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No Meebo, o clique num anúncio pequeno abre essa janela, com vídeoMeebo.comEmpresas 
iniciantes do Vale do Silício estão desenvolvendo novas abordagens para a propaganda online. 
Firmas como a Slide, de programas hospedados na internet, e o site de relacionamento social 
Bepo têm testado anúncios com apelo para uma audiência mais jovem - segmento que muitas 
vezes torce o nariz para as propagandas ao estilo antigo, como os tradicionais "banners" estáticos 
que tentam promover marcas. 
 
As pessoas visitam cada vez mais sites de relacionamento social como Facebook, Meebo e Orkut, 
mas muitas ainda não clicam nos anúncios em que as empresas investem para gerar receita. 
Empresas que captaram recursos de investidores de capital de risco mas ainda não geraram 
receita substancial - muito menos lucro - estão correndo para desenvolver anúncios mais 
interativos. 
 
Algumas dessas tentativas já dão sinais de sucesso. O Slide, que vende programas para decorar 
as páginas pessoais em sites como Facebook, lançou campanhas com anunciantes como a 
Glacéau Vitaminwater, da Energy Brands, e a Esteé Lauder. 
 
Uma das campanhas permite aos usuários do Slide enviar diferentes sabores virtuais da água 
vitaminada para os amigos, através de um aplicativo chamado "Top Friends". Em oito dias, afirma 
a Slide, os usuários enviaram 10 milhões de "garrafas" de Vitaminwater. 
 
O Meebo, que oferece serviços de mensagens instantâneas e salas de bate-papo, começará a 
vender neste trimestre anúncios que os usuários podem encaminhar aos amigos ou até desligar, 
diferentemente da propaganda tradicional que fica estática na tela. Alguns anúncios podem contar 
com trailers ou jogos que podem ser ampliados na tela e compartilhados com os amigos. 
 
As novas propagandas do Meebo também podem servir para personalizar a página do usuário no 
próprio site, substituindo seu ícone pessoal com a foto de uma estrela de cinema ou a capa de um 
novo CD, por exemplo. A empresa afirma que protótipos dos anúncios atraíram índices de 
"cliques" muito maiores do que as propagandas mais estáticas. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 8 mai. 2008, Empresas, p. B11. 


