
Após o anúncio, na semana 
passada, de sua saída da direção 
comercial da Disney & ESPN 
Media Networks, Paulo Leal 
promete para a segunda quinze-
na de março a apresentação de 
seu novo empreendimento. O 
projeto, segundo o profi ssional, 
permeia as áreas de entreteni-
mento, comunicação e mídia, em 
um modelo similar ao do trabalho 
realizado pelo grupo Disney.

Paralelamente o executivo 
retomará suas funções nas em-
presas em que é sócio: a StarTV 
e a revista Vero. Na central de 
comercialização, que comple-
tará 10 anos em agosto, o foco 
de ação será torná-la o braço 
publicitário de operadoras de 
TV por assinatura adquiridas 
por companhias de telefonia, 
como o caso da TVA, comprada 
pela Telefônica, e da Way TV, 
negociada com a Telemar.

“O negócio dessas empresas é 
a venda casada de serviços — tele-

fonia, banda larga e televisão. Elas 
pouco conhecem o segmento de 
venda publicitária. Nosso foco será 
aproximar as teles das agências de 
publicidade, uma vez que a comer-
cialização de espaços não é sua 
atividade fi nal”, aponta Leal.

Substituto provisório
Germán von Hartenstein, 

diretor geral da Disney & ESPN 
Media Networks, responderá, 
temporariamente, pela direção 
do departamento comercial no 
lugar de Leal — que comandava 
a equipe de vendas dos canais 
ESPN, Disney e Jetix no País. 
Ele terá o apoio de André Al-
meida, gerente comercial, e de 
Daniel Mielzynski, responsável 
pelas vendas regionais. “A saída 
foi uma decisão de comum acor-
do. Em algum momento teremos 
um substituto defi nitivo”, afi rma 
Celso Forster, diretor de marke-
ting da ESPN no Brasil.

Fernando Murad

Após um período de quatro 
meses usando a marca de tran-
sição Sky+Directv, a empresa 
formada pela fusão das duas 
maiores operadoras de TV por 
assinatura via satélite presentes 
no Brasil passa a adotar defi ni-
tivamente a denominação Sky. 
As duas marcas combinadas 
estavam sendo utilizadas com o 
objetivo de promover a rápida 
assimilação da junção por parte 
de assinantes, parceiros e for-
necedores.

Os bons resultados obtidos 
no processo de integração das 
empresas fi zeram com que se 
decidisse pela antecipação do 
uso da marca definitiva já a 

partir de março, de acordo com 
o presidente da operadora, Luiz 
Eduardo Baptista.

O novo logotipo usa a cor ver-
melha e é acompanhado do slogan 
“TV é isso”. O conceito procura 
traduzir a proposta de oferecer 
uma experiência única em assistir 
TV e tem como objetivo mostrar 
que o telespectador é quem co-
manda a sua programação.

Para divulgar a nova marca 
entrou no ar no fi m de sema-

na a primeira campanha da 
Giovanni+DraftFCB para o 
cliente A ação é formada por 
sete comerciais, spots, material 
de ponto-de-venda e quatro 
anúncios de página dupla, que 
serão veiculados nacionalmente 
nas principais revistas semanais. 
As peças exploram qualidades 
da Sky, como interatividade e 
suporte técnico.

Segundo Alexandre Peralta, 
vice-presidente de criação da 
agência, os comerciais reforçam 
os pontos fortes da Sky, apro-
priando-se do senso comum 
de insatisfação que há entre 
os consumidores das outras 
operadoras.

A cada dia são criados 175 
mil novos blogs, segundo recente 
levantamento do indexador de 
diários virtuais Technorati. O site 
indica que hoje há 63 milhões de 
blogs ativos em todo o mundo e 
1,6 milhão são atualizados diaria-
mente. Em 1999, em tempos de 
formação da bolha da internet, 
esse número era apenas 50. De 
baixo custo para publicação na 
web e disponível para mi-
lhões de usuários, os blogs 
estão entre as primeiras 
ferramentas que fazem 
parte do que veio a se 
chamar Web 2.0.

Mesmo à revelia de 
críticos que afi rmam ver 
o termo apenas como um 
“golpe de marketing”, o 
atual estágio de desen-
volvimento desse meio de 
comunicação é uma das 
provas de que o conceito 
da chamada Web 2.0 não 
só está cada vez mais 
consolidado, como atrai 
corporações interessadas 
em entender essa tendência 
para gerar novos negócios.

Não foi à toa que a 1a Confe-
rência sobre Web 2.0, realizada 
na semana passada, em São 
Paulo, esgotou inscrições com 
uma semana de antecedência. 
O encontro é uma versão tupi-
niquim da Conference Web 2.0, 
proposta em 2004 por Tim Reilly 
e Dave Dougherty — responsá-
veis pela criação e disseminação 
do conceito no mundo. Para eles, 
“o estouro da bolha das empresas 
pontocom no outono de 2001 
marcou uma virada na web”.

