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Imagine-se lendo as notícias do "New York Times" via internet. De repente, em um anúncio, 
você vê o carro esportivo dos seus sonhos. Você se anima, mas antes que comece a fazer as 
contas, vem a decepção. A máquina não está disponível no mercado brasileiro.  
 
Esse tipo de dilema, próprio da internet, tornou-se um desafio para provedores de conteúdo, 
agências publicitárias e anunciantes, à medida que a web se firma como um canal de mídia de 
massa. Agora, para não desperdiçar mais oportunidades, muitas companhias estão tentado 
descobrir maneiras de superar o problema.   
 
No Brasil, a mais nova investida vem do Terra, a companhia de internet do grupo Telefónica. A 
empresa está trazendo ao país uma nova unidade, batizada de EZTarget. O escritório fica em 
São Paulo, mas vai atender a todos os mercados da América Latina.   
 
A expectativa da EZTarget é de alcançar 25 milhões de usuários latino-americanos com a 
publicidade "sob medida", sendo 50% só no Brasil. A empresa projeta gerar mais de 10 bilhões 
de espaços publicitários, entre internet e dispositivos móveis. "Esperamos que esse novo 
negócio represente 20% da receita total do Terra com publicidade em três anos", diz Riza 
Soares, diretora da EZTarget Media.   
 
A empresa nasce sob o formato da rede de publicidade, já sendo bastante utilizado nos 
Estados Unidos. Uma rede de publicidade ou "advertising network" faz a "ponte" entre os 
anunciantes e os provedores de conteúdo. "A propaganda é tão importante quanto o material 
editorial, portanto, deve-se investir no caminho que leva a publicidade correta ao interessado", 
afirma Riza.   
 
A empresa combina informações de institutos de pesquisa, como o Ibope, com programas 
automatizados que permitem detectar onde está o usuário para definir a melhor oferta, de 
acordo com o perfil do público.   
 
Caberá ao escritório de São Paulo promover o intercâmbio de dados com a unidade da 
EZTarget nos Estados Unidos, que foi aberta há seis meses. Nesse caso, o público alvo são 
brasileiros ou latinos que moram nos EUA e acessam portais de informação de seus 
respectivos países, mas não podem comprar os produtos anunciados já que estão no exterior. 
Um chileno que mora em Ohio, nos Estados Unidos, e está lendo um jornal de Santiago, por 
exemplo, receberá uma publicidade pertinente com o lugar em que está morando.   
 
A EZTarget chega ao mercado brasileiro com cerca de 50 parceiros, entre elas o jornal 
espanhol "El Pais", a GolTV, o site Vila Mulher e o site da Central de Intercâmbio, bastante 
acessado por jovens que buscam experiências de cursos e viagens fora do país. De acordo com 
Riza, a empresa também pretende trabalhar com publicidade direcionada, o que explica a 
parceria com sites com público segmentado, como o Vila Mulher.   
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