
internet pode ser um pesadelo para
publicitários. Usuários podem, blo-
, quear anúncios ou se recusar a as-

sistir vídeos patrocinados. Mesmo quan-
do baixam ilegalmente séries de televi-
são, os anúncios colocados originalmen-
te na transmissão são cortados.

A solução encontrada para evitar a
perda desse público, em sua maioria jo-
vem, é inverter os papéis. Ou
seja, permitir que usuários
criern campanhas publicitárias
interessantes o suficiente para
ser assistidas sem cortes, pau-
sas ou interrupções. O primei-
ro passo foi dado pelo braço
americano da T-Mobile, opera-
dora alemã de telefonia celular.
Um concurso pede que sejam
criados anúncios de 30 segun-
dos com os gráficos, músicas e
imagens disponibilizadas pela operadora
num site especial (http://tmobi.len-
ba.com/duo/makeyourownad/remi-
xer.aspx). O prêmio é ver a criação mos-
trada durante os comerciais no intervalo
de um jogo dos playoffs da temporada atu-
al da NBA, a liga de basquete americana.

"Os consumidores estão sobrecarre-
gados por mensagens, todas as compa-

nhias usam diferentes meios para alcan-
çá-los", disse Melinda McCrocklin, ge-
rente de marketing da T-Mobile, à revis-
ta Portfolio. "Queremos ter certeza de
que nossa mensagem chegue até eles."

Além de ser um modo inteligente de fa-
lar com esse consumidor mais sofistica-
do, pedir que ele mesmo crie os anúncios
é também um modo de cortar gastos com

marketing. A agência TBWA
teve a atenção despertada por
um vídeo feito por um adoles-
cente britânico e colocado no
YouTube. Tratava-se de um fal-
so comercial para o iPod (http://
www.youtube.com/watch?
v=KKQUZPqD2bO), que teve
como trilha sonora uma música
do grupo brasileiro CSS, Mu-
sic Is My Hot Hot Sex. Os publi-
citários gostaram tanto que

refizeram a peça e a exibiram nas prin-
cipais redes americanas.

Se a tendência continuar forte, ninguém
vai poder reclamar do espaço dado a co-
merciais no meio das transmissões e do
falso poder das grandes agências de publi-
cidade. Até porque o segundo passo da es-
tratégia é permitir a escolha dos anúncios

Sujeira em cubos
O Kompressor, da LG, é um
aspirador que não usa sacos
para conter o lixo acumulado
na varredura. Ele comprime
o pó, transformado em cubos
fáceis de ser descartados.
Assim, o aparelho armazena
cinco vezes mais sujeira.

1,5 mil reais

Direto e reto
O TomTom GO 720 é um GPS
que faz mais do que só mostrar
o caminho certo. Possui
recurso viva-voz para
conexão com celulares,
entrada para iPod
e função mapshare,
em que o usuário pode
receber atualizações
gratuitas dos mapas
embutidos.
2 mil reais

48 CARTACAPITAL



Bem-feito
O PocketGo 575
é um barbeador
da Braun com
funções inteligentes
Uma trava
automática
protege as
lâminas e as
pilhas dispensam
as tomadas.

Pode ser usado no banho.
130 reais

a serem vistos. O portal Hulu (www.hu-
lu.com), parceria da rede americana NBC
com a holding News Corp, deixará que os
usuários definam quais marcas podem
aparecer durante o intervalo comercial.
Se quiser passar o tempo inteiro vendo
anúncios de panelas, isso vai ser possível.
Talvez insuportável, mas possível.

A novela da oferta de compra do Yahoo!
pela Microsoft acabou. Pelo menos por
agora. Na quarta-feira 7, Bill Gates disse

em Tóquio que a empresa agora deve a d o t a r uma estratégia i n -

CONCURSO. dependente, depois
A operadora de ter sua oferta de
de telefonia alemã quase 48 bilhões de
T-Mobile vai avaliar dólares recusada. "Fi-
videos enviados zemos um grande es-
pelos internautas forço nas conversas
e exibirá o melhor com o Yahoo! e a con-
deles durante clusão a que chega-
intervalos de jogos mos é que devería-
de basquete mos seguir caminhos

independentes." Pou-
co depois, deixou uma dica no ar ao falar
do futuro da empresa. A Microsoft deve
continuar a crescer, "com a equipe talen-
tosa que temos e potencialmente através
de transações estratégicas".

Dois dias antes, Jerry Yang, presiden-
te do Yahoo!, tinha dito que a compa-
nhia estaria aberta a novas ofertas "se
outro interessado voltasse algum dia e
quisesse comprar a empresa". Ou seja,
mais novidades nos próximos capítulos.

- POR FELIPE MARRA MENDONÇA

Brilhante
O C2J da Megaware é descrito
pela fabricante como o "primeiro
notebook branco-pérolado" com
tela de 12 polegadas no mercado.
O aparelho também possui leitor
bioniétrico e câmera
embutida de 1.3
megapixels.
2,5 mil reais

OFERTAS
O Combyo funciona como um agregador
de boas ofertas pelas lojas da internet.
O sistema encontra produtos e filtra
as ofertas pôr data, loja de origem,
categoria e envia e-mails de alerta
para avisar o usuário quando o preço
desejado é atingido. Muito mais fácil
do que ficar procurando por vários sites.
www.combyo.com

MAIS OFERTAS
O Dealighted é parecido com
o Combyo, mostrado acima, mas
agrega cupons de desconto além
de ofertas. Além disso, as ofertas
são procuradas por humanos e não
um sistema de busca automático,
o que pode oferecer uma vantagem
na hora de apontar a compra certa.
www.dealighted.com

FRETE GRÁTIS
Feita a compra, é importante se
certificar de que o vendedor não cobra
preços extorsivos para despachar
o produto. O Free Shipping On faz
esse trabalho, oferecendo cupons que
garantem frete grátis ou apontando as
lojas que proporcionam essa facilidade.
www.freeshippingon.com
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