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PROPAGANDA

Abaixo a chatice
A publicidade online chega à sua segunda geração, tenta ser menos intrusiva
e mostra mais eficiência. Para isso, aposta em tecnologia e muita criatividade

J
á deve ter acontecido com você:
ao entrar num site, a publicida-
de aparece sobre o conteúdo,

em formas recortadas, seja de um ce-
lular, um carro, um rosto. Se você
sobe ou desce o texto do site, o anún-
cio vai junto. Se você passa o mouse
em cima, ele expande feito um ba-
lão e toma conta de quase toda a
tela. Muitos acham isso tudo irritan-
te. Mas há quem se divirta com a
criatividade e o fator surpresa. São
anúncios que chamam a atenção do
internauta, a segunda geração de
publicidade online que começa a to-
mar conta dos sites e portais.

Em diferentes formatos, com peças
desenvolvidas com tec-
nologia rich media, co-
mo é conhecida, os no-
vos anúncios permitem
ver vídeos, ouvir músi-
cas, acompanhar a dan-
ça de uma lata de alu-
mínio, encaminhar pro-
moções para outras
pessoas e até mesmo
entrar no site da empre-
sa que está divulgando
um determinado produ-
to. A idéia é fazer publi-
cidade de forma divertida e, sempre
que possível, menos intrusiva.

Buscam-se, também, formatos que
sejam mais eficientes do que os ban-
ners e pop-ups (aquela janela publi-
citária que pipoca na tela do compu-
tador), já que ambos mostravam re-
dução das taxas de cliques e de aces-
so ao anúncio. De acordo com Michel

Os novos
anúncios

online são 13
vezes mais
eficazes do

que os velhos
banners

Tent, professor da Escola Superior de
Propaganda e Marketing (ESPM) de
São Paulo, a baixa nos cliques se deu
porque poucos internautas agüenta-
vam entrar em um site e se confron-
tar com uma janela estática que im-
pedia a leitura do conteúdo. Muitos
acabaram colocando dispositivos que
simplesmente bloqueiam a entrada
de pop-ups. Outros tantos internau-
tas simplesmente ignoravam a pre-
sença do anúncio.

Contabilizados os humores do in-
ternauta, como fazer para vender os
produtos de sua empresa sem se tor-
nar um chato perante os olhos do
usuário? "A grande tendência é a in-

tegração de canais",
afirma Roberto Guar-
nieri, presidente e dire-
tor de criação da Al
Brasil, agência de pu-
blicidade de São Paulo.
"Hoje em dia, nada
melhor do que vídeo e
música para despertar
o interesse do internau-
ta. Isso contabiliza pon-
tos para os anúncios
em rich media", diz.

Segundo Cheila Bial-
lowons, gerente de novos formatos
da Realmedia, empresa de tecnolo-
gia e metodologia para publicidade
online, hoje em dia, para cada mil in-
ternautas que entram num site e
vêem um banner, apenas 0,29% de-
les clicam sobre o anúncio. Para um
anúncio em rich media a média sobe
para 3,87%. Além de gerar cliques,

a nova publicidade online chega a
ser 13 vezes mais eficaz do que o
banner, segundo estudo realizado
pelo Advertising.com, instituto ame-
ricano de pesquisa especializado na
área. "O usuário interage com a mí-
dia, o que favorece o fortalecimento
da marca da empresa e do produto",
afirma a gerente.

Com o avanço da tecnologia, você
pode criar a campanha que desejar.
E vale de tudo: de produto recortado
flutuando pela tela a uma janela que
permite passar o vídeo da campanha
veiculada pela televisão (veja alguns
exemplos no quadro ao lado). O me-
lhor é que estes arquivos não afetam
a performance do computador.

ESPAÇO GARANTIDO - Está tudo
muito bom, está tudo muito bem,
mas você deve ter visto apenas gran-
des empresas, como Fiat, Claro e Sub-
marino lançando mão da rich media.
Cabe a sua pergunta: pequenas e
médias empresas podem usá-la?
Custa muito caro? De acordo com
Tent, da ESPM, a pequena e média
empresa pode utilizar este tipo de
mídia para chamar a atenção do in-
ternauta e se destacar ainda mais no
canal. Porém, segundo ele, é funda-
mental usar sites dirigidos ao públi-
co que se quer buscar. "A pequena
empresa consegue ver o efeito des-
te tipo de propaganda em um site
voltado para um ramo específico de
atividade", afirma Tent. Por exem-
plo: um produto para quem gosta de
surfar pode ser anunciado em um
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site da categoria, com uma campa-
nha em forma de onda ao som de
Jack Johnson, cantor havaiano de
surf music. Quem deseja se aventu-
rar pelos grandes portais, como Glo-
bo.com, Terra e Uol, vai ter que pa-
gar o preço alto da fama. Anunciar
neles é semelhante a divulgar seu
produto em um programa de televi-
são em horário nobre.

