
Um anúncio para cada cliente 
 
A micro-segmentação de conteúdos e mídias já é uma realidade nos Estados Unidos. 
Tecnologias como IPTV – que disponibiliza conteúdos de televisão sob demanda, os DVRs, uma 
espécie de gravador digital que permite armazenar programas de televisão no computador, e a 
oferta de sistemas de TVs a cabo digital estão transformando os conceitos de propaganda e 
marketing. Essas tecnologias criam canais cada vez mais fragmentados e passam a segmentar 
a audiência de forma irreversível. Esse cenário foi apresentado por Gustavo Donda, diretor de 
criação da TV1, agência de marketing de São Paulo durante o 17º Congresso de Marketing e 
Vendas da ADVB/RS. 
 
De acordo com o publicitário, os consumidores norte-americanos estão inseridos em uma nova 
lógica – que deve se espalhar para o resto do mundo -, pela qual só acompanham aquilo que 
realmente os interessa, em canais específicos, reduzindo o potencial de alcance dos veículos 
de massa. “Será uma personalização em massa”, brincou Donda. O diretor exemplificou essa 
análise com números do mercado norte-americano. “Com a segmentação, o mercado de 
publicidade dos EUA perdeu US$ 7 bilhões no ano passado. Algumas pesquisas mostram que 
90% da audiência nos domicílios equipados com IPTV e DVR pulam os minutos comerciais”, 
explicou. 
 
Mas como trabalhar a publicidade em um canal onde a audiência é tão segmentada e tem a 
possibilidade de, simplesmente, ignorar os anúncios? “Buscando formas mais eficientes e 
inteligentes de chegar ao consumidor”, responde Donda. Um exemplo citado pelo profissional é 
o modelo de links patrocinados, desenvolvido pelo Google. Com o mecanismo, os anunciantes 
só pagam quando suas páginas são acessadas pelos internautas. Outra alternativa foi criada 
pela própria TV1. Em 2003, a empresa criou um jogo de cartas via Messenger, vinculado à 
marca Volkswagen. “Chegamos a registrar dois milhões de partidas por mês e com um 
investimento baixo”, conta Donda. 
 
No evento, o diretor regional da OgilvyOne Latina, Renato de Paula, abordou as mudanças nos 
hábitos da população, colocando o consumidor no papel de protagonista na criação de 
estratégias de marketing e produtos. O executivo destacou que a difusão da internet está 
formando um consumidor mais exigente e criterioso, porque tem mais acesso à informação. 
Para alcançar a memória destes clientes, o publicitário sugere que as empresas busquem 
traçar perfis dos usuários, identificando suas preferências e interesses, para investir em canais 
segmentados. “Em sites, por exemplo, você pode mapear o roteiro dos internautas e saber o 
que ele procura. O Amazon.com, por exemplo, monitora o que você comprou e que tipo de 
buscas e aquisições fez depois disto, para configurar uma espécie de perfil e oferecer produtos 
adequados”, exemplificou Renato. 
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