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Maior provedora de acesso no mundo é só a terceira entre as pagas no Brasil e usa marketing 
pesado para virar o jogo. A AOL Brasil (American Online Brasil) vai investir R$12 milhões numa 
campanha publicitária, que envolve anúncios em emissoras de TV e mídia impressa, além de 
atividades de marketing direto, em parceria com o Banco Itaú, Wal-Mart e Mc Donald’s, para o 
lançamento do conceito de "internet segmentada" que, segundo a empresa, é inédito no Brasil. A 
AOL chegou ao País em 1999 com campanha agressiva, mas a exemplo do que ocorreu também 
na Argentina e no México, não conquistou todo o público que projetava - embora não divulgue 
números, ela é hoje a terceira operadora de acesso pago no Brasil, atrás da líder UOL e da 
segunda, o Terra.  
 
A campanha, que começa em duas semanas, tem o objetivo de vender a imagem da "nova AOL" 
resultado de uma completa reestruturação dos seus serviços, em busca de crescimento. "Na nova 
AOL os usuários terão quatro diferentes produtos de acesso discado à internet, com contéudo e 
preços diferenciados e criados depois de uma pesquisa com 1.400 internautas brasileiros, 
abrangendo diferentes faixas etárias e estilos de vida", diz Hilton Camargo, presidente da AOL 
Brasil. "Além disso, o novo provedor dispensa o uso de CD, pode ser acessado em qualquer 
navegador, tem sistemas de segurança anti-spam e antivírus, novo design e e-mail maior", 
explica o executivo.  
 
Camargo considera parte fundamental da campanha o contato direto com futuros usuários através 
de postos instalados em espaços abertos por parceiros. "Já desenvolvemos este trabalho há 
algum tempo em agências do Banco Itaú com muito sucesso e agora aumentamos o número de 
parcerias com a inclusão do McDonald’s e Wall-Mart", diz.  
 
A AOL Brasil, inaugurada quatro anos atrás, foi o primeiro serviço da AOL na América Latina, que 
hoje está presente também no México, na Argentina e em Porto Rico. Ao todo, a AOLA (America 
Online Latin America Inc.), subsidiária da AOL Time Warner, tem 650 mil assinantes, mas a 
empresa não divulga o percentual por país. A AOL latino-americana já chegou a ter mais de um 
milhão de assinantes e a queda segundo Camargo pode ser explicada pelas normas de segurança 
no cadastramento exigidos pela AOL, "o que tornou mais qualificada nossa base de assinantes de 
um ano para cá".  
 
Sem banners para executivos  
 
O número também incluía pessoas que se cadastraram experimentalmente e gratuitamente por 
um mês e depois desistiram. Camargo não divulga a expectativa de aumento das assinaturas com 
a nova campanha, mas, segundo ele, elas são fundamentais no faturamento dos provedores da 
internet. "Isto acontece em todo mundo. Nos EUA, a participação publicitária chega a 20%, no 
Brasil, é a metade disto. O restante vem das assinaturas", diz. "Tanto é assim que um dos novos 
acessos segmentados da AOL, destinado a executivos, não vai usar banners publicitários porque 
nossa pesquisa revelou que estes usuários os consideram incômodos”. 
 
A segmentação implantada agora pela AOL procurou levar em conta o fato de que existem 
diferenças entre os internautas. "Foram meses estudando o consumidor brasileiro, seus hábitos e 
anseios", diz Camargo. No final, a AOL identificou dois grandes grupos principais: os jovens, entre 
15 e 24 anos, que buscam comunicação e entretenimento e o público profissional, interessado em 
negócios e informação rápida. Para estes dois grupos a AOL está lançando o AOL Jovem e o AOL 
Executivo.  
 
Um outro tipo de acesso, chamado AOL Total reúne todo o conteúdo dos produtos segmentados e 
mais uma série de serviços voltados para a família. O AOL Total permite o acesso de até sete 
usuários que entram no portal com a página principal personalizada, de acordo com seu perfil. Há 



ainda o portal para os clientes que preferem a banda larga, o AOL Maxx, além de um portal mais 
simples, e mais barato, o AOL Lite. "A subsidiária brasileira é a primeira no mundo a adotar esse 
modelo de negócio", diz o presidente da AOL Brasil.  
 
Os preços das mensalidades aos novos acessos variam de R$14,90 para o AOL Lite a R$ 24,90 
para o acesso à banda larga (preço válido para São Paulo, abaixo dos das concorrentes UOL e 
Terra), nos primeiros três meses, passando depois para R$ 29,90. Os acessos "Jovem" e 
"Executivo" custam R$ 19,90 e o Total, R$ 29,90. Como parte da campanha de lançamento, os 
novos serviços podem ser acessados gratuitamente até 15 de outubro.  
 
kicker: Novos produtos segmentados incluem acesso à banda larga mais barato do que 
concorrentes  
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