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Propaganda criada pela Ogilvy para a Hellmann’s une internet, rádio e TV

Crescimento da propaganda online
impulsiona resultados financeiros

Empresas estudam forma de cobrar
por direitos autorais na internet

PRESENÇA–PrenticedizqueoBrasil é importanteparaoSkype

LucrodoGoogle
maisquetriplica

INUSITADO-CanibaisassustaramtranseuntesnaavenidaPaulista

Jornaisnoataque
contrasitesdebusca

Empresa fecha acordo com a Transit, operadora brasileira de telefonia

NOVA YORK

OGoogle, o principal sitemun-
dial de buscas na internet, fe-
chou 2005 com um lucro líqui-
do deUS$ 1,465 bilhão,mais de
três vezes os US$ 399 milhões
obtidos no ano anterior. Ape-
sar do aumento, os resultados
do último trimestre ficaram
abaixodasprevisõesdosanalis-
tas, o que fez com que as ações
do buscador registrassem on-
tem uma forte queda nos mer-
cados eletrônicos.
No último trimestre do ano,
o lucro líquido chegou a US$
372 milhões, frente a US$ 204
milhões do ano anterior. O lu-
cro por ação – indicador acom-
panhado de perto pelos analis-
tas–foideUS$1,22,abaixo,por-
tanto,daprevisãodeU$1,51 fei-
ta pelos analistas.
Apesardenãohaveratingido
as previsões, o Google regis-
trou um aumento significativo

de sua receita, devido ao bom
andamento do negócio da ven-
da de publicidade online. No
acumulado do ano, a receita do
grupo aumentou 92,5% sobre
os US$ 3,189 bilhões de 2004,
chegando a US$ 6,139 bilhões.
Apenas no último trimestre, a
receita chegou a US$ 1,919 bi-
lhão, um aumento de 86% em
relação ao mesmo período do
ano anterior e de 22% em rela-
ção ao terceiro trimestre.
“Estamos muito satisfeitos
comosresultadosdoquartotri-
mestre, pois conseguimos tra-
balhar bem em todas as nossas
áreasdenegócio”,disseoexecu-
tivo-chefe da empresa, Eric
Schmidt. “Geramos um cresci-
mentoconsideráveldenossare-
ceita com publicidade. Conti-
nuaremos investindo significa-
tivamente, assim como desen-
volvendo novos produtos e im-
plantando nossa tecnologia em
outros canais de acesso.” ● EFE

Canibais invademcomercialdemaionese

Brasileiropodereceber ligação
peloSkype,comnúmerolocal

●●● Depois de eliminar 105 pos-
tos administrativos pouco an-
tes do Natal, a Time Inc. está
cortandooutros100,aproxima-
damente, incluindo até 10 em
seu principal veículo, a revista
Time.Mas haverá cortes em to-
dosossetores, incluindoemou-
tras marcas da companhia co-
moMoney, Fortune, Sports Illus-
tratedeRealSimple.ATimeInc.
não planeja nenhum outro cor-
tenocurtoprazo, disse oporta-
voz da empresa. ●
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Carlos Franco

Háumasemana,homenscarac-
terizados como canibais, com
tambores e trajes típicos, per-
correm as cidades de São Pau-
lo, Rio e PortoAlegre, intrigan-
do as pessoas. Nas emissoras
de rádio e televisão, esse mes-
mopúblicoé surpreendidocom
ainformaçãodeumainvasãode
canibais.Paraoscuriosos,nain-
ternet e em outdoors nessas ci-
dades, foi oferecida a oportuni-
dadedenavegar numendereço
virtual para ter mais informa-
ções.Até ontem, 35mil pessoas
passarampelositeeoutros600
resolveram participar de dis-
cussõesnoOrkut,endereçoque
reúnediferentestribos,parafa-
lar com o chefe dos canibais.
Hoje, a empresaque está por
trás desta ação se apresentará

aopúblico: éa tradicionalmaio-
nese Hellmann’s, da Unilever.
A idéiadeanunciarqueoscani-
baisagorasãovegetarianos,de-

pois que descobriram“a verda-
deira maionese”, partiu da
agência de publicidadeOgilvy.
O objetivo da campanha, diz

Luiz Musa, diretor-geral da
Ogilvy, foi o de criar uma co-
municaçãomultimídiaedes-
contraída para falar de um
produtoqueélíderdemerca-
do. “Só uma marca que tem
forte presença de mercado
pode inovar a comunicação
de uma categoria, exploran-
do novas possibilidades de
comunicação e até intrigan-
do o consumidor com a
ação”, dizMusa.
Ele explica que as ações
nas ruas e na internet visa-
vamdarrealismoaosgames,
espécie de histórias em qua-
drinhos que vão tentar mos-
traraoconsumidorque, com
a maionese, até canibais vi-
ram vegetarianos. A marca
Hellmann’s chegou ao País
em 1962 e, desde então, é lí-
der demercado. ●
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A Associação Mundial de Jor-
nais (AMJ) informouontemso-
bre a criação de um grupo de
trabalho destinado a estudar
as possíveis modalidades da
cobrançadosdireitos autorais
aos sites de busca da internet
que indicamaspáginasdos jor-
nais na internet. As empresas
que editam os jornais recla-
mam que, atualmente, os sites
de busca “exploram o conteú-
do” dos jornais “sem entregar
uma compensação razoável
aos proprietários dos direitos
autorais”, afirmou a AMJ em
comunicado.
Opresidente daAMJ,Gavin
O’Reilly, afirmou que os sites
de busca da internet apostam
cadavezmaisemoferecercon-
teúdos de editoras e jornais na
rede, sem pagar nada em tro-
ca. “Os sites de busca não são
uma nova espécie de benfeito-
ressociaisquedistribuemgra-
tuitamente a informação. São
organizações comerciais com
fins lucrativos”, disse.
Junto com organizações
mundiais de editoras, a AMJ
estudará as possibilidades pa-
ra fazer valer seus direitos ao
reconhecimento de um artigo,
assim como “a remuneração”
pela sua inclusão nos sites de
busca da internet.
As organizações analisarão

