
Espaço reservado
para a criatividade
Mercado aceita bem a recomendação para formatos-padrão de publicidade no meio digital

FERNANDA BOTTONI

Padronização e inovação são
incompatíveis, certo? Errado. Na
internet esses dois conceitos
convivem em harmonia para o
bem de quem anuncia, quem cria
e quem veicula. Apesar de a mí-
dia interativa oferecer uma di-
versidade de formatos e tecno-
logias que combinados resultam
numa infinidade de possibilida-
des, a publicidade online não é
uma terra de ninguém. Tanto os
portais quanto as agências de
propaganda têm a preocupação
de facilitar o trabalho de todas
as partes e, ainda assim, zelar
pela criatividade.

Prova disso foi a boa acei-
tação do Pacote de Comunica-
ção Interativa (PCI), proposto
pela Associação de Mídia Inte-
rativa (AMI) no ano passado,
com recomendações de cinco
formatos que poderiam ser
adotados como padrão pelos
portais brasileiros (ver qua-
dro). O documento, que adap-
tou as recomendações do Inte-
ractive Advertising Bureau
(IAB) para o mercado nacional,
recebeu adesão de empresas
como Abril.com, AOL,

Almeida: negociação com os portais

Globo.com, iG, MSN, Terra,
UOL e Yahoo, que se compro-
meteram a oferecer os mode-
los recomendados. No entanto,
mesmo os que não assinaram o
termo de responsabilidade
acreditam nos seus benefícios
e dizem que vão segui-lo.

"Eles são importantes para
ajudar o profissional de mídia
a programar sua campanha, sa-
bendo que terá espaço para as
peças criadas", diz Olavo Fer-
reira, diretor comercial do
Yahoo. Marco Antônio de Al-

meida, diretor de criação da
Ogilvy Interactive, concorda:
"Ela ajuda a negociação com os
portais e a produção de peças".
Também o iBest, que ainda não
assinou o termo de compromis-
so, pensa assim. "É ótimo para
a indústria como um todo. Os
anunciantes não precisam pre-
ocupar-se em desenvolver uma
peça para cada site", diz Ale-
xandre Barreto, diretor de ope-
rações do portal.

A AMI, no entanto, deixou cla-
ro desde o início que não preten-
de amarrar a criatividade da pu-
blicidade a essas recomendações.
"O objetivo do documento não é
limitar nem acabar com modelos
inovadores: o que queremos é
facilitar. Se os portais têm 30 for-

matos disponíveis e os cinco pa-
drões estão entre esses 30, está
ótimo", afirma Marcelo Sanflago,
presidente da associação.

Os portais rapidamente enten-
deram a intenção e, mesmo ofe-
recendo esses formatos, não des-
cuidaram da criatividade, buscan-
do modelos e combinações inova-
dores, como o rich media (som,
animação e vídeo), que está em
alta na publicidade online.

Edmilson Borin, diretor de
publicidade do UOL, concorda
que ações que surpreendem são
sempre bem-vindas e demandam
uma busca incessante. O Yahoo,
por exemplo, veiculou uma cam-
panha da Coca-Cola, criada pela
AgênciaClick, em que o internau-
ta poderia assistir a quatro co-

Borín: uma busca incessante

merciais da marca e votar em
qual deles deveria ir para a TV.
Ele ainda tinha a opção de rever
a animação e dizer o que achou
dela. "Sempre tentamos criar
uma série de possibilidades que
não sejam intrusivas. Nunca vei-
culamos pop-up, por exemplo",
diz Ferreira.

O iG também aposta em ino-
vação, como o banner expansí-
vel, o uso freqüente de DHTML
inclusive para resolução
800x600 e um espaço de TV em
Flash que tem uma exposição de
publicidade a cada sete de con-
teúdo. "Estamos sempre abertos
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a testar novas tecnologias. Ne-
nhum portal veicula uma diver-
sidade de possibilidades como o
nosso", garante Mauricio Duar-
te, diretor de publicidade.

Apesar de todas as inova-
ções, a AMI afirma que o pa-
drão full banner ainda é o mais
utilizado no Brasil. "O super
banner, que é maior, também
está ganhando espaço", diz.
Isso demonstra que o tradicio-
nal também dá resultado. O
portal Pop, por exemplo, utili-
za basicamente os modelos
convencionais e se orgulha do
resultado alcançado no ano
passado: "Fomos o maior canal
de venda da Gol, ficando ape-
nas atrás do próprio site da
companhia", diz Ricardo Engel-
bert, diretor de marketing.

