


tividade entre os internautas e fãs de
evento. Implantamos no enderece
virtual novos recursos, como a com
pra de ingresso on-line, ações promo
cionais, rádio web, podcasts, vídeo
casts e a seção My line up, um;
ferramenta que existe até hoje nc
portal Skol Beats e que permite ac
usuário criar uma seqüência persona-
lizada de DJs", explica Max Petrucci.
presidente da Garage.
: Com a ampliação do site para por-
tal, a marca conquistou novos visitan-
tes — além do público que já partici-
pava do evento —, entre eles mais
amantes da música eletrônica, e, fun-
damentalmente, fortaleceu as estraté-
gias de branding implementadas pela
AmBev e pela F/Nazca S&S, agência
responsável pela conta publicitária da
cerveja. "A partir de então, a AmBev
abriu os olhos para mais oportunida-
des que a mídia digital oferece no que
diz respeito à construção da imagem
da marca no target e foi corajosa, na
dose certa, ao ampliar o investimento
nesse nicho", salienta Petrucci.

A investida deu tão certo que a
Skol delegou à Garage a incumbên-
cia de criar portais para promover
:odos os seus eventos — Skol Spirit
www.skolspirit.com.br), Skol Funk
.www.skolfunk.com.br), Baile Skol
www.baileskol.com.br) e Movirnen-
0 Skol (www.movimentoskol.com.br)
—, seguindo o caminho vitorioso de
mmento de penetração no target.
'Percebemos que a Skol fazia muitas
ições focadas no público jovem, mas
nuito dispersas. Foi assim que surgiu
1 idéia de criar um canal mais com-.
)leto e organizado, que pudesse se
ornar referência para os consumido-
pes da marca. A Skol é reconhecida

por ser inovadora, e a criação desse;
portais reforçou ainda mais essa ima-
gem", afirma Leonardo Byrro, geren-
te de produtos da Skol.

Obviamente, a Garage adotou urna
linguagem moderna e ferramentas
interativas para composição dos por-
tais dos demais eventos da Skol. "O
objetivo era o mesmo, ou seja, traduzir
a experiência dos eventos físicos para o
meio digital, unindo tecnologia, criati-
vidade e modernidade como estratégia
para atingir um público maior e dife-
renciado", pontua Sanna.

Incentivada pelo au-
mento da preferência
dos consumidores pela
marca Skol, a AmBev
decidiu criar também
um budget específico
para as ações da "plata-
forma jovem", que con-
templam eventos pro-
prietários, mídia on-line,
íções de internet e de
:o-branding. "Em 2007,



o valor investido nesse setor foi quatro
vezes maior do que o aplicado no ano
anterior. A verba específica para a pla-
taforma jovem representa hoje 20%
do total investido pela Skol em mar-
keting", revela Byrro.

A visão pertinente e oportuna da
AmBev fez com que a marca Skol se
tornasse ainda mais presente no coti-
diano do seu público consumidor ao
longo de 2007, tanto por intermédio
dos meios digitais como dos eventos.
Para divulgar o Skol Beats, por exem-
plo, a Garage utilizou inúmeras pla-
taformas e ferramentas tecnológicas,
refletindo exatamente o conceito full
interactive. Resultado: muita criativi-

dade e inovação, além das expectati-
vas do cliente. Foram criados recursos
como painéis interativos que permi-
tiam a votação para a eleição dos
melhores palcos do Espaço Skol
Beats; promoções via SMS, que con-
sistiam na distribuição de prêmios
como ingressos e camisetas; down-
load de conteúdos via tecnologia blue
tooth; serviço de alerta SMS persona-
lizado para o início de cada show; e a
transformação do site Skol Beats em
um portal de conteúdo, perene e des-
vinculado do evento, tornando-se re-
ferência de música eletrônica na web.
"Hoje, o www.skolbeats.com.br não é
mais um site do evento, mas um por-
tal de música, interatividade e con-
teúdo de comportamento jovem",
acrescenta Petrucci.

A Garage foi responsável também
pela criação do Portal Skol, que
estreou no mês de agosto com a mis-
são de apresentar a configuração de
uma TV interativa. O endereço ele-
trônico www.skol.com.br reúne, além
dos sites de Skol, os comerciais que
conquistaram os consumidores.

Todo o trabalho desenvolvido para
a Skol está inserido nas tendências da
propaganda on-line, que, para ser efi-
ciente, deve fugir do usual e sur-
preender o público, cada vez mais exi-
gente e ávido por novidades, em
especial os jovens. "Não fazemos isso
porque achamos bacana, mas sim por-
que esse posicionamento é essencial
para alcançar as metas de nossos
clientes. O consumidor está mais e
mais em busca de novidades e seg-
mentando as mídias. Quando o target
é o jovem, temos de ser extremamen-
te criativos. O jovem tem aversão ao
tradicional e a Skol também já perce-
beu isso", afirma o diretor de criação.

Como justificam os sócios, a
Garage Interactive baseia-se em sua
própria essência para idealizar traba-
lhos completos e inovadores como os
que foram feitos para Skol. O "sobre-
nome" da agência alude ao emprego
do elemento interatividade, utilizado
na criação de ações em todas as áreas



do marketing digital e da mídia on-
line, bem como na escolha dos profis-
sionais que compõem sua equipe
multidisciplinar. "Nossa estrutura é
baseada justamente no conceito full
interactive, desde o desenvolvimento
de soluções inovadoras para as mar-
cas, a partir da união de idéias e do
uso criativo da tecnologia, até a con-
tratação de nossos colaboradores.
Além de publicitários e designers,
como é comum em uma agência do
setor, contamos com um arquiteto e
um matemático no time, a fim de
ampliar nossa capacidade criativa",
destaca Sanna.

A contemporânea e futurista fi-
losofia que conduz os passos da
Garage nos caminhos do marke-
ting digital e da mídia on-line re-
sultou no sucesso da agência, viabi-
lizado graças ao know-how adquirido
por Petrucci e Sanna em passagens
por empresas de grande importân-
cia, nesse setor, internacionalmen-
te. O primeiro atuou na Microsoft
como diretor de produtos de comu-
nicação para Ásia/Pacífico, Canadá
e América Latina, tendo sido res-
ponsável pelo lançamento do MSN
no Brasil. A experiência de Sanna,
que por quatro anos consecutivos
foi o criativo de internet com o
maior número de peças no Anuário
do Clube de Criação de São Paulo,
provém da atuação em agências
como McCann Erickson, Ogilvy

Interactive do Brasil e de Nova Iorque,
conquistando inúmeros Leões em
Cyber, no Festival de Cannes. "Se
não fosse nossa experiência com a
tecnologia, certamente não desen-
volveríamos esse tipo de trabalho.
A tecnologia é essencial para a
criação de experiências inovadoras.
No início, a internet era vista como
coisa de nerds ou intelectuais,
porém, ganhou tanta importância
que hoje é uma ferramenta que
está transformando a comunica-
ção. Costumo dizer que estamos
vivendo a volta dos nerds. Nosso
objetivo é gerar oportunidades de
negócios para os nossos clientes,
por isso encaramos a tecnologia co-
mo uma aliada, e seguimos suas ten-
dências", finaliza Paulo Sanna.
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