
Publicidade online:
há fronteiras para a criação?

Com o advento da banda larga e das tecnologias Rich Internet Aplication (RIA), são cada vez

mais diversificados os formatos existentes de propaganda na web. Entretanto, certas

particularidades do meio, como o espaço reduzido dos banners e o acesso discado à rede, vão

contra algumas das tendências atuais da publicidade online, como o uso do vídeo, por exemplo.

Dessa forma, qual postura o "e-publicitário" deve adotar com relação às limitações da mídia?

Até que ponto viabilização e criatividade andam juntas na elaboração de uma peça publicitária

de sucesso na internet?

"A primeira vez que vi um Telejogo fiquei impressionado.

Podia controlar na minha tv os jogadores, mesmo que sendo

meros "palitinhos" retangulares que apenas podiam mover na

vertical. Ainda consigo lembrar da bolinha quadrada e seu

rastro iluminado emitindo um "bip" a cada vez que resvalava

em algum canto, invariavelmente quadrado, da tela. Por

incrível que pareça, aquela cena limitada em preto e branco

causou altíssimo impacto. Decididamente,criatividade e

tecnologia estavam juntas em campo, e dando espetáculo de

interatividade.

Quase 30 anos se passaram e procuramos criar

experiências que seduzam e, de alguma forma, mexam com a

imaginação das pessoas. Sempre enfrentaremos limitações

como estas, que, no momento, praticamente inviabilizam o uso

em maior quantidade de recursos sedutores como áudio e vídeo.

Por outro lado, estas mesmas limitações tornam-se desafios

instigantes que exercitam a capacidade criativa dos

profissionais e, de alguma forma, colocam em evidência aqueles

que realmente tenham algo para mostrar. São aqueles que, com

o mínimo de elementos, conseguem extrair o resultado máximo,

:: Fábio Bahia

Diretor executivo da Conextar

Tecnologia e Projetos

www.conextar.com.br

"A tecnologia se encarrega de demarcar o

campo e estabelecer as regras, enquanto

quem decide mesmo o vencedor é aquele que

tiver mais criatividade"

utilizando atalhos e dribles pra chegar ao objetivo. Conseguem

tirar leite de pedra. Fazem a diferença. São craques.

Na verdade, criatividade e tecnologia não são

adversárias, apenas fazem parte do jogo. A tecnologia se

encarrega de demarcar o campo e estabelecer as regras,

enquanto quem decide mesmo o vencedor é aquele que tiver

mais criatividade. Portanto, o sucesso não está totalmente

relacionado ao uso de novas tecnologias e sim ao fato de como

e quando utilizá-las juntas, aproveitando os espaços, na

medida certa."
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Text Box
Fonte: WebDesign, ano 2, n. 22, p. 39-44, out. 2005.



''Além de ser criativo nas peças, você também

precisa ser na escolha dos formatos. Tudo

depende do seu objetivo, da sua verba e do

que você conhece sobre o seu consumidor."

:: Cezar Calligaris

Coordenador de criação

online da DPTO Propaganda

www.dpto.com.br

"De uma coisa não há dúvida: no campo das idéias, o

nosso país é campeão absoluto na propaganda online. Na

internet existem condições em que as restrições técnicas

igualam as condições de competitividade. É o caso das

campanhas de banners, em que o Brasil tem sido disparado o

melhor em boa parte dos festivais.

Porém, quando se fala em propaganda online, é preciso ir

além dos banners. Um site, por exemplo, pode fazer parte de

uma campanha. É aí que a história muda bastante: devido às

dificuldades técnicas e financeiras, as idéias começam a

encontrar barreiras para serem produzidas.

O Brasil está um passo à frente nas idéias, mas um passo

atrás em investimentos e em tecnologia. Basta ver que a

maioria dos brasileiros ainda usa, em casa, conexão discada. É

por isso que a publicidade online aqui está dividida atualmente

em duas frentes: aquela criada para festivais e aquela que

realmente é veiculada.

