
Quando a internet
vira uma aliada
na propaganda
Empresas usam sites interativos
para conhecer melhor o seu público
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• Contar aventuras de um ve-
rão ou criar uma teoria sobre
um curso. Fazer um teste para
saber que tipo de cliente você é
ou enviar uma história de sua
vida. Tudo pela internet, em
sites que não têm nada de ins-
titucionais. Pode até não pa-
recer, mas isso é propaganda. É
o marketing interativo, em que
anunciante e consumidor in-
teragem e até se comunicam.
Nesse bate-papo, a empresa ex-
põe mais a marca e, em con-
seqüência, conquista clientes.

Ó HSBC comemora a cam-
panha "Personagens". Pelos co-
merciais, as pessoas são con-
vidadas a visi tar o site
www.souassimesoufeliz.com.br.
Lá, há um teste que mostra com
qual dos cinco personagens da
campanha o consumidor se pa-
rece. Trinta e cinco dias após o
início da propaganda, há 1,3
milhão de acessos registrados.
Desse total, 700 mil fizeram o
teste e 50 mil navegaram até os
produtos do HSBC. É possível
enviar textos, vídeos, fotos e
áudios para o site sobre, por

exemplo, dicas de economia.
— O site é uma forma de as

pessoas chegarem ao banco.
Gente de Rio e São Paulo é
quem mais foi ao site. Ótimo: a
marca do banco era mais co-
nhecida no Sul — disse Mário
D'Andréa, diretor da JWT Cu-
ritiba, que fez a campanha.

Propaganda interativa
acompanha TV digital

Para especialistas, essa pro-
paganda é um caminho sem
volta. Uma espécie de evolução
da publicidade e também do
uso da internet no marketing.

— O marketing interativo ex-
trapola os 30 segundos da pro-
paganda da televisão. Isso é
uma tendência e um exercício
do que virá com a televisão
digital, que é interativa — disse
André Porto Alegre, presidente
da Associação de Profissionais
de Propaganda (APP).

Também surpreende o re-
sultado da campanha "O que
você vai contar para os seus
netos?" da Skol. Nos seis co-
merciais, é mostrado o site
w w w . o q u e v o c e v a i c o n -
tar.com.br, que convida o con-

sumidor a contar histórias de
verão. Até fevereiro (três me-
ses de divulgação), foram 872
mil visitantes e 55 casos re-
cebidos por semana.

— Essa é a nossa maior
campanha de interação. A
propaganda é, agora, uma via
de mão dupla: nosso objetivo
é cultivar uma relação e não
apenas vender o produto —
disse Mariana Amazonas, ge-
rente da Skol.

Para Porto Alegre, os sites
interativos conferem funciona-
lidade a sites de produtos:

— Existem sites, como os de
bancos, que são funcionais. Há
outros, como o de uma cer-

veja, que não. Por isso, sites
interativos podem até ser mais
importantes que os institucio-
nais. O que alguém pode que-
rer num site de creme dental?

Tendência, não. Uma
vertente da propaganda
Curiosidade levou a univer-

sitária Gisele Valente ao site in-
terativo do HSBC. Se não fosse a
campanha irreverente, jamais
visitaria um site de um banco:

- Foi a primeira vez que
entrei nesse tipo de site. Não
sou cliente do banco, e esse é
um site que nunca acessaria.

Também aderiu ao movi-
mento o Banco Real — que

investiu R$ 3 milhões na cam-
panha "A gente não precisa ser
tudo ao mesmo tempo. Seja
você, seja real". O projeto in-
clui, além de anuncio em mídia
i m p r e s s a , rev is ta , s i t e
(www.mulherreal.com.br), ex-
posição e palestras. Lançado
em 5 de março, o site pede
histórias de consumidoras. O
endereço eletrônico registrou
14 mil acessos, 900 cadastros e
400 casos enviados. Chama
atenção o fato de que as his-
tórias poderão ser divulgadas
no Saia Justa, do GNT.

— Não pretendemos, com
isso, criar serviços para mu-
lheres — disse Lúcio Di Do-

menico, superintendente de
Marketing do Banco Real, lem-
brando que 65% dos seus
clientes são mulheres.

Apesar do sucesso das cam-
panhas, Armando Strozenberg,
da Associação Brasileira de Pro-
paganda (ABP), não encara as
ações como tendência:

— Chamo de vertente. Ela não
resolve a questão central para
exposição de marcas-ou pro-
postas que exijam notoriedade
imediata. Quanto tempo as cam-
panhas de HSBC e Skol teriam de
estar no ar para atingir seu ob-
jetivo, se não contassem com,
por exemplo, a TV, para divulgar
a própria campanha? •
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