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Campanhas online sofisticam-se para atender o usuário, que tem o poder de decidir se aceita ou 
não o anúncio, o conteúdo e o apelo de consumo  
 
Se você estivesse lendo essa reportagem originalmente na web, provavelmente se sentiria mais 
dono da situação. Teria a opção de gravar o arquivo na memória do computador ou em algum 
periférico, como CD ou disquete, mandaria imprimir o texto, poderia enviá-lo a um amigo ou 
mesmo para o próprio e- mail, e o sagrado direito de expressar a sua opinião sobre o que leu 
estaria comodamente garantido no link ao pé da página. Aqui, na mídia impressa, o máximo que 
você consegue é tirar uma cópia em papel ou scanner (o que exige mais trabalho e 
equipamentos), mas ainda assim não lhe dá a chance de manusear o texto a seu bel-prazer. 
 
Essa liberdade usufruída pelo indivíduo do outro lado da tela - de decidir quando e de que forma 
receber ou transmitir uma informação - é que a publicidade deste início de século quer tornar uma 
aliada. Em vez de brigar com o usuário, impondo-lhe insistentes pop-ups a cada mudança de 
página, a propaganda online começa a atra ir a atenção de quem navega na web com um jogo de 
sedução bem mais sofisticado: abordagem personalizada, vídeos e sons produzidos especialmente 
para a mídia digital, jogos interativos, consultas instantâneas - tudo isso para que ele se sinta 
suficientemente à vontade para gastar, on ou off-line. E não precisa ser necessariamente agora: 
pode-se aguardar a migração do perfil heavy user para o heavy buyer. Ao processar informações 
sobre seu público, a internet dá tempo para que o usuário não seja atropelado por uma batelada 
de anúncios em velocidade banda larga. O que só iria irritá-lo. 
 
"A publicidade online pode ir além da venda, da promoção, da resposta imediata", diz Daniel 
Carvalho, diretor de marketing do Yahoo Brasil, numa declaração impensável para um executivo 
da web antes do estouro da bolha de 2000, que causou a quebra de várias empresas de 
tecnologia com ações listadas na Bolsa norte-americana Nasdaq. "Podemos trabalhar a construção 
da marca exclusivamente para causar impacto, o que não seria possíve l em outro meio de 
comunicação", diz Carvalho, que há duas semanas lançou no País o Ad Feedback. O serviço 
consiste em um link na página de abertura do portal, logo abaixo de um banner interativo do 
anunciante, exibindo a pergunta: "O que achou do anúncio? ". Ao clicar, o usuário será 
questionado se interagiu com a peça publicitária antes de responder, se aprovou o que viu e 
ouviu, se gostaria de voltar a encontrar uma propaganda como aquela no futuro, entre algumas 
outras perguntas encomendadas pelo anunciante. A estréia, com a Coca-Cola, foi promissora: 
86% dos 751 internautas que responderam à pesquisa no único dia em que a peça foi veiculada 
disseram estar dispostos a ver outros anúncios como aquele. "E 75% afirmaram que a ação 
influenciou de maneira positiva a sua opinião sobre o Yahoo", diz Carvalho, animado com a 
perspectiva de vender um serviço ao anunciante sem desagradar ao usuário. 
 
Modelos 
Ricardo Pomeranz, presidente da Rapp Digital, lembra que, ao mapear as necessidades do público 
online, é possível desenvolver mensagens certeiras, a partir da análise do perfil demográfico, 
social e comportamental. Mas isso não é tudo. "É importante levantar também o valor gasto pelos 
internautas para que o planejamento da campanha esteja embasado em expectativas reais de 
retorno sobre o investimento", afirma. Nesse sentido, o banco de dados é um ativo valioso. "Ele é 
decisivo na elaboração de modelos que associem os segmentos mais apropriados para cada 
campanha", diz o presidente da Rapp Digital. Entre esses modelos, Pomeranz cita o RFM (que 
mede a freqüência, o espaço de tempo e o valor das compras online do mesmo usuário); o 
modelo de propensão ao produto, que identifica quais as categorias mais prováveis de serem 
adquiridas; e o antiatrito, que aponta os consumidores com a maior probabilidade de entrar em 
choque com a marca desejando trocá-la. 
 



Engana-se quem pensa que o potencial da web está vinculado a consumidores de livros, CDs e 
softwares. "Quando se trata da utilização de campanhas online para estratégias de marketing 
mais abrangentes, várias outras categorias de empresas têm colhido bons resultados", diz 
Pomeranz, que cita um estudo de 2003 da Direct Marketing Association (DMA). Segundo o 
levantamento, em 23 setores - como construção, educação, laboratórios farmacêuticos, 
financeiras e agências de turismo - o uso de publicidade na internet para gerar demanda e tráfego 
no ponto-de-venda tem dado retornos de investimento superiores em comparação a outros 
canais. "No caso de campanhas para fidelização e retenção de clientes a capacidade de 
personalizar a mensagem torna sua aplicação bem mais expressiva", afirma. 
 
As informações sobre consumidores começaram a ser trabalhadas de forma mais inteligente na 
web para que as empresas garantissem espaço com públicos distintos. "Apesar da abordagem ao 
consumidor jovem ser mais comum na internet, já que o meio faz parte do dia-a-dia desse 
público, temos excelentes resultados com campanhas voltadas às donas-de-casa, executivos e 
profissionais de tecnologia, por exemplo", afirma Marco Antônio Almeida, diretor de criação da 
Ogilvy. Para ele, comparada à mídia tradicional, a web está provocando uma revolução nos 
conceitos da propaganda. "A peça publicitária online não está baseada numa simples piada ou 
numa película bem produzida", diz o criativo, que começou a trabalhar com a internet em 1998, 
na definição visual da intranet da Unilever, ao lado de uma equipe de designers. "Ela proporciona 
experiência pessoal e real com a marca: é o consumidor interagindo e incorporando na prática o 
conceito proposto na campanha", afirma. "A web termina com a passividade." 
 
Correção de rota 
Trata-se de um ambiente em que qualquer pessoa - independentemente do poder aquisitivo - 
deixa claro que tem opinião: pode querer assistir ou não ao filme no portal, abrir ou deletar o e-
mail marketing antes de lê-lo, repassar a mensagem viral para os amigos ou simplesmente 
ignorá-la. Esse alguém com o mouse à sua disposição está no centro do processo. "Precisamos 
encantá-lo, ganhar empatia para que o desenrolar da ação de marketing ocorra", afirma Pedro 
Cabral, presidente da AgênciaClick. "Com uma análise cuidadosa do banco de dados é possível 
corrigir a rota em pleno vôo", diz. Algo fora de cogitação na mídia tradicional. No Ad Feedback do 
Yahoo, por exemplo, o anunciante tem uma identificação digital e uma senha para acompanhar a 
participação dos usuários, respondendo à pesquisa sobre a sua propaganda online. Até agora, o 
serviço foi aplicado às campanhas da Coca-Cola e da Fox Filmes, diz Daniel Carvalho. "O meio 
está retomando credibilidade no mercado publicitário", afirma. "Quem manteve a aposta está 
crescendo." 
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