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Com mais de 32 milhões 
de usuários, a internet deixou 
de ser um campo de extensão 
das campanhas nos meios tra-
dicionais para se transformar 
em uma opção real para ações 
exclusivamente digitais. Mesmo 
enquadrado em um modelo de 
remuneração que dificulta a 
realização de iniciativas alterna-
tivas, de baixo custo, o mercado 
brasileiro começa a utilizar a 
rede com mais intensidade para 
suprir necessidades específi cas 
dos anunciantes.

“Não dá para chamar uma 
mídia que reúne mais de 30 mi-
lhões de pessoas de uma mídia 
de nicho. Dependendo da missão 
colocada pelo cliente, pode ser 
interessante investir tudo no 
online”, diz Suzana Apelbaum, 
diretora de criação da Africa. 
O importante, segundo ela, é 
não se deixar levar pelo apelo 
sedutor da internet, que de 
tempos em tempos vive surtos 
novidadeiros. “Agora o viral está 
na moda, muita gente quer fazer. 
Mas é preciso inverter o raciocí-
nio. Pensar primeiramente no 
conteúdo e depois na forma.”

Suzana cita a mais recente 
campanha para os celulares da 
Gradiente — criada pela Africa 
— como uma adequação da 
necessidade com o formato. 
O cliente queria valorizar uma 
característica de seus aparelhos 
topo de linha: a possibilidade 
de fazer filmes, que é pouco 

Campanhas para a internet
Cresce o número de ações de comunicação produzidas exclusivamente para o ambiente online
João Paulo Nucci

utilizada pelos clientes. A cam-
panha permaneceu durante 40 
dias no MSN Messenger — que, 
sozinho, tem quase 20 milhões 
de usuários — e estimulava os 
consumidores da Gradiente a 
realizar suas próprias produções 
cinematográficas. A agência 
criou o Festival de Cinema em 
Tela Pequena, com direito até a 
um crítico fi ctício especializado 
em fi lmes realizados no celular, 
para incentivar a participação. O 
resultado? “Tivemos 1,2 milhão 
de visitantes.”

A publicitária diz que certa-
mente conseguiria atingir esse 
público em outras mídias. Mas 
sem o mesmo grau de envolvi-
mento criado pelas possibilida-
des de interação e com um custo 
superior — ela calcula que teria 
de investir pelo menos o dobro 
para alcançar o mesmo público 
em um canal de televisão seg-
mentado, por exemplo. A cam-
panha para a linha de celulares 
também abrangeu a televisão, 
mas com fi lmes completamente 
distintos dos destinados à ação 
virtual. “É preciso utilizar a inte-
ligência de cada meio.”

Para o sócio da 10’Minutos 
Interactive, Michel Lent, o canal 
digital está claramente subapro-
veitado. “Mídia online dá dez 
vezes mais trabalho e cem vezes 
menos dinheiro”, diz. “O que uma 
agência tradicional vai preferir 
fazer: investir R$ 14 milhões em 
televisão ou dizer para o cliente 

que ele pode, com muito menos, 
fazer uma campanha interativa? 
Não estou colocando a idonei-
dade de ninguém em questão. É 
um movimento lógico optar pela 
primeira alternativa.”

Lent acredita que as agências 
dedicadas aos canais interativos, 
como a 10’Minutos, vão liderar o 
processo de mudança de menta-
lidade e quebra do modelo atual. 
“A televisão é um grande sol que 
cega. Mas tudo aponta para uma 
mudança radical do comporta-

mento do consumidor de mídia. 
O mercado vai ter de se adequar, 
é inevitável.”

O caso de sucesso mais recen-
te da 10’Minutos é a campanha 
“Fale BenQ”, que foi escolhida 
pela fabricante de celulares de 
Taiwan para ser adotada em 
outras subsidiárias pelo mundo. 
A ação tinha por objetivo educar 
os consumidores em relação à 
pronúncia correta do nome da 
empresa (o correto é benquíu). 
A solução foi estimular os con-
sumidores a realizarem vídeos 
com a própria interpretação da 
denominação da companhia. 
“Criamos o conceito no início do 
ano, quando o YouTube ainda não 
tinha estourado. Em dois meses, 
recebemos cem vídeos e tivemos 
mais de 200 mil visua lizações.”

Nos Estados Unidos já exis-
tem casos de empresas que 
abandonaram outras mídias 
para se dedicar exclusivamente 
à internet — o caso mais notório 
é o da cerveja Foster. “Muitas 
marcas estão percebendo que a 
vivência na internet é mais inten-
sa”, diz Roberta Raduan, sócia 
da Euro RSCG 4D. “Quando eu 
compro um espaço na mídia, 
estou atingindo uma audiência 
que não é minha. Na internet, a 
audiência passa a ser minha, o 
espaço é meu”, diz Fábio Caeta-
no, diretor de mídia da agência.

Uma das ações mais bem-
sucedidas da Euro RSCG 4D 
também teve o Messenger como 

plataforma. Trata-se do persona-
gem Dado Spitze, criado para a 
cerveja Bavaria Premium. Ele é 
um amigo virtual que pode ser 
adicionado à relação de contatos 
do comunicador instantâneo 
e que, utilizando recursos de 
inteligência artifi cial, interage 
com os usuários. Até o início do 
mês, 73 mil pessoas já haviam 
travado contato com Dado, que 
dá dicas de bares, restaurantes 
e programação cultural.

A Bic também está apostando 
em estratégias interativas. A sé-
rie limitada de isqueiros Bic Mu-
sic teve seu lançamento restrito à 
plataforma digital, em meados de 
agosto. No site da campanha, que 
foi veiculada até 29 de setembro 
em portais ligados ao universo 
jovem, era possível gravar e mi-
xar músicas. As melhores serão 
reunidas em um CD. Desenvolvi-
da pela EverMedia, a campanha 
atingiu 14,1% de click-through (a 
métrica que indica quantas pes-
soas impactadas pelos anúncios 
acessaram o site). Normalmente, 
as ações interativas conquistam 
0,5% de click-through.

A facilidade de medir o im-
pacto das campanhas virtuais, 
aliás, é um grande chamariz para 
os anunciantes. “A internet é o 
grande veículo da interatividade. 
Além de possibilitar essa relação 
próxima com o consumidor, é 
possível medir tudo”, diz Patrícia 
Andrade, diretora de atendimen-
to da AG2.

Só não é possível medir, ao 
menos até agora, um impacto sig-
nifi cativo nas verbas endereçadas 
à internet. Embora tenha cresci-
do 31,85% no primeiro semestre, 
segundo o Projeto Inter-Meios, 
o veículo atrai apenas 1,86% do 
total investido em publicidade no 
Brasil — o que deve representar 
pouco mais de R$ 300 milhões ao 
longo de 2006. 

(Colaborou Fernando Murad)

Festival de Cinema em Tela Pequena, da 
Gradiente, veiculado no MSN Messenger: 
1,2 milhão de visitantes em 40 dias
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