CUSTOS - Em geral, eles cobram a
partir de 50 reais a cada mil vezes
que o anúncio é visto, o que os téc-
nicos chamam de custo de impres-
são ou custo por mil páginas (CPM).
Os sites menores cobram um pou-
co menos, a partir de 40 reais. Na
medida em que um internauta en-
tra no portal, o anúncio é conside-
rado como visto e é contabilizado.
Nos grandes portais, mil impressões
podem ser alcançadas em poucos
minutos. "As grandes empresas,
que costumam comprar l milhão de
impressões, saem na frente das pe-
quenas", afirma Enor Paiano, dire-
tor de publicidade do Uol, provedor
e portal de conteúdo de internet.
"Disputar espaço nos portais é a di-
ficuldade de qualquer empresa que
deseja anunciar em um veículo de
massa", diz.

Lembre-se de que, além do custo
por mil impressões para os sites, você
terá que pagar pelo desenvolvimen-
to das rich médias. As agências que
desenvolvem peças de publicidade
online cobram entre 1.000 reais e
5.000 reais, dependendo do tipo de
tecnologia que será utilizada. O in-
vestimento pode trazer bons retor-
nos. A cada l real investido em pu-
blicidade na internet, consegue-se
8 reais de retorno, segundo estima-
tivas de Eric Pacini, diretor de negó-
cios estratégicos da Web Traffic,
agência interativa que desenvolve
ações de marketing online. "Os in-
ternautas são bons consumidores,
mas muito exigentes", diz ele. "As
campanhas, para serem eficientes,
devem levar isso em conta." V.M.

MINIENTREVISTA

Relações
humanizadas
Para o consultor inglês Andrew
Wilkins as pessoas são a base
das parcerias

A
s parcerias são fundamentais
para qualquer tipo de negócio,
já que nenhuma empresa con-

segue viver sozinha no mercado. A
questão é como manter um bom rela-
cionamento com tais parceiros, que po-
dem ser fornecedores, clientes, pessoa
física ou jurídica. Para falar sobre o as-
sunto veio ao Brasil, em setembro, An-
drew Wilkins, consultor do Virgin Tra-
vei Group, parte do conglomerado in-
glês Virgin, que inclui de gravadora de
discos a empresa de aviação. Leia a en-
trevista que Wilkins concedeu a Peque-
nas Empresas & Grandes Negócios.

• O ST, acha que a parceria está mais
baseada nas pessoas do que nos pro-
cessos?

Isso é uma coisa que está mudando.
Ainda hoje, as parcerias são muito ba-
seadas em contratos e processos. Esses
pontos são extremamente importantes,
mas num futuro próximo os relaciona-
mentos serão baseados nas pessoas e
isso será o diferencial. As pequenas
empresas levam uma grande vanta-
gem nesse aspecto, porque elas têm
mais flexibilidade do que as grandes
para mudar. Não adianta querer com-
petir com as grandes em preço, então,

a oportunidade está no relacionamen-
to, nos relacionamentos profundos.

• O que faz um relacionamento de
negócios dar certo?

Você precisa conhecer e ter afinida-
de com os seus parceiros. O benefício
mútuo também é fundamental, porque
ninguém vai ficar numa parceria para
perder. Outro ponto importante é a
confiança, e essa não adianta exigir do
seu parceiro, você a merece ou não. A
confiança se conquista. E para se ter
idéia de como ela é importante, um es-
tudo feito na Inglaterra mostra que
92% das pessoas procuram a empresa
em que confiam quando precisam de
algo, 78% experimentam um novo pro-
duto que ela coloque no mercado e
64% dão o benefício da dúvida a essa
empresa no caso de ouvir algo negati-
vo sobre ela. Numa era em que os pro-
dutos e os preços são todos muito pa-
recidos, a confiança é um diferencial
para manter um relacionamento dura-
douro e eficiente.

• Como escolher os parceiros mais
adequados ao seu negócio?

Flexibilidade, preço, inovação...
Avalie qual é o ingrediente mais im-
portante para o seu negócio, o que faz
a diferença para alcançar o sucesso.
Depois escolha os seus parceiros de
acordo com os seus objetivos. Veja se
eles poderão colaborar nesses aspec-
tos. É importante saber o que você
quer desse relacionamento e o que a
outra parte espera dessa parceria. Gas-
te tempo procurando as diferenças que
existem entre as duas organizações,
avalie o quanto esses processos podem
ser mais eficientes e como você pode
aumentar a colaboração. A.M.F.
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