Nos próximos meses a AMI
deve realizar uma reunião para

Alguns outros formatos
• DHTML - são os anúncios que
surgem sobre o conteúdo da pá-
gina, flutuando sobre ela, nor-
malmente num layer em flash.
• Skyscraper - formato de gran-
des dimensões, na vertical, que
parece um arranha-céu. Segundo
a AMI, os standard são de 120X600
pixels, podendo utilizar as tecno-
logias HTML, Flash ou Java.
• Wallpaper adsoubackgroun-
ds-anúncios que surgem como
wallpaper (fundo) do site.
• Pop-up - surge sobre o con-
teúdo da webpage, numa jane-
la separada. Pode ter quatro
formas: regular, quando a jane-
la toma um dos formatos retan-

gulares padronizados pela AMI; re-
cortado, quando toma a forma do
produto anunciado; agitado, quan-
to tem efeitos semelhantes a uma
agitação; e microsite, quando a ja-
nela é mais do que um simples
anúncio, apresentando conteúdos
relevantes como pequenos passa-
tempos ou informações.
• Hot sites-formatos diferenciados
que permitem utilizar melhores re-
cursos para dar destaque ao produ-
to. Pode ser usado para reforçar
mensagens em outras mídias e for-
matos de propaganda, ou então para
fazer lançamentos e promoções.
• Interstitials (também chamado
de Superstitial, nome da tecnolo-

gia da Unicast)- recurso utiliza-
do normalmente para exibirví-
deo. O carregamento do filme é
feito de forma não perceptível
para o usuário e, quando ele vai
mudar de página, uma janela se
sobrepõe ao browser para exi-
biro conteúdo carregado.
• Rich Media - diversos progra-
mas, como Macromedia Flash
(www.macromedia.com), Klip-
mart (www.klipmart.com), Eye-
blaster (www.eyeblaster.com)
ou Superstitial, da Unicast
(www.unicast.com), podem ser
utilizados para introduzirvídeo,
áudio, animação efotografia nos
espaços de publicidade.

EU INDICO

Me-/--/- examina os desdobra-
mentos da tecnologia da informação
no cotidiano das pessoas. Em seu
livro, William Mitchell descreve a
transformação das tecnologias sem
fio desde Marconi, o crescimento
assombroso das redes e a miniaturi-
zação de aparelhos de transmissão
e recepção. Da invenção de Marco-
m, gigantesca e imóvel, para um apa-
relho móvel que é percebido como
uma extensão do corpo humano,
como proposto por McLuhan. Essa
mudança tem alterado nossa relação
com o mundo e com os pares, nossa
relação com a noção de tempo e de
realidade, num processo de contí-
nuo engajamento, numa espécie de
"não desligar".

Mitchell, professor e chefe do
Programa de Meios Artísticos e Ci-
ências do MIT, propõe que a antiga
noção de que bits (a unidade elemen-
tar de informação) e átomos (a uni-
dade elementar da matéria) são se-
parados já não existe mais. É cada
vez mais freqüente percebermos que
eventos ocorridos no espaço físico
refletem eventos do ciberespaço e
vice-versa. Uma informação digital
pode dirigir o braço de um robô que

está dentro de um avião, por exem-
plo. Em Me++, Mitchell examina os
efeitos dessa nossa ligação sem fios,
a interconexão global, a miniaturiza-
ção e como esses elementos podem
tornar-se parte de nossos corpos,
roupas, arquitetura e cidades. O au-
tor examina e pondera sobre as con-
seqüências da interconectividade e
da crescente ubiqüidade das tecno-
logias digitais: vírus de computador,
quedas súbitas de energia, infiltração
de terroristas em transportes urba-
nos e conversas telefônicas ocorren-
do no meio das ruas. Mitchell argu-
menta que o mundo está a cada dia
sendo menos governado e mais to-
mado por conexões que nos obrigam
a imaginar e reconstruir nosso ambi-
ente, assim como nos obriga a recon-
siderar os fundamentos éticos do de-
sign, da engenharia e das práticas de
planejamento. Seu livro tem o méri-
to de ser capaz de ver o futuro sem
perder de vista o passado, e o autor
se mostra um conhecedor de tecno-
logia que não deixa de ter uma visão
humanista daquilo que nós precisa-
mos entender para visualizar para
onde elas estão nos levando e para
onde deveríamos levá-las.

