


Wd :: Nas conversas realizadas antes da
entrevista, você nos dizia que o conceito de

hotsite teria sido uma criação coletiva sua, de

Daniel Brum e de Paulo Silva. Além disso, você
teria participado da publicação de um dos pri-
meiros hotsites do mundo. Como surgiu a idéia

e quando isso tudo aconteceu?
Pedro :: Eu e Daniel, meu sócio na Urbana, co-

meçamos a trabalhar com internet no dia primeiro

de janeiro de 1996, no StudioWeb (que pertencia

à NutecNet). Internet era um assunto comandado

pelas áreas de Tecnologia e CPD das empresas, as

áreas demandantes de nossos trabalhos.

Conforme íamos aprendendo a "fazer

internet", fomos também percebendo que o pu-

blicado era usualmente muito aborrecido. Textos

enormes e meramente informativos. Sites com

linguagem chata, que significavam a mera trans-

posição de organogramas organizacionais das

empresas, sem preocupação maior com o "lado

de lá", do usuário. Páginas e páginas de conte-

údos normalmente desinteressantes, do ponto

de vista da comunicação com o cliente.

Costumávamos brincar que todos tinham a

"foto oval do fundador da empresa". Ok, ainda

hoje muitos sites são feitos e mantidos dessa

forma, para o nosso desânimo. A situação não

melhorou tanto assim. Mas é muito melhor do

que era naquela época, com certeza.

Quanto mais víamos e fazíamos internet,

mais compreendíamos que ela não precisava

ser assim tão "dura". Aos poucos, começaram a

amadurecer algumas idéias. Alguns questiona-

mentos surgiam, como:

- E se isso aqui virasse TV, como seria?

- Num comercial de Coca-Cola na TV, nin-

guém fica contando como se faz Coca-Coia, mas

sim como é gostoso tomar Coca-Cola. Por que

não fazemos isso na internet?

- Por que temos que ficar informando tudo

sobre a Coca-Cola, ao invés de somente di-

zermos "beba Coca-Cola porque é gostoso"?

- Ninguém na TV é informado como se faz
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Coca-Cola, ou sabonetes, por que preciso obri-

gatoriamente ter isso num site?

De site em site, e em um ano foi mais de uma

centena deles, e em animadas sessões à base

de muito café e muitas vezes acompanhadas de

algumas cervejinhas, fomos aos poucos entu-

siasmando Paulo Silva, o Paulão como todos o

conhecem até hoje, que à época era gerente

da área comercial do StudioWeb/Nutecnet, e

um dos que mais gostava de participar conosco

dessas animadas sessões de "tempestades de

palpites", também conhecidas em bom portu-

guês como "brainstorms".

Chegou um ponto em que a idéia estava

redondinha, só precisávamos de um nome. As

alternativas eram muitas: supersite, minisite,

promoweb. Mas foi Paulão quem teve a sacada

e veio com a junção de duas palavras fortes:
HOT + SITE. Nenhum de nós três teve dúvidas

quanto ao nome. Logo, saímos divulgando para

todo mundo: "hotsite, um site quente, dinâmico,

rápido, pegando fogo para ser clícado, e que se

consumiria rapidamente".

Paulão, vendedor nato, se encarregaria

de vender a idéia para os clientes. Poucos dias

depois, ele subiria as escadas até o 12° andar

do prédio localizado na rua Flórida, no fervi-

Ihante Brooklin, em São Paulo, anunciando em

altos brados (quem o conhece sabe que ele sai



gritando entusiasmado quando está feliz) que

a Kaiser Summer Draft havia comprado a idéia

e seria o primeiro cliente a apostar no novo

formato! Assim, em janeiro de 1997, um banner

inserido na home do Zaz anunciava que a Kaiser

pagaria uma rodada de graça da sua Summer

Draft a quem clicasse e preenchesse seus dados.

Logo no final da primeira tarde, algumas cen-

tenas de pessoas já haviam clicado e se inscrito,

sucesso total! Até que, no início do segundo dia,

o site do Zaz caiu, saiu do ar, sumiu pelo excesso

de tráfego, num acontecimento totalmente ines-

perado. O que era só alegria virou um princípio

de pânico, porque não imaginávamos que aquela

nossa idéia poderia ter tanto sucesso.

