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AOL SEGMENTA E LANÇA PRODUTOS Valéria Campos
Alexandre de Oliveira

A AOL Brasil lançou semana

passada cinco produtos para

públicos diferentes: AOL

Lite, AOL Jovem, AOL

Executivo, AOL Total e AOL

Maxx.

Com as novidades, a empresa

diz que estará desenvolvendo

o conceito de internet seg-

mentada no país. No total, a

verba de marketing é de R$

12 milhões.

De acordo com o presidente

da AOL Brasil, Milton Ca-

margo, o aprofundamento do

conhecimento dos hábitos do

mternauta apontaram para

interesses bastante diferencia-

dos de determinados grupos

de usuários da web.

Enquanto as crianças priori-

zam acesso a chats, sites

infantis e downloads, os ado-

lescentes procuram por jogos.

Os homens acessam mais sites

bancários e as mulheres fazem

mais download, segundo

dados do Ibope. "As pesquisas

apontam para o óbvio ululan-

te: os internautas são diferen-

tes. Decidimos, então, tratá-

los de forma diferenciada,

desde a página de apresenta-

ção do produto até todo o

conteúdo dirigido a ele",

explica Camargo.

A página de abertura de cada

produto visa estar adequada

aos interesses do internauta,

em lay out e conteúdo. Assim,

no AOL Jovem, além do

design mais moderno, há o

destaque para o Guia de

Baladas e a disponibilidade de

servidores para que os usuá-

rios possam jogar em linha. Já

no AOL Executivo, a página

inicial privilegia os serviços e

indicadores econômicos.

"É a primeira vez que os

internautas serão tratados de

forma segmentada na web",

garante a diretora comercial

da AOL Brasil, Marise Barro-

so. Na próxima semana, co-

meça a ser veiculada a campa-

nha para os novos produtos.

Criada pela J.W.Thompson,

será veiculada em TV e mídia

impressa. Vai contar ainda

com peças promocionais, em

locais como o supermercado

Wal-Mart, o McDonald's e o

Itaú. Camargo: pesquisa aponta para o óbvio