OPINIÃO

MILHÕES DE CHIPS DEPOIS
Nos primeiros dias de 1983,

recebi em casa uma ligação de
Caio Túlio Costa — então secre-
tário de redação da Folha — con-
vidando-me para uma conversa
no jornal. Fui informado de que
pretendiam criar um veículo que
acompanhasse uma indústria
nascente, a dos computadores
pessoais no País. E que meu
nome havia surgido de uma con-
versa entre Caio e Cláudio Abra-
mo por sugestão da filha deste,
Berenice, que havia trabalhado
comigo na Gazeta Mercantil em
uma revista chamada Dados &
Idéias, publicação pioneira no
gênero. Eu era realmente um
dos poucos jornalistas a cobrir
então o setor e aceitei de imedi-
ato o desafio de criar um suple-
mento, que seria batizado de
Folha Informática.

Era um negócio incipiente,

protegido por uma reserva de
mercado criada no governo mi-
litar, gerador de produtos pou-
cos e de baixa qualidade e pre-
ços muitos altos quando com-
parados ao que se produzia na
Europa e nos Estados Unidos.
A idéia era agregar ao caderno
seções que tratassem dos im-
pactos das novas tecnologias
na vida dos cidadãos, numa
mistura de futurologia e acom-
panhamento minucioso dos
produtos e serviços de ponta
do mundo desenvolvido. Quan-
to ao que acontecia aqui, dáva-
mos a mais ampla cobertura e
realizávamos testes de hardwa-
re e software. Tudo acompa-
nhado pela excitação de estar-
mos desbravando territórios e
tentando construir cenários
que nos dessem uma visão mais
clara de onde estávamos inse-

ridos. Entre os jovens que co-
meçaram suas carreiras no su-
plemento estão Eleonora Luce-
na, Mário César Carvalho e José
Luis Schiavoni.

Havia uma novidade ali, em
termos editoriais: eu era chama-
do com constância para reuniões
de brienng com Luis Frias e o de-
partamento comercial, e essa
troca de idéias, inimaginável em
quase todas as outras publica-
ções, ajudou a fazer da Folha
Informática um sucesso de fatu-
ramento quase imediato — su-
cesso que se ampliou e perma-
nece nos dias de hoje.

Houve uma tendência, tanto
na Folha Informática quanto nos
suplementos que surgiram sobre
o assunto em outros jornais, de
fechar mais a pauta e dirigir os
cadernos aos chamados "micrei-
ros", o pessoal dos extintos CPDs

(centros de processamento de
dados). Isso os tornou mais téc-
nicos e de leitura menos agradá-
vel, mas o tempo cuidaria de
abrir a pauta de novo, dessa vez
por conta da convergência de
tecnologias, motivo de especu-
lações de minha equipe e de pen-
satas tidas por muitos como pa-
pos de alucinados.

Hoje, pode-se abrir esses
cadernos e ver que eles tratam,
sim, de computadores, só que
dentro de uma fórmula que en-
volve telefonia celular, inter-
net, browsers, games, fotogra-
fia digital, arte eletrônica, tra-
tamento de imagens, MP3s (e
como baixá-los, editá-los e
mixá-los) — uma lista infindá-
vel de pautas.

A cobertura da área melho-
rou? Melhorou e muito, já que
há mais profissionais bem trei-

nados, os equipamentos e soft-
wares tornaram-se notavelmen-
te mais amigáveis e suas utili-
zações mais abrangentes e co-
tidianas, e o acesso à informa-
ção via internet permite a con-
sulta imediata a sites e grupos
de discussão nos quais circulam
uma montanha de informações
de qualidade. Por vezes, força-
se a mão na tecnologia, com
colunistas escrevendo em lin-
guagem esotérica para inicia-
dos, mas isso faz parte — numa
roda que gira incessantemente,
são esses iniciados que estarão
por trás dos produtos e serviços
populares do futuro.

Em tempo: escrevíamos a
Folha Informática, em seus pri-
mórdios, em nossas velhas e pe-
sadas Olivettis. Eu mantenho
uma delas em casa. Quem sabe
um dia posso precisar.