Num universo de cerca de 90 mil usuários

brasileiros de internet naquele período, a pro-

moção, que originalmente havia sido desenhada

para durar 15 dias, foi encerrada com menos de

uma semana de vida, com mais de 1.500 pessoas

inscritas, uma vez que o estrondoso sucesso havia

levado a dois impasses inesperados: em primeiro

lugar, vários brasileiros residentes no Japão

haviam se inscrito, o que levava ao paradoxo de

termos que enviar uma garrafa de cerveja para

o Japão - algo totalmente inviável; e pessoas de

todo o território nacional inscreveram-se num

volume muito acima do que era esperado - como

mandar uma cerveja para rincões tão distantes

quanto o interior do Acre ou as fronteiras do Rio

Grande do Sul com o Uruguai?

Mas, graças aos santos padroeiros da in-

ternet, tudo acabou bem resolvido. A partir

desse momento, muitas outras promoções com

esse novo conceito foram realizadas. E logo o

conceito e o nome se espalharam como sinô-

nimos de "propaganda na internet".

Wd :: Quando buscamos definições para
o conceito de hotsite, é comum nos depa-
rarmos com características como sites com

tempo determinado de publicação, conteúdo

simplificado e voltados para campanhas de
comunicação e marketing. Assim, qual seria a
principal função de um hotsite?

Pedro :: É exatamente essas que forarn

citadas: comunicar deforma descomplicada, rá-

pida, dinâmica, os conceitos de uma campanha,

como se fosse um comercial de 30 segundos - só

que aqui eu posso clicar e saber um pouco mais

e participar.

É um "híbrido", um local em que é possível



saber sobre uma promoção de um jeito um pouco

mais profundo, ou como costumamos dizer, onde

devemos ter um pensamento em "3D". Não é

uma página dupla, é um hotsite interativo. Por

que simplesmente informar, se posso trocar

idéias, conversar corn o meu consumidor?

Wd :: De cara, é possível perceber uma
certa padronização na publicação dos hot-
sites. Geralmente, o acesso ocorre em duas

etapas: primeiro, o usuário acessa uma

primeira tela, com as recomendações de
navegação e um link para uma segunda inter-

face, que é aberta em tela inteira. Podemos
dizer que já existe um certo padrão para a

produção de hotsites, mudando somente o
conceito da criação?

Pedro :: Naturalmente, depende de alguns

fatores: do tipo de produto, do público-alvo,

do budget, do produto... Mas, especialmente,

de quem faz isso. Aíguns hotsites mais padro-

nizados podem ser excelentes, assim como

alguns mais "inovadores" podem ser, na ver-

dade, uma lástima. Como tudo na vida, "nada

substitui o talento".

Wd :: Na edição de setembro de 2007, na

apresentação do portfólio da Garage Inte-
ractive, Paulo Sanna, diretor de criação da

agência, apontava que, "num hotsite, os cria-
tivos têm que pensar de maneira totalmente
multidisciplinar para dar vida à idéia principal

da campanha, sem deixar de reforçar
as mensagens comerciais da marca".

Pensando nisso, quais são os erros mais
comuns na produção de um hotsite, que

comprometem o sucesso de um projeto?
Pedro :: Com todo o respeito ao Paulo

Sanna, a quem admiro muito, em minha opinião,

no quesito internet, você deve sempre pensar

de maneira multidisciplinar. Como costumamos

dizer, de forma simplificada, o que normalmente

distingue um criativo que pensa propaganda

para a internet de um que pensa a propaganda

como a conhecemos até o advento das formas

interativas de se fazer propaganda é que o

primeiro "pensa em 3D", e o outro está habi-

tuado a pensar na página dupla de revista ou

jornal, nos formatos de comerciais de 15 ou 30

segundos - é um pensamento "flat", um "pensar

2D" - reforço que essa é uma maneira simplifi-

cada de explicar o conceito 2D/3D.

Isso quer dizer o que? Que não funciona?

Claro que não é isso que estou falando. Quer

dizer que a boa propaganda interativa fica

muito melhor quando pensada em profundi-

dade, em 3D, ou seja: não é uma mera peça

exposítiva, é algo que funciona melhor se penso

no jogo que ela pode fazer com meu público-

alvo, com o consumidor.

Um bom criativo que pensa internet sabe

que a interatividade é parte básica do processo

de criação, parte essencial para obtenção de

bons resultados num job, numa campanha. O



ideal não é simplesmente passar para internet

uma peça feita para o pape! ou para o vídeo.

