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MÍDIAEPUBLICIDADE

Canaiseestratégias
demarketing

Mídiadigitalganha
destaqueemdebate

Oqueé canal demarketing?
Pode-se falar emcanal quando
a vendaédireta?O livroCa-
nais deMarketing&Distribui-
ção (176 págs., R$59,00), da
EditoraSaraiva (www.saraiva.
com.br), responde aperguntas
comoessas. Um livro de dois
professoresdaESPM, aEscola
SuperiordePropagandaeMar-
keting:Vivian IaraStrehlau e
RenatoTelles.

NigelMorris, presidente da Iso-
bar, empresadogrupo inglês
Aegispara serviçosdemarke-
tingdigital, estaránoPaís em6
e7demarçopara falar sobre
tecnologia e ferramentasde
comunicaçãoque transfor-
mamocenáriodapropaganda.
AAegis entrou recentemente
noBrasil comacomprada
AgênciaClick.Oevento aconte-
cenoWTC, emSãoPaulo.
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Foco

Bancos usam amídia tradicional para atrair novos consumidores e correntistas a seus sites
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Mais informações no site
http://link.estadao.com.br

TROMBONE–GlenValente,doHSBC, festeja resultadohomenageandopersonagemdacampanha

Marili Ribeiro

Os bancos estão cada vez mais
empenhados em levar os clien-
tes e potenciais clientes para a
internet.Evêmconseguindore-
sultados expressivos com isso.
AcampanhadoHSBCque con-
vida ao preenchimento de um
teste para se descobrir em que
perfil de investidor alguém po-
de se encaixar, entre os cinco
modelos sugeridos, resultou
emmais de 1 milhão de visitan-
tes emapenas ummês.
A idéia, desenvolvida pela
agência JWT Curitiba, deve
ser reproduzida globalmente
nos76países ondeobanco está
presente.“Experiênciasdeestí-
muloàvisitaçãoonlineintrodu-
zidas no exterior levaram oito
meses para chegar ao mesmo
resultado que atingimos em
um”,dizodiretordemarketing
do HSBC, Glen Valente, que se
identifica com o perfil de quem
adora promoção, como um dos
personagens da campanha,
que até carrega um trombone
para casa.
Ainvestidadosbancosemau-
mentaro interessepelasopera-
ções via internet já deixou de
serumatendência.“Éarealida-
de”, diz o diretor de marketing
do Bradesco, Luca Cavalcanti.
E é fácil entender oporquê. Em
umsite,háfarturadeespaçopa-
raabrigartodotipode informa-
ção,oqueseriainviávelemqual-
quer outra peça publicitária.
Mas,para incentivaravisita-
ção, as mídias tradicionais têm

papel fundamental. Para atrair
participantes ao teste no site
www.souassimesoufeliz.com.
br, o HSBC gastou R$ 20 mi-
lhõesemcampanhadistribuída
por mídias impressa, tevê, rá-
dio emídia exterior.
O Bradesco, em ação sugeri-
da pela agência MatosGrey,
convidouosouvintes,nos inter-
valos da rádio CBN, a acessa-
remositedobancoembuscade
umbrinde:baixargratuitamen-
te amúsicaCompleto, da canto-
raIveteSangalo,quefoiinspira-

danoslogandobanco.“Emape-
nas uma semana, foram 20 mil
downloads”, diz Cavalcanti.
“Foi tão surpreendente que a
gravadora dela pediu para sus-
pendermosaação,jáqueamúsi-
ca entrará no próximoCD.”
No ABN Real, o assédio ao

consumidor/internauta teve
início há mais de um ano com
uma iniciativa que cresce em
importância e já ganha filhotes.
O superintendente de investi-
mentosdobanco,EduardoJur-
cevic, apostou em um vídeo

chatnositedoReal.Sãobasica-
mentepalestras sobre temas fi-
nanceiros e correlatos, com
aberturaparaperguntas.“Tive-
mos picos com participação de
2,4mil pessoas emumahorade
vídeo chat”, conta Jurcevic.
As palestras, que são divul-

gadas pormeio de anúncios em
jornais e revistas, nunca têm
menosdemil participantes. E a
ação já resultou emumprogra-
ma,oRádioChat:todasasquin-
tas-feiras, pela manhã, profis-
sionaisdoRealrespondemadú-

vidas enviadas pelos ouvin-
tesaositedobanco.“Incenti-
varousoda interneté tãore-
levante que também esta-
mos fazendo ações em mais
de 140 campi universitários,
convidando estudantes a co-
nheceronossosite”,diz José
Nardine, superintendente-
executivo doReal.
O setor financeiro, mais

do que qualquer outro seg-
mento da economia, investe
pesado em tecnologia desde
os primórdios da virtualida-
de. No Bradesco, por exem-
plo, as transações efetuadas
pela internet já somam R$
970bilhõesaoano.“Éumnú-
meroadmirável”,admiteCa-
valcanti. O banco tem hoje
cerca de 4milhões de opera-
ções pela online por dia. Um
volumeque quase se equipa-
raaonúmerodepessoas,cer-
cade5milhões,que freqüen-
tam diariamente os 34 mil
pontos de atendimento do
banco.
NoHSBC,segundoValen-

te, a movimentação online
nãodeve sermuito diferente
damédiadomercadonoseg-
mento,que,acredita,devees-
tar emtornode20%do total.
“Esteporcentualandaestag-
nado há algum tempo”, diz
Valente. “Mas acredito que
pulepara30%embreve.”Ha-
ja trombone. ●
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