
A disputa pela atração do olhar do usuário durante seu período

de navegação aparece como um dos grandes desafios na concepção

das interfaces dos sites e também dos formatos para veículação de

publicidade on-line.

Na edição de fevereiro, quando falamos sobre a necessidade do

diálogo entre design e tecnologia, Felipe Memória, interaction designer

da HUGE (www.hugeinc.com), lembrou do fenômeno conhecido

como "banner blindness (http://tinyurl.com/5qfv5e), nome dado ao

comportamento adquirido pelos usuários de ignorar conteúdos que

estejam próximos de elementos que parecem propaganda".

Muitos especialistas creditam este tipo de comportamento

a forma intrusiva que alguns formatos publicitários

apresentavam na disposição de peças pela internet. Os

mais céticos chegaram até a prever a extinção destes modelos, devido

ao surgimento de técnicas capazes de bloquear a sua visualização.

"Os pobres pop-ups foram acabar no paredão de fuzilamento com

os bloqueadores, mas rapidamente outros formatos alternativos, como

o DHTML, surgiram. A principal crítica é sobre formatos que, de tão

conhecidos, começam a cair na área cega do consumidor, ou seja, ele

começa a desconsiderar a propaganda e ainda pensa: 'lá vem aquele

banner chato'. Porém, além do formato desgastado, isso acontece

quando o que está dentro do 'banner chato', é mais chato ainda",

alerta Mareio Ismail, diretor de criação da Publicidade Interativa (www.

publicidadeinterativa.com).

Porém, como uma Fênix, pássaro dos contos mitológicos que

renasce renovado de suas próprias cinzas, os banners encontraram um

novo caminho para continuar corno uma ferramenta eficaz na divulgação

de campanhas He publicidade. Para Raphael Vasconcelíos, diretor

executivo de criação da AgênciaClick (www.agenciaclick.com.br), dois

fatores explicariam esta transformação.

"Os grandes portais, os grandes concentradores de audiência, ainda

apostam nesses formatos. Do ponto de vista comercial, os banners são

muito práticos, pois definem padrões para clientes, veículos e agências

trabalharem. Além disso, à medida que a audiência da web cresce e



reportagem - Banrter ;: 45

esses formatos alcançam mais e mais pessoas (que passam

cada vez mais tempo na internet), os banners passam a ter

uma importância na construção de valor para as marcas. Hoje

em dia, os resultados de cliques dessas peças já são menos

importantes do que o valor que esses banners possuem

ao colocar marcas no momento de consumo de mídia do

consumidor. A campanha de selos do Bradesco é um exemplo

de presença relevante nos grandes portais brasileiros, que

alcança mais de 80% dos usuários no país."

Interatividade e necessidade de consolidação das

marcas reforçam a sustentabílídade deste modelo de

comunicação. "Diferente dos pop-ups, o banner é um formato

não intrusivo. Mesmo formatos expansíveis, só abrem depois

da interação do usuário. O banner é fundamental para

sustentar e fixar a campanha de mídia on-line. Da mesma

forma que ninguém compra um break inteiro do Fantástico

e depois não faz mais nada, não dá para ter freqüência com

uma campanha na internet feita somente com formatos

diferenciados. A menos que a estratégia seja a de aparecer e

sumir imediatamente", argumenta Débora Bonazzi, gerente

de mídia on-líne da Salem (www.salem.com.br).

As mudanças na concepção de um banner

Dos banners em GIFs animados aos atuais expansíveis

e interativos, podemos apontar uma evolução na cadeia

produtiva envolvida na concepção deste formato. A primeira

boa notícia é que, em termos de criação, pouca coisa mudou.

"Continuamos tendo que ser criativos em espaços muito

limitados e com uma concorrência visual muito grande ao

redor do banner, com muita luta pela atenção do olhar do

consumidor", destaca Raphael.

"Na verdade, mudou o conhecimento que temos da

web hoje. Mudou o consumidor e o seu comportamento.