Vemos isso sendo feito diariamente, e não fun-

ciona tão bem quanto o que é criado e pensado

para o meio interativo, seja ele na telinha do

computador, do celular, do i-Pod.

Wd :; O mercado de publicidade parece ser

o principal comprador deste formato na web.

Quais foram os motivadores para que os publi-

citários adotassem este modelo de sites?
Pedro :: O hotsite é uma espécie de comerciai

de 15 ou 30 segundos para a web, só que intera-

tivo, com profundidade, multidimensional, em 3D,

com cliques, com profundidade de campo, com

a possibilidade de troca, com respostas, diálogo

com o público, com o consumidor.

Ele pode experimentar, interagir, influenciar

os rumos do desenvolvimento ou aperfeiçoa-

mento de um produto. São muitos os caminhos

abertos hoje em dia com a interatividade, e os

hotsites são uma das boas maneiras que temos

para expor produtos e obtermos respostas do

público a respeito deles.

Wd :: Quando uma agência deve reco-
mendar a adoção de um hotsite? Como evitar

o uso apenas pelo uso do conceito?
Pedro :: Bem, aí depende realmente do tipo

de estratégia adotada por cada agência e do

entendimento que cada um tem do que é um

hotsite. Poderíamos resumir da seguinte forma:

sempre que tivermos algo que pode e/ou deve

ser temporário, aí temos um bom motivo para

usarmos o formato.

Wd :: Na hora de mensurar os resultados

obtidos pela concepção de um hotsite, quais
são os dados fundamentais para produção de

um relatório de métricas do projeto? Como é
possível medir o sucesso de um hotsite?

Pedro :: Não somente o controle dos

"hits" de acesso externo, mas os dados de

tempo de permanência, de cliques internos,

de respostas e de preenchimento de formulá-

rios internos, de baixar imagens de papéis de

parede e "gifts" congêneres, quando existem,

são informações importantes.

Wd :: A exposição de banners em portais

de grande visibilidade e o envío de e-mail
marketing são algumas das principais iscas uti-
lizadas para atrair acessos a um hotsite. Quais

são os desafios para se garantir uma boa quan-

tidade de visitações?
Pedro :: Para começar, é imprescindível um

bom plano de mídia, uma boa campanha on-line,

onde haja não somente bons conceitos, boa

estratégia, mas também pertinência, muita cria-

tividade. São os básicos.

Mas é importante lembrar também que a

quantidade de acessos não é mais importante do

que a qualidade da experiência de quem acessa

o hotsite. Porque se a pessoa gosta, ela passa

adiante. E a verdadeira viralidade, a que não é

"forçada", é muito mais poderosa do que estra-

tégias habituais de mídia on-line, e-mail etc.

Wd :: Um aspecto fundamental envolve

a tecnologia, pois um hotsite é um ambiente
que recebe uma grande carga de acessos em
um curto espaço de tempo. Diante disso, quais

são as recomendações na hora de escolher um

serviço de hospedagem?
Pedro :: É preciso avaliar os seguintes que-

sitos: confiabilidade, escalabílidade, parceria

e disponibilidade do provedor para resolver

problemas inesperados. Além disso, analisar com

cuidado que tipo de política de segurança dos

dados é adotada pelo provedor de hospedagem.
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Wd :; Outro detalhe está na escolha do nome do domínio do

hotsíte. Pela sua experiência na área, é preferível criar um domínio

específico ou não há diferença significativa na utilização do domínio

principal da marca, seguido do nome da campanha?

Pedro :: Com certeza, um bom nome é essencial. M3S há alguns casos

em que pode ser indicado associá-lo ao nome principal da marca - sempre

vai depender da estratégia adotada pelo produto ou pela marca. Não há

porque sermos radicais.



28 :: Webdesign

Wd :: Para finalizar, quais seriam os
hotsites que você apontaria como exem-

plos clássicos?
Pedro :: Poxa, são muitos! Mas dá para

citar o Super Bonder Reality Show (http://in-

fectous.plugin.com.br/reality}, da Henkei,

premiadíssímo, e o Subservient Chicken (www.

subservientchicken.com), do Burger King.

São dois grandes clássicos - fora o de Kaiser

Summer Draft, claro!
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