O termo é utilizado atual-
mente para classificar uma 
segunda geração da World Wide 
Web, que reforça a tendência 
de troca de informações e cola-
boração dos internautas para a 
construção de sites e de serviços 
virtuais. Além disso, engloba 
vários princípios que defi nem 
um novo tipo de experiência 
online para os usuários. Trata-

se de uma plataforma aberta de 
colaboração, na qual cada usu-
ário é não apenas o consumidor 
de conteúdo, mas também seu 
próprio produtor.

De acordo com o vice-presi-
dente de Tecnologia e Projetos 
da AgênciaClick, Abel Reis, a 
Web 2.0 pode ser entendida 
como uma série de aplicações 
que propiciam e potencializam 
a formação de redes sociais 
digitais. Estas podem ser vistas 
como coletivos de pessoas e 
agentes que interagem direta 
ou indiretamente entre si e 

constroem certos padrões re-
correntes de relacionamento e 
comportamento. “Criar inicia-
tivas de redes 2.0 signifi ca ver 
de que maneira as pessoas vão 
participar do espaço social que 
está sendo criado e como essa 
participação pode ser potencia-
lizada”, afi rma o especialista.

A elaboração do conceito Web 
2.0 demarcou um novo formato 

de comunicação e deu 
início a um modelo de 
produção e alimentação 
de sites diferente do que 
existia durante a fase da 
bolha da internet — ago-
ra considerada a Web 
1.0 —, que estourou em 
2001, levando muitas em-
presas online à penúria.

Para Reis não há de 
fato uma inovação no 
que diz respeito ao pa-
drão tecnológico utiliza-
do hoje na web; a grande 
revolução está nos efei-
tos que a participação 
conjunta de usuários 

pode trazer para o desenvolvi-
mento de novos aplicativos e 
para portais de marcas que sai-
bam entender esse processo.

Nanoaudiências
“A evolução da web tem de 

ser entendida dentro de um 
contexto que propiciou esta 
transformação”, explica Reis. 
Para ele, o contexto socioeco-
nômico mundial proporcionou 
uma capilaridade de recur-
sos computacionais móveis, 
causada principalmente pela 
redução acentuada dos custos 

de tecnologia da informação 
nos últimos anos.

A popularização dos equipa-
mentos acentuou os aspectos 
não materiais, como os valores 
pessoais de relacionamento. 
Além disso, hoje também há um 
esgarçamento das formas estáveis 
de relações, o que tem levado à 
tribalização dos hábitos culturais. 
“Todos esses aspectos em conjun-
to motivaram as pessoas a falar 
sobre si, suas idéias e seu mundo 
para quem quiser ouvir dentro da 
web”, pontua Reis.

A evolução criou “nanoaudi-
ências”, que segundo o especia-
lista não são nada mais do que o 
microuniverso de espectadores 
que cada blog possui. Diante de 
um processo de fragmentação da 
atenção do público internauta, 
os serviços virtuais e os sites da 
fase 2.0 passaram a trabalhar 
para contemplar a chamada a 

“Cauda longa” (long tail), ou seja, 
o conjunto das “nanoaudiências”, 
que reunidas representam um 
enorme volume. Nesse aspecto, 
a tendência passou a ser a pouca 
restrição às licenças aplicadas ao 
conteúdo. Além disso, empresas 
como o Google, referência da fase 
2.0, passaram a oferecer aplica-
tivos e softwares que rodam em 
mais de uma plataforma.

Para o evangelista sênior 
da Adobe, Ben Forta, além da 
interatividade a Web 2.0 prevê 
que a arquitetura participativa 
faça emergir da própria rede 
novos softwares e aplicativos, 
que vão transformar sites em 
formatos cada vez mais ricos. 
“Também é necessário que os 
desenvolvedores se preocupem 
em proporcionar experiências 
novas para o usuário na navega-
ção online”, conclui.

Ruy Barata Neto

Internet

Mercado corporativo 
busca espaço na Web 2.0

Diante do desenvolvimento 
desta nova fase da internet, os 
especialistas afi rmam que ainda 
é necessário que as empresas 
tenham cuidado ao elaborar 
projetos dentro do conceito 2.0. 
Se por um lado é uma maneira 
inteligente de se comunicar e de 
trocar informações com parcei-
ros, clientes e fornecedores, a 
ferramenta coloca a companhia 
em um mundo no qual é muito 
fácil a reputação entrar em jogo, 
seja no caso de empresas, pes-
soas ou marcas.

Reis apresentou o case da 

Coca-Cola para exemplificar 
iniciativas de web 2.0 aplicadas 
ao mundo dos negócios. Trata-se 
do Coke Ring, uma espécie de 
concurso permanente de blogs. 
Os blogueiros inscrevem-se em 
anéis temáticos, como esporte, 
cinema, música, etc., e a rede 
escolhe a cada quinze dias o 
melhor blog daquela categoria. 
Os anéis são gerenciados por 
um editor escolhido pela própria 
internet, que é responsável por 
zelar pelo cumprimento do termo 
de conduta que cada um assina 
ao entrar no concurso. (RBN)
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