
om métricas pouco
precisas e modelos de
negócios indefinidos, a
Internet vinha ficando

. para trás na corrida pelas
verbas publicitárias que os
anunciantes dedicam à divulgação de
suas marcas. Se depender da
vontade desses anunciantes, no
entanto, esse cenário pode mudar em
breve. Eles têm buscado
compreender melhor o
comportamento de seus
consumidores e têm notado a
importância da Internet em suas
vidas. As experiências com a mídia
digital foram apresentadas durante
os painéis realizados no Proxxima
2008 - Encontro Internacional
de Comunicação Digital, que
aconteceu nos dias 11 e 12 de março
em São Paulo.

O exemplo mais claro da
percepção dos anunciantes em
relação à Internet foi dado durante o
painel "Ad 2.0-0 que Vale a Pena e
Por Quê?", pelo gerente de produto
Skol, da Ambev, Leonardo Byrro,
que contou que uma experiência
para conhecer os hábitos do
consumidor, chamada por ele de
safári, "abriu os olhos" da empresa
para as mídias digitais. "Passamos
algum tempo com jovens de 19 anos
da Cidade de Deus, Rio de Janeiro, e
perguntamos a eles sobre seus
hábitos de TV. Eles disseram que só
assistem TV para ver os jogos do
Flamengo", observa Byrro. "Ao
mesmo tempo, são jovens que têm
celular e sempre encontram um
jeito de acessar a Internet. Eles

utilizam ferramentas como o 'messenger'
e participam das redes sociais", diz.

Segundo Byrro, foi depois dessa
pesquisa que a Skol aumentou o
percentual da verba de mídia destinada a
Internet de 1% para 5%, em um período
de cerca de dois anos. Com uma
campanha interativa, o site da empresa
saiu de 200 mil para 1,4 milhão de page

relacionamento dele com as marcas,
as agencias de publicidade têm sido
obrigadas a deixar de olhar apenas
para os meios capazes de lhes
proporcionar lucros exorbitantes, e
propor soluções criativas para essas
necessidades. "Mudamos a nossa
forma de fazer campanhas. Agora, a
primeira coisa na qual pensamos é

views. "Recebemos mais de mil vídeos
feitos pelos usuários"', diz. "Quem quer se
reaproximar do consumidor hoje tem de
entender como a sua marca se encaixa
nesse comportamento", explica.

Neste cenário, no qual os anunciantes
realizam pesquisas para chegar ao
conhecimento sobre os hábitos do
consumidor com o objetivo de melhorar o

qual é o comportamento do
consumidor nessas novas mídias",
afirma Byrro.

Segundo o gerente de produto da
Skol, na pesquisa feita em campo, a
agência acompanhou o trabalho,
para criar ern sintonia com as
descobertas. "A agência participou
do processo desde o início para
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buscar pontos de contato com o
consumidor pela Internet. Agora,
todas as nossas ações precisam ter
um espaço para que o cliente possa
se expressar", diz.

Para todas as classes
A pesquisa da Skol serviu para

mostrar à empresa e à agência com
a qual trabalhavam, que a televisão
não é, necessariamente, a forma
mais eficiente de chegar ao
consumidor. Mesmo que este esteja
nas classes mais baixas da
população. "O que importa não é a
classe social. É qual o conteúdo que
vamos passar para essas pessoas",
diz Byrro.

O diretor de novos negócios da
OÍ, José Luís Volpini Mattos,
exemplifica a afirmação de Byrro
com o caso das operadoras de
telefonia celular, que inicialmente
acreditavam que os serviços de valor
adicionado deveriam ser
direcionados para as classes A e B.
Ele diz que em uma conversa,
descobriu que uma pessoa de classe
C, por exemplo, não baixava música
no celular porque o tipo musical que
gostava, neste caso pagode, não
estava disponível na operadora. "O
uso do serviço está mais ligado à
cultura do que à capacidade de
pagamento", diz.

Share
Ainda que os anunciantes estejam

dispostos a utilizar a Internet como mídia,
a parcela da verba desses anunciantes
destinada ao meio ainda é baixa. No caso
da construtora e incorporadora
imobiliária Cyrela,
esse montante é de 4%, segundo o
CIO e diretor de marketing corporativo da
empresa, German Quiroga,
presente no evento.

Para a Fiat, conhecida por investir em
campanhas que envolvem as mídias

digitais (como a do carro Fiat
Adventure, que contou com filmes
feitos exclusivamente para Internet
pela 02 Digital, e o lançamento do
Punto, realizado inicialmente pelo
celular), o percentual destinado à
Internet c de cerca de 10%, de
acordo com a gerente de publicidade
da montadora, Maria Lúcia Antônio.

Já a Pctrobrás, segundo o
gerente de publicidade e promoções,
Luiz Antônio Vargas, dedica apenas
3% a essa mídia.
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