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Depois de um longo período de calmaria, o mercado de guias eletrônicos de lazer e 
entretenimento entrou, nos últimos dias, em uma nova e intensa fase de competição. 
Na sexta-feira, um dia depois do empresário Carlos Vicente de Azevedo anunciar, para 
hoje, o lançamento do portal Guia da Semana, a CycloLogic trouxe de volta o GuiaSP, 
que havia sido fechado pela empresa em outubro do ano passado.  
 
Mais novidades estão previstas para esta semana. Nos próximos dias, a Via Global - 
que há três anos mantém seus serviços na Internet - coloca na rua as primeiras peças 
de uma campanha publicitária de R$ 2 milhões com o objetivo de reforçar a marca e 
divulgar a versão em papel de seus roteiros on-line. 
 
Um detalhe curioso chama a atenção na concorrência entre o Guia da Semana e o 
GuiaSP. Azevedo foi o criador do GuiaSP, em 1996. Em 2000, ele vendeu o site para o 
portal StarMedia. Mais tarde, a StarMedia passou por uma ampla reformulação. Trocou 
de nome, passando a se chamar CycleLogic, e de foco: migrou da web para produtos 
de telefonia celular, com atividades como a criação de portais de voz para as 
operadoras e a venda de "ring tones" ou campainhas, para os usuários. Com as 
alterações, fechou o GuiaSP. 
 
Azevedo tentou recomprar a marca GuiaSP da CycloLogic para voltar ao segmento, 
mas depois de quase quatro meses de negociações, entre abril e julho, as partes não 
chegaram a um acordo. "Não houve interesse porque já pensávamos em reativar o 
serviço", diz Henrique Thoni, diretor geral da CycleLogic Brasil. A decisão de Azevedo 
foi convocar a equipe original do GuiaSP e montar outro site, o Guia da Semana. 
Agora, com a investida da CycloLogic, Azevedo vai competir com sua antiga marca. É o 
criador contra a criatura. 
 
A situação pode prejudicar o desenvolvimento do mercado, afirma Azevedo. "A 
concorrência é positiva, mas o cenário criado pode confundir usuários, anunciantes e 
agências publicitárias sobre quem é quem." Thoni, da CycloLogic, nega que a volta do 
GuiaSP tenha sido provocada pelo lançamento do Guia da Semana. "Em agosto já 
havíamos anunciado que voltaríamos em outubro", diz. 
 
Apesar de rivais, há diferenças nos modelos de receita das três companhias. A 
principal novidade do GuiaSP, diz Thoni, é a oferta de serviços via celular, a 
especialidade da CycloLogic. O alvo principal é a oferta de serviços com tecnologia 
Brew, que permite ao usuário receber conteúdo multimídia em alta velocidade e em 
formato amigável. É como se ele tivesse, na tela do celular, um programa de 
navegação ou browser semelhante ao usado no PC. 
 
O GuiaSP já fechou acordo com a Vivo, diz Thoni. Por enquanto, o serviço está em 
teste. Ele não revela quanto vai investir na retomada do portal, nem a previsão de 
retorno financeiro. A idéia é aproveitar o cadastro de 140 mil usuários - 115 mil já 
existentes e 25 mil conquistados nas últimas semanas - para atrair tráfego para o 
portal. 
 
No Via Global, a estratégia recente é reforçar a venda da edição 2004 dos guias 
impressos, cuja primeira versão - de restaurantes do Rio - foi lançada em 2001. Hoje 
há edições do guia de restaurantes e do guia da noite, para o Rio e São Paulo.  



 
A nova campanha inclui peças em revistas, rádio, TV paga, cinema, ônibus e a própria 
web, diz Paula Fonseca, presidente da Via Global. Outras fontes de receita, além da 
publicidade e do licenciamento de conteúdo para portais como Yahoo! e AOL, são a 
venda de serviços para estabelecimentos comerciais, já que as indicações dos guias 
são baseados na opinião dos clientes dos lugares citados. Uma das vantagens sobre a 
concorrência, diz Paula, é a extensão dos serviços. "Temos sites em seis capitais", 
afirma. A companhia tem 300 mil usuários cadastrados e média de 500 mil visitantes 
por mês. 
 
Se haverá espaço para tantos concorrentes é difícil dizer. "A publicidade on-line está 
crescendo, mas talvez não seja suficiente", avalia Paula. O fator determinante, diz 
Azevedo, será a qualidade das informações. "Vai ganhar quem tiver o melhor 
conteúdo", afirma. 
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