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Portal, hoje terceiro maior do País, conta com a ajuda da propaganda para aumentar faturamento. 
O portal iG, hoje o terceiro do Brasil em faturamento total, avisa que pretende alcançar o primeiro 
lugar até 2007. Entre várias mudanças, uma das estratégias para bater esta meta é o 
reposicionamento de sua comunicação, assinada pela agência NeogamaBBH. O provedor também 
adota nova assinatura, que passa a ser "iG. O mundo é de quem faz." "Este é um novo passo para 
que a empresa tenha uma marca ainda mais forte", diz o diretor de marketing e vendas do iG, 
André Izay.  
 
Aumentar a agressividade de marketing para ganhar terreno faz sentido. Entre os portais, o UOL, 
primeiro no ranking, investiu no ano passado R$ 65,3 milhões em propaganda, saltando da 61 
posição, em 2004, para a 21, em 2005, entre os maiores anunciantes do País, de acordo com o 
Meio & Mensagem. O portal Terra, o segundo maior, investiu R$ 30,7 milhões, passando do 75 
para o 64 lugar no ranking dos maiores anunciantes. Neste estudo, o iG não é mencionado.  
 
Esta campanha, inclusive, é o primeiro trabalho da NeogamaBBH para o iG, que pertence à Brasil 
Telecom Internet, assim como os portais iBest e BrTurbo. A conta chegou por concorrência. Neste 
ano, a Brasil Telecom Internet anunciou Caio Túlio Costa como novo CEO.  
 
A campanha que estréia o novo momento do portal conta com filme de 60 segundos para TV 
aberta e paga, anúncio de revista, mídia exterior, internet, etc. De 20 personalidades apontadas 
em pesquisa, a agência escolheu cinco para estrelar a campanha e "falar" com este target do iG 
que, segundo Alexandre Gama, presidente da agência, é composto principalmente por jovens 
entre 17 e 30 anos.  
 
No momento, a internet representa apenas 1,7% do bolo publicitário total no Brasil, buscando 
atingir, durante este ano, 2% de participação. Nos Estados Unidos, este percentual é de 4,7%, 
enquanto na Inglaterra chega a 13,3%. "Queremos crescer não apenas em conteúdo, mas 
também como mídia", destaca Izay.  
 
A propaganda que estréia hoje e terá uma fase de apresentação de cerca de um mês é, também, 
resultado de um estudo de mercado. "A marca precisa ser desejável, inspiradora, 
contemporânea", reforça Alexandre Gama. "Agora, convidamos o internauta a ser o protagonista 
neste universo, ele que decide tudo", completa o publicitário, ao comentar que o que está indo ao 
ar não é propriamente uma campanha, mas também "uma forma de colocar o poder nas mãos do 
consumidor".  
 
O trabalho é estrelado por Selton Mello, Claudia Abreu, a atriz top model Letícia Birkheuer, o 
músico Tony Bellotto e o técnico de voleibol Bernardinho, que aliás está bem próximo de 
Ronaldinho Gaúcho entre os esportistas mais desejados pelas campanhas publicitárias do 
momento.  
 
O filme que lança o tema "O mundo é de quem faz" usa o paralelo entre palco e platéia para 
explicar que essa fronteira não existe mais. Nas mensagens as personalidades enfatizam o 
princípio de que há dois tipos de pessoas: as que fazem e as que ficam assistindo. Enquanto as 
primeiras acontecem, às demais cabe o papel de aplaudir. O iG, então, é apresentado como um 
universo de possibilidades em que cada um pode ter seu papel de protagonista de variadas 
maneiras.  
 
Segundo a empresa, a "idéia é o iG assumir o papel de viabilizador de experiências na vida das 
pessoas". "I got the power" é a trilha sonora do filme "Platéia", produzido pela Jodaf Mixer. 
Duzentos figurantes participaram das filmagens, feitas em um teatro de São Paulo.  
 



Paralelamente à campanha, o iG lança ainda novos serviços, como o "Minha Notícia", que permite 
ao internauta escrever suas notícias. A equipe do iG será responsável por monitorá-las e destacar 
as mais relevantes e interessantes em um espaço exclusivo na home do provedor, que conta com 
800 mil assinantes de banda larga.  
 

 
 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 30 jun. 1 e 2 jul. 2006, Comunicação, p. C-6 


