
A grande vantagem da internet, o que a torna muito
especial, é que ela permite que o consumidor se
envolva com o anúncio l Por Eduardo Campos

Ocaminho é a
interatividade
A

ntigamente a mídia on-line fi-
cava sentada na mesa das crian-
ças, separada dos adultos. Hoje,
tomou lugar na mesa principal,

dos adultos. Esta é a definição dada por
Jerry Shereshewsky, embaixador do Ya-
hoo! junto às agências de publicidade,
para o fenômeno da publicidade on-li-
ne, canal de mídia que mais cresce no
mundo. O publicitário esteve no Brasil
em maio e foi palestrante do evento
Verge, promovido pela agência Ogilvy-
One, sobre comunicação digital.

A internet faz coisas que não se con-
segue em nenhum outro lugar e é por
definição interativa. "Então, se você é
um vendedor, prefere falar para uma sa-
la vazia ou para um cliente de verda-
de?", indaga. O problema é que muitos
anunciantes não conseguiram perceber
como ser de fato interativos. Mas, con-
forme eles vão aprendendo, e, de acor-
do com Shereshewsky, eles estão apren-
dendo, a questão não é fazer perguntas
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e obter respostas, mas permitir que o
consumidor se envolva com o anúncio.

De acordo com o embaixador, o
tempo gasto, procurando, olhando, to-
cando, clicando, é uma medida de
quão quente é o consumidor. Indica se
ele é um comprador de verdade ou
apenas um observador de vitrines. En-
tão a interatividade se torna um pon-
to bastante crítico. "Gosto de acredi-
tar, e penso que o mundo passa a en-
tender isso, que a interatividade é algo
que só se pode obter on-line e que es-
sa é uma coisa muito valiosa."

Shereshewsky aponta quatro compo-
nentes para descrever o seu negócio, o
Yahoo!, e que também dão uma dimen-
são de todo o setor. O primeiro deles é a
busca. Ferramenta extremamente im-
portante, pois é o início. É o consumidor
mostrando sua intenção. O segundo é o
conteúdo, pois não adianta nada bom-
bardear o internauta apenas com anún-
cios, ele tem de ser informado, entretido.

O terceiro ponto é a personalização,
mais bem explicada nas palavras do em-
baixador: "Antigamente você ia a um al-
faiate e ele fazia um terno especialmen-
te para você. Com a industrialização vie-
ram os tamanhos, mas mesmo assim a
roupa não fica perfeita. Então você com-
pra e faz alguns ajustes. A habilidade do
anunciante em fazer a coisa ser sobre
você e não sobre ele tem muito peso".

E a quarta é a comunidade, maior
novidade no mercado de propagan-
da. É nesse ponto que a internet apre-
senta uma de suas maiores forças de
marketing: o poder do boca a boca. E
com a internet o boca a boca passa a
operar de forma mundial. O e-mail,
as ferramentas de instant messaging e
as comunidades de fato, formadas pe-
las pessoas de diferentes partes do
país e do mundo, têm esse poder. She-
reshewsky apresenta um exemplo cor-
riqueiro, mas que ilustra bem o po-
der desse instrumento: "Quando você



tem um jantar romântico e não sabe
aonde ir, pode procurar na internet,
em jornais ou em revistas. Mas o que
você faz? Pergunta a um amigo. "O
que seu amigo diz vale muito mais do
que qualquer busca em site, revista,
TV. Todas elas juntas. É nesse ponto
que a comunidade começa a atingir a
máquina do marketing. Quando as
pessoas compartilham coisas, elas es-
tão fazendo boca a boca, estão pas-
sando uma informação, passando
uma recomendação. As comunidades
permitem o boca a boca e de forma
supercarregada".

E é aqui que vem a parte importante.
O publicitário tem de ser sensível para as
nuances, para as diferenças na audiên-
cia. "Só porque eu sei que você está à
procura de carros, isso não me dá o di-
reito de afogá-lo com anúncios de mon-
tadoras. Se eu for inteligente eu percebo
se você busca por carros esporte, utilitá-
rios, novos, usados. A propaganda fun-

ciona quando é relevante para você!"
Para o embaixador, o publicitário ou

agente de mídia tem de assumir a pos-
tura de um maestro. "É a orquestração
da mensagem para uma audiência. A
mensagem certa, para a pessoa certa, no
momento certo. E quão mais próximos
chegarmos a isso, mais efetivos seremos
e baixaremos nossos custos."

Também é nesse ponto que a inter-
net se apresenta como uma ótima fer-
ramenta para se afinar uma orquestra,
pois ela admite testes. A rede permite
que o anunciante se mova rapidamen-
te, teste diferentes campanhas ao mes-
mo tempo e obtenha respostas rápidas.
Em poucos dias já se percebem os re-
sultados de alguma ação (por tempo de
navegação, pageviews, cliques etc). "O
segredo é o mix. Não há fórmula secre-
ta. A importância está no mix de mí-
dias. Você pode usar a internet com
uma revista, uma televisão, uma rádio,
mas por que não aprender a usar tudo

o que ela tem a oferecer,
obter o máximo de apro-
veitamento?"

Mas quantos publici-
tários fazem isso? Segun-
do Shereshewsky não
muitos, e sabe por quê?
"Porque nenhuma outra
mídia jamais permitiu a
eles esse tipo de flexibili-
dade, eles não estão acos-
tumados com isso, eles
não entendem isso. Parte
do nosso trabalho é mos-
trar a eles essa nova fer-
ramenta."

E o Brasil, como se en-
caixa nesse mercado?
Shereshewsky indica que
os índices de crescimento
aqui são espetaculares. A
publicidade on-line cres-
ce cerca de 14% ao ano,
em dólares, enquanto a
base de usuários avança
cerca de 35% ao ano.

Aqui entra outro ponto interessan-
te. O crescimento de dólares em publi-
cidade on-line está seguindo o cresci-
mento dos usuários. "E isso só vai cres-
cer (tanto em internet quanto em mar-
keting on-line). Ainda estamos no co-
mecinho. Gostaria de passar mais dez
anos fazendo o que eu faço, eu vi mi-
lagres, vi coisas maravilhosas. E está
apenas começando." Para ele, em dois
anos seremos considerados antigos.
"Inclusive tudo o que conversamos
aqui?", perguntou o repórter. "Com
certeza. Não será errado, será apenas
primitivo. Isso é internet. Não estare-
mos falando em levar a mensagem cer-
ta para a pessoa certa durante 50% do
tempo, as pessoas vão começar a falar,
de uma forma muito aberta, o que elas
querem saber. E nossa habilidade de
reagir a isso, que é medida em dias
atualmente, muito em breve será medi-
da em horas, e eventualmente em mi-
nutos e depois em tempo real." 
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Text Box
Fonte: Forbes Brasil, ano 7, n. 158, p. 60-61, 13 jun. 2007.




