
Einício de noite, e numa sala de reunião
do número 425 da Alameda Barão de
Limeira - sede do jornal Folha de S.Paulo
-, Luís Frias, presidente do Grupo Folha

e do Universo Online (UOL), fala sobre os novos
tempos da internet. Diz que já teve sua fase de
passar longos períodos na frente do computador,
garimpando blogs e novos sites, mas que hoje,
por causa da agenda apertada, faz menos incur-
sões. Mas essa moderação ê também deliberada.
"Tomo muito cuidado para não me distanciar (dos
hábitos) do usuário médio", diz. Há 12 anos, ele
comanda o UOL, primeiro portal de internet do
Brasil e empresa campeã do setor de Tecnologia
da Informação de Valor 1000.

Para Frias, não ha receita de bolo, mas uma das
razões de o UOL ter vencido barreiras que foram
fatais para alguns concorrentes é essa habilidade
de manter-se próximo do internauta brasileiro -e
conhecê-lo profundamente. "Fomos os primeiros,
o que nos ajuda a ter elementos para planejar me-
lhor", afirma,'acrescentando que isso não significa
que a companhia não possa errar. "Mas erramos
menos que os outros."

Em meados da década passada, quando o ne-
gócio mais quente da internet era prover acesso,
o UOL abraçou o modelo. Lançada em abril de
1996, a companhia foi hábil em empacotar esse
serviço com conteúdo exclusivo- principalmente
notícias e artigos de jornais e revistas do mundo

off-line, que já faziam sucesso nas bancas e eram
velhos conhecidos do leitor.

Mas, quando a maré começou a mudar e surgi-
ram os provedores gratuitos, o UOL acompanhou
o movimento e lançou o BOL, seu próprio serviço
grátis. Foi assim também quando o público co-
meçou a aderir, em massa, a outras facilidades
que ganhavam corpo no ciberespaço: salas de
bate-papo, shoppings virtuais, correio eletrônico,
software antivírus, proteção contra spam. Tudo
foi agrupado sob um único guarda-chuva. "Hoje,
quando o usuário assina o Universo Online, recebe
um conjunto de serviços e conteúdo exclusivo, e é
isso o que faz o vigor do portal", diz Frias.

Como as coisas na internet mudam rapidamen-
te, a companhia continua a se transformar. Em mar-
ço de 2008, o número de usuários em banda larga do
UOL atingiu a marca de l milhão de assinantes, com
crescimento de 20% em relação ao mesmo mês de
2007. A base já é maior que a de assinantes em linha
discada - o segmento original do UOL -, e mostra
outra mudança de comportamento do consumidor.
Cada vez mais, as pessoas querem usar a web para
armazenar e trocar músicas, fotos e vídeos, o que
exige investimento no acesso em banda larga.

Mas a principal mudança em curso parece estar
em outro lugar. No primeiro trimestre de 2008, en-
quanto a receita de assinaturas do UOL aumentou
2%, para R$ 129,5 milhões, a de publicidade deu um
salto de 56%, para R$ 53 milhões. É uma tendência
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que já se evidenciara em 2007: o faturamento com
anúncios aumentou 28% nesse ano, muito acima
dos 8% da receita com assinaturas.

O movimento suscita uma pergunta e um
desafio: o UOL vai se transformar em uma compa-
nhia baseada na publicidade on-line, como parece
indicar o caminho recente? E, se for esse o ca'so,
como a empresa pretende competir com bruta-
montes globais como Google, Microsoft e Yahoo,
que estão ávidos pelos anúncios na web?

"A publicidade tende a ser a principal fonte
de receita da companhia", confirma Frias. A
previsão é de que a área vai responder por 40%
do faturamento total em 2008 - os demais 60%
continuarão vindo das assinaturas. Entre 2009 e
2010, a expectativa é de que a divisão seja meio
a meio. "Não é que uma (receita) diminua, mas a
outra cresce mais rápido", explica, acrescentando
que isso não significa que a receita com assinantes
vá desaparecer ou tornar-se desprezível. O UOL,
diga-se, é o segundo maior provedor de acesso do
Brasil, atrás apenas da Telefônica.

Se enfrentar os gigantes mundiais da web na pu-
blicidade on-line não é uma tarefa simples, não será
a primeira vez, no entanto, que o UOL entra nesse
tipo de briga. A companhia já fez isso e ganhou. O

temível rival de outrora foi a America Online (AOL).
O grupo americano chegou ao Brasil cercado de
expectativas, mas não agüentou o tranco e deixou
o.país. "Nós não só persistimos, mas continuamos a

""ser os líderes, e com vantagem", diz Frias.
Ele chama a atenção para o fato de existirem

dois mercados diferentes de publicidade on-line. O
primeiro ê o dos links patrocinados, pequenos anún-
cios de texto que geralmente aparecem vinculados às
respostas das buscas dos internautas. Nesse território,
a estratégia foi aliar-se ao Google, que domina o seg-
mento. "Em vez de competir, viramos parceiros."

O outro mercado significativo é o dos formatos
tradicionais de anúncio na web, os chamados ban-
ners. "Nos Estados Unidos, os banners representam
de 60% a 65% da receita publicitária na internet",
conta, salientando que o Google não é um concor-
rente forte nesse campo. "Eles não têm um portal,
como a AOL e o Yahoo", diz. O UOL, no entanto,
tem. É por isso que a estratégia nesse caso é usar a
forca da marca e a base de assinantes para avançar
sobre os concorrentes - do Brasil e do exterior. O
princípio continua o mesmo: manter-se atento às
necessidades do público para antecipar as guinadas
do mercado. "Para manter a liderança, você tem de
ser paranóico e ficar o tempo todo de olho nela."
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