E claro que temos a evolução tecnológica, o que nos ajuda

muito na hora de criar. Mas o processo criativo não pode

existir sobre um formato, deve ser ao contrário. Primeiro uma

boa idéia, e depois como adaptá-la em formatos diferentes.

A idéia continua sendo a mesma, o que mudou são lugares

diferentes para colocar ela em prática", acrescenta Mareio.

Tal afirmação se torna ainda mais transparente quando

falamos das mudanças referentes às especificações técnicas.

"As ferramentas e os recursos que tínhamos antigamente

eram bastante restritos se compararmos aos dias atuais.

Surgiram também inúmeros novos formatos, como os rich

médias, que possibilitaram a inclusão de vídeos, limite maior

de peso, sincronismo com outras peças, entre outras formas

de interatividade", afirma Beto Macedo, diretor de criação da

iDeal Interactive (www.ideaiinteractive.com.br).

Ou seja, como aponta Raphael, a conseqüência direta

aparece no processo de produção das peças. "Na época dos

GIFs, fazíamos um trabalho bem mais artesanal, com uma

preocupação frame a frame. O crescimento das conexões de

banda larga ajudou muito a aumentar o limite de peso dessas

peças e podemos encarar o banner sob uma visão mais

multimídia, com mais recursos, inclusive áudio e vídeo, com

mais tecnologia".

Uma opinião parece ser unânime entre os especialistas:

os reflexos causados pelas mudanças no perfil de

comportamento dos usuários. "O consumidor que navega

na internet aprendeu a ignorar visualmente o banner. A

Exemplo de peça: ação especial na home page

Agência: iDeal Interactive / Cliente: LG
"Peça criada por Beto Macedo (diretor de criação), Ricardo Veronez (motíon designer) e Fabrício Muriana (redator). A idéia era

comunicar o lançamento da TV Time Machine, da LG, com função de pause, retrocesso, entre outras funcionalidades. O que

influenciou na escolha desse formato - veiculado no Yahoo! - foi a possibilidade de criarmos uma animação que pudesse transitar

pelo conteúdo do site e que permitisse interatividade. Link: http://tinyurl.com/4jrnz5." (Beto Macedo)
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sensação que tenho é que antes ele até clicava e dava mais

atenção às peças. Hoje em dia, esse consumidor está mais

seletivo. É mais difícil convencê-lo a clicar", analisa Raphael.

Neste ponto. Mauro Letizia, vice-presidente da Rapp

Digital (www.rappdigital.com.br), ressalta a interatividade

como um dos principais diferenciais na produção das peças.

"Além da maior liberdade de criação, os banners interativos

oferecem uma experiência ao usuário que, ao interagir, nos

mostra informações qualitativas de comportamento, com a

vantagem de serem comprovadamente mais eficazes".

Banner como estratégia de branding

Até então a função básica e primordial de um banner

era atrair o clique do usuário, direcionando-o para uma etapa

seguinte no relacionamento com uma marca. Porém, diante

de um período que privilegia cada vez mais os ambientes

e os formatos que proporcionem um período de imersão

profunda na navegação do usuário, os especialistas apontam

que atualmente os banners surgem como peças ideais dentro

das estratégias de branding na web.

"Acredito muito no banner como ferramenta de

branding, mais do que como um instrumento para

capturar cliques. Muitos formatos novos surgiram, como

os links patrocinados, que são mais adequados para trazer

resultado, e isso fez com que os banners desempenhem

uma nova função na comunicação on-line. Com mais e mais

consumidores na internet, as marcas precisam criar seu valor

também nesse ambiente, e os banners são uma forma de se

fazer presente para o consumidor. De todas os formatos

que atualmente existem de publicidade on-line, os banners

ainda são os melhores para se transmitir uma mensagem de

forma visual", afirma Raphael.

"Se você desconsiderar a exposição que sua marca

está tendo em uma campanha e o número de pessoas

impactadas, está voltando no tempo. Impacto não é apenas

clique. O consumidor pode reagir de diversas formas que

não seja o clique no seu banner, e quem