as normas políticas para for-
malizararelaçãocomercialen-
tre os autores e os sites debus-
ca,e,para isso,prevêemsereu-
nir com o comissário europeu
de Mercado Interno e Servi-
ços, Charlie McGreevy, e com
a comissária da Sociedade da
Informação, Viviane Reding.
A Associação Mundial de
Jornais aproveitou para criti-
car a atitude de alguns dos
grandes grupos da internet
frente aos pedidos de censura
de regimes repressivos, em
uma velada referência à posi-
ção adotada recentemente pe-
lo Google na China. ● EFE

Graziella Valenti

O Skype anunciou ontem uma
parceriacomabrasileiraTran-
sit Telecompara trazer aoPaís
oSkypeIn,quepermiteaousuá-
rio do software de telefonia via
rede mundial mais popular do
mundo receber chamadas em
um telefone convencional, liga-
doà internet.Éoprimeiroacor-
donestemoldenaAméricaLati-
na,afirmouCarlosPires,geren-
tededesenvolvimentodenegó-
cios do Skype para a região. A
empresa oferece o SkypeIn em
aproximadamente umadezena
outrospaíses,naÁsia,Europae
América doNorte.
O co-fundador e gerente-ge-

raldoSkypeparaÁsiaeAméri-
ca Latina, Geoffrey Prentice,
dissequeoBrasil éumpaíscha-
ve para a companhia, pois está
entre os cinco maiores merca-
dos do serviço, lançado há cer-
ca de dois anos e meio. Hoje, o
Skype possui 240 milhões de
softwares instalados e 75 mi-
lhões de usuários registrados
emtodooglobo.Aempresanão
divulga o volume de usuários
noBrasilenemoporcentualpa-
gante de sua base de clientes.
A parceria com a Transit

permitirá que o usuário possua
uma numeração para receber
chamadas. Foi fechado tam-
bémumacordocomafabrican-
teLinksys,queforneceráoapa-
relho receptor das ligações. As
ligações continuarão a ser fei-
tas por meio do software no
computador, chamado
SkypeOut.
Os executivos não fornece-

ram projeções sobre conquista
de clientes. Prentice disse ape-

nas que o lançamento do
SkypeInnoBrasil temporobje-
tivo atender a uma demanda
dos próprios usuários locais.
Inicialmente, o produto estará
disponívelemSãoPaulo,Riode
Janeiro, Porto Alegre, Curiti-
ba, Belo Horizonte, Campinas,
Santos, Joinville, Caxias do Sul
eSãoJosédosCampos.Embre-
ve, também será oferecido em
Brasília e Salvador.
Ovice-presidentedemarke-

tinge tecnologiadaTransitTe-
lecom, Alexandre Alves, afir-
mouqueacompanhiaterámais
de 100pontosdepresençaatéo
fim deste ano e, com isso, pos-
suirá a segundamaior capilari-
dade no País entre as autoriza-
das de telefonia fixa, perdendo
apenas para a Embratel. Hoje
são 26 pontos, a serem amplia-
dos embreve paramais de 40.
AassinaturadoSkypeInpor

trêsmesescustaR$30(€ 10)ea
de 12 meses, cerca de R$ 90 (€
30).Alémdisso,serávendidose-
paradamente o Skype voice-
mail, por cerca de R$ 15 (€ 5)
para três meses e R$ 45 (€ 15)
no plano anual. Por enquanto,
explicou Pires, os pagamentos
ainda são realizadospor cartão
de crédito internacional.Mas a
companhia continua estudan-
do meios alternativos de paga-
mento e o lançamento de car-
tõespré-pagosparausoemtele-
fones públicos convencionais.
Prentice afirmou que não se

sente ameaçado pelos produ-
tosde telefoniavia internetque
as concessionárias de telefonia
fixa (Telefônica, Telemar, Bra-
sil Telecom e Embratel) plane-
jam lançar. Segundo ele, estes
lançamentos terminam por

chamaraindamais atençãopa-
ra a tecnologia, o que resulta
em mais usuários para o pró-
prio Skype.
Pires admitiu que a aceita-

çãodoSkypenomercadocorpo-
rativo foi surpreendente e que,
apesar do foco no consumidor,
aempresaestudaserviçosfoca-

dos em pequenos e médios
negócios. Ele destacouque a
Transit poderá desenvolver
soluções neste sentido. ●
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