A criada para festivais ignora todas as regras, ou seja,

valem os mais variados pesos e formatos. Os limites, como dito

anteriormente, são os recursos para produção. Porém, é a

propaganda que realmente é veiculada que garante a

sobrevivência de agências, veículos e dos profissionais que

trabalham com ela. É aquela propaganda cheia de limitações,

feita de acordo com as regras que os veículos estabelecem e

que podem ser visualizadas pela maioria dos brasileiros que

usam a conexão discada. Mesmo com tantas limitações, essa

propaganda evoluiu muito. Os bons profissionais vêm

aprendendo a usar novos recursos tecnológicos e a

criatividade para conseguir bons resultados dentro dos limites

estabelecidos.
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De toda a evolução da propaganda online, um fato é

muito positivo: o número de alternativas é cada vez maior. Você

pode fazer um anúncio somente com texto, um banner simples

ou animado, um e-mail, um banner com vídeo, um hotsite, uma

intervenção na página inicial de um portal. Além de ser criativo

nas peças, você também precisa ser na escolha dos formatos.

Tudo depende do seu objetivo, da sua verba e do que você

conhece sobre o seu consumidor.

Com os novos formatos, um ponto essencial é respeitar o

seu consumidor. A publicidade online segue um ciclo perigoso:

primeiro são criados novos formatos. Estes formatos começam

a ser evitados e, para chamar a atenção novamente, são

criados formatos mais invasivos, que chegam a mudar a cara

do navegador ou dificultam a visualização do conteúdo.

Os incômodos que a publicidade online causa não são

maiores que os dos outros meios. Assim como a publicidade na

rede atrapalha a navegação, nas revistas de notícias

semanais, os anúncios cortam as matérias. Assim como você

paga a conexão e faz o download de banners sem desejar, na

TV a cabo, em que você paga assinatura, os programas são

interrompidos por comerciais. O problema é que, na internet,

as pessoas se acostumaram a ter tudo de graça, sem nenhum

sacrifício em troca. Não existe uma imagem clara de que é a

publicidade que possibilita receitas que permitem aos sites

oferecerem conteúdo ou serviços. Por isso, é preciso tomar

cuidado para que as novas técnicas não tornem os anúncios

ainda mais invasivos ou chatos para os consumidores. Nada

que não possa ser resolvido usando a criatividade e um pouco

de bom senso."



"os avanços tecnológicos na compressão de

vídeo tornam o uso do vídeo e de formatos

especiais não uma possibilidade, mas sim uma

obrigatoriedade na maioria dos planos de mídia.''

:: Michel Lent Schwartzman
Sócio e diretor de criação da
agência 10'Minutos Interactive

www.10minutos.com.br

"A publicidade online já entrou na era do vídeo.

Mensalmente, é enviado l bilhão de mensagens publicitárias

com vídeo pela internet (fonte Clickz.com). O avanço da

banda larga (5,3 milhões de usuários no Brasil em 2004, com

crescimento de 20% segundo o IBOPE), a melhoria dos

computadores pessoais e, conseqüentemente, os avanços

tecnológicos na compressão de vídeo tornam o uso do vídeo e

de formatos especiais (rich media) não uma possibilidade, mas

sim uma obrigatoriedade na maioria dos planos de mídia.

A eficácia de peças de mídia online maiores, que fazem uso

de rich media, é comprovada em todas as análises de

resultados de campanha. Estas peças são até 100 vezes mais

eficientes do que formatos tradicionais como o fullbanner. Ao

mesmo tempo, as tecnologias de publicidade online (AdMotion,

Unicast, EyeBlaster), que fazem uso de rich media e vídeo,

funcionam de forma inteligente devido ao fato de não aparecer

para determinados usuários dependendo da conexão. É

possível programar com cautela o que mostrar pra quem.

E é esta possibilidade de programação que torna o uso

da mídia online tão interessante. Seu potencial de

segmentação é virtualmente ilimitado do ponto de vista

tecnológico. Posso mostrar a peça que eu quero para o público

com perfil sócio-econômico de meu interesse e ainda saber

que tipo de equipamento ele tem e que tipo de peça vou

mostrar pra ele.

Não é dizer que não dá pra ser criativo com formatos

mais tradicionais e menores, mas já está comprovado que

formatos maiores são, muitas vezes, mais eficazes e permitem

muito mais criatividade.

O fullbanner foi inventado em 1995, veiculado pela

primeira vez pelo site da Wired, na veiculação de mensagens

para a AT&T. Nesta época, a resolução média dos usuários era

640x480 pixels. O full, com 468x60, ocupava, portanto, cerca

de 1A da tela do usuário. Hoje em dia, com a maioria dos

usuários migrando para os 1024x768 pixels de resolução, o full

ocupa 1/10 da tela. Não faz sentido não pensar e não usar

novos formatos publicitários, uma vez que todo o resto

evoluiu.

O sucesso publicitário na web é a combinação entre um

ótimo planejamento de mídia com o uso de formatos

diferenciados, com mensagens muito bem boladas. Tudo ao

mesmo tempo, agora."

Text Box
Anúncio



:: Fábio Pierro Maca

Redator da Euro RSCG 4D

www.eurorscg.com

"O grande barato é achar possibilidades para trazer idéias

que explorem tudo o que o meio oferece, seja só os 12k do

banner, seja o áudio e a interação do podcast"

"Não é de hoje que a publicidade na internet sofre com a miséria de peso e tamanho das peças. Apesar dos novos formatos,

ferramentas, tecnologias e da banda larga, esquecer-se dos preciosos "kás" é criar sem compromisso e, portanto, sem

resultado.

Mas há uma pegadinha aí. É claro que devemos ter o peso em mente, mas não podemos ser escravizados por ele. Essa

liberdade é, e sempre foi, a grande sacada. Para alcançar esse nirvana criativo, basta aceitar que há limitações. E, como num

passe de mágica, dar menos importância para os"contras"e mais para o que realmente importa: as idéias. Em outras palavras,

viramos o jogo porque aceitamos as limitações da internet, mas não os limites que encontramos.

Assim, aprendemos que é preciso trabalhar com as limitações de um vídeo na intenert e, ao mesmo tempo, é preciso se

esquecer delas para criar o videoblog.

Tanto que hoje a discussão não é mais quanto ao peso ou formato da peça, se dá para fazer ou não. O grande barato é

achar possibilidades para trazer idéias que explorem tudo o que o meio oferece, seja só os 12k do banner, seja o áudio e a

interação do podcast.

No fim, é mais ou menos como num comercial de TV. Os 30 segundos não têm nada a ver com podar a criatividade e, sim, o

contrário: eles ajudam a balizar uma idéia."

:: Daniel Gunji

Diretor de planejamento da

Tange Comunicação Digital

www.tange.com.br

"Hoje a divulgação on-line é responsável por uma importante

parcela da verba publicitária, com aproximadamente 2% de

todos os investimentos"

"Nos últimos anos, o mercado publicitário viu o crescente potencial das mídias eletrônicas, que passaram a desempenhar um

papel fundamental para o lançamento e diferenciação no mercado dos mais diversos produtos e serviços. Como resultado, hoje

a divulgação online é responsável por uma importante parcela da verba publicitária, com aproximadamente 2% de todos os

investimentos. Dos tradicionais pop-ups, banners e botões, aos inovadores superstitials e integrações com vídeos e SMS, os

formatos estão cada vez mais criativos e interativos, sob medida para a comunicação com o público consumidor brasileiro.

Fenômeno mundial, esta tendência pelo uso da publicidade online encontrou no Brasil um terreno amplamente fértil e

receptivo. Os brasileiros estão no topo do ranking de todas as ferramentas de comunicação eletrônica, perdendo o primeiro

lugar, em alguns quesitos, apenas para os Estados Unidos. Isso tem feito com que a publicidade em geral adote em sua

estratégia e planejamento de mercado o uso da mídia online.

A grande preocupação deste setor, que aos poucos está sendo ultrapassada, é com a utilização de recursos compatíveis

com os computadores dos internautas brasileiros. Um exemplo desta evolução foi o Flash, animação hoje popularizada e de

visualização acessível em praticamente todos os computadores do País. Para a publicidade online, o futuro reserva o emprego

de novos recursos visuais e de áudio, sempre a favor de uma divulgação eficiente e com destaque na mídia."
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