENDO OS CONCEITOS DE MULTIPLATAFORMAS E cross media. SEGUNDO OS DIRIGENTES DOS VEÍCULOS

DESSE MEIO, melhor que este, só mesmo o próximo ano.

by MARA VEGSO

O UOL encerra o ano satisfeito com o desempenho

dos canais virtuais, que registraram crescimentos reais.

Como declara seu diretor comercial e de publicidade,

Enor Paiano, o provedor líder em seu meio alcançou

excelentes resultados com seus novos formatos, que

conseguiram atrair bastante a atenção do público, sem,

contudo, serem intrusivos ou atrapalharem a experiên-

cia do usuário."Dessa forma, atendemos a uma antiga

demanda do mercado: unir nossa forte penetração a

ações de alto impacto',' promove.

O Terra, por sua vez, chegou a superar suas expecta-

tivas."Prevíamos 40% de crescimento, mas chegamos

à casa dos 60%','destaca seu diretor comercial, Maurí-

cio Nunes Palermo, atribuindo esta performance a algu-

mas boas alternativas ofertadas ao mercado ao longo

deste ano, como a cobertura da Copa do Mundo de Futebol

e a reformulação do editorial, que alavancou as vendas

de patrocínios em todos os segmentos econômicos.

O mesmo índice de crescimento é apontado por Ola-

vo Ferreira, diretor comercial do Yahoo!, que define

2006 como um ano excelente,tanto em termos de fa-

turamento quanto no que se refere à ampliação da ba-

se de clientes."Consolidamos nossa posição como veí-

culo de mídia programado por praticamente todas as

categorias de anunciantes" comemora o executivo, des-

tacando, entre outras atrações levadas a cabo este ano,

o canal especial da Copa do Mundo, já que o provedor é

um dos patrocinadores mundiais do evento; as ações

especiais da home page; a integração das soluções de pu-

blicidade (como banners) com o espaço comercial na

ferramenta de busca (links patrocinados); e o"Yahoo!Res-

posta" cujo conteúdo é elaborado pelo próprio usuário,

que pode fazer e responder perguntas sobre os mais

diversos assuntos."Comercialmente, este espaço vem

se revelando uma plataforma de publicidade podero-

síssima',' endossa Ferreira.

Também na visão de Andréa Leal,gerente de trade mar-

keting do MSN Brasil, este foi um ano marcado por

ótimos resultados."Fechamos com um crescimento de

76% em nossa receita','comemora, c atribui esta con-

quista à crescente demanda dos anunciantes em ações

de branding na internet e ao aumento da carteira de clien-

tes varejistas."Lançamos treze serviços Windows Live no

mercado brasileiro,todos já com fortes índices de au-

diência registrados',' divulga, observando que o Windows

Live Messenger está fechando o ano com 23 milhões de

usuários; o MSN Hotmail, com 21 milhões de contas ati-

vas; e o Windows Live Spaces, com 6 milhões de usuários.

Quando abordada sobre a fórmula deste sucesso, An-

dréa não hesita em dizer que ao aliar a audiência da

Microsoft a um forte engajamento do usuário e for-

matos diferenciados de grande impacto, como o Theme

Pack, as Tabs ou o Take Over da home page, o resultado é um

composto de mídia extremamente poderoso, seja qual

for o objetivo de comunicação do anunciante. Foi o que

ocorreu,por exemplo, com a cobertura da Copa do Mun-

do, que garantiu aos clientes urna grande exposição, por

meio de formatos exclusivos, como alertas de gols e

o blog dos principais craques da Copa.

Outra vantagem, em sua visão, é que a Microsoft Di-

gital Advertising Solutions possui a maior base seg-

mentável do mercado por meio dos serviços Windows

Live."Isto permite aos clientes dirigirem as campanhas

para um público específico, reduzindo a dispersão e au-

mentando o retorno sobre o investimento" esclarece.

Na Abril.com, o panorama não foi diferente.Thaís

Chede Soares Barreto, diretora corporativa de publi-

cidade da Editora Abril, relata que neste ano o fatu-

ramento advindo das ações de internet foi quatro vezes

superior ao de 2005.0 salto se deu especialmente em
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função da grande demanda por projetos multiplatafor-

ma,bem corno do lançamento do Portal da Casa, do site

Viagebem.com e do relançamento dos sites das revistas

Veja e Vejinha, que incluíram podcastings.

Jacques Paciullo Neto, diretor comercial do Globo.

com, também acredita que a operação deverá superar

suas expectativas de crescimento, devido ao lançamen-

to da nova home (lançada em maio) e de uma série de

projetos comerciais, como o modelo de venda por fai-

xa horária,muito bem recebido pelo mercado; novas

cotas de participação no Globoesporte.com; e o lançamen-

to do portal de notícias Gl, que já nasceu com todas as

cotas de patrocínio fechadas.Isto sem falar da transmis-

são da Copa do Mundo, que assegurou grande visibilidade

aos anunciantes."Fomos o único portal a transmitir, em

tempo real,os 64jogos, sendo que em algumas parti-

das superamos a marca de 50 mil acessos simultâneos"

detalha Neto.

Motivados pelos resultados alcançados ao longo de

2006, os representantes desta área traçam as melhores

expectativas possíveis para o ano que se aproxima. Paia-

no acredita que a posição de liderança do UOL deverá

assegurar ao portal um bom incremento de market sha-

re. Para tanto, continuará oferecendo ao mercado pro-

jetos multiplataforma e de cross media, aproveitando a

versatilidade dos veículos do grupo (como Folha de

S.Paulo,Folha Online,Revista da Folha e Agora)!Acredi-

tamos na sinergia de propostas, desde que o resultado

também seja integrado. Em outras palavras, a soma dos

meios utilizados deve ser maior do que a simples so-

matória dos planos de mídia individuais" ressalta.

Para 2007, o portal Terra prevê um crescimento da or-

dem de 30% em receita."Centraremos foco nos canais

multimídia, no fortalecimento da participação da TV

Terra — que passará a veicular vídeos comerciais —,

nos negócios de publicidade e no segmento de varejo','

antecipa Palermo, anunciando ainda o desenvolvimen-

to de um novo layout para o ShoppingTerra, que contará

com novas posições na home para melhor atender as

necessidades dos anunciantes.

As projeções do Yahoo! são igualmente otimistas. Fer-

reira declara que continuará pregando ao mercado que

o meio internet, devidamente integrado aos canais off-

line, deve fazer parte do planejamento de mídia desde

o início do processo. Assim, como não poderia deixar

de ser, as propostas de cross media continuarão integran-

do a atuação do portal.

"Um caso recente é o da mídia cinema, que no segmen-

to jovem tem se revelado um parceiro natural. O canal

especial Yahoo! Oscar é um ótimo exemplo. Por meio de

parcerias com exibidoras, como o Cinemark, dispo-

nibilizamos cotas de patrocínio que integram os meios

net e cinema" ilustra o diretor comercial, informando

que em 2007 o Yahoo! ampliará ainda mais o leque de

soluções, tanto de mídia como promocionais.

Quanto à abordagem multiplataforma, também será

explorada ao máximo já que o portal oferece,junto a

um conteúdo bastante abrangente, as mais diversas pla-

taformas de serviços, como a de busca, o Yahoo!Mail,

Yahoo! Messenger eYahoo! Respostas, entre outras.'Além de

atender aos usuários em360 graus, esse conjunto de

soluções beneficia também os anunciantes"propaga.

A Globo.com começará o ano com mais uma edição

do Biq Brother Brasil e, ao longo de todo o primeiro se-

mestre, fará a contagem regressiva para os Jogos Pan-

Americanos,por intermédio de um projeto multiplata-

forma que envolve todos os veículos das Organiza-

ções Globo."Na Globo.com teremos um site espe-

cial dedicado ao tema, repleto de conteúdo, interativi-

dade e ações integradas com os demais veículos do gru-

po" adianta Neto,lembrando que a empresa tem se des-

tacado em ações comerciais dessa natureza."Projetos

integrados já fazem parte do nosso dia-a-dia, sejam pa-

trocínios, ações especiais customizadas ou até mesmo

ações de merchandising, cada qual explorando as funcio-

nalidades da internet de uma forma diferente" constata.

O MSN também aposta na audiência dos Jogos Pan-Ame-

ricanos, cujas disputas serão travadas durante o período

da tarde, o que beneficiará muito a internet,já que neste

horário a maioria das pessoas encontra-se no trabalho.

Desta forma,Andrea prevê que o mercado crescerá al-

go entre 30 e 40%, sendo que o MSN tem boas chan-

ces superar este percentual.

"Não tenho dúvida de que com o aumento da penetra-

ção e do acesso à internet em banda larga e o conse-

qüente fortalecimento do meio como mídia de massa,

os investimentos on-line continuarão crescendo','estima,

com um entusiasmo justificado, ainda,pela tendência

de as verbas de marketing direto serem cada dia mais

direcionadas aos canais on-line, bem como pela possi-

bilidade de os investimentos até então injetados na

mídia exterior migrarem para os veículos virtuais, ca-

so o projeto "Cidade limpa" seja mantido.

De acordo com Andréa, a Microsoft está comprome-

tida cm continuar desenvolvendo novos serviços Win-

dows Live, investindo em conteúdo de qualidade para o

portal MSN e elaborando novas opções de formatos pu-

blicitários, que permitirão às agências e anunciantes ti-

rarem o máximo proveito de sua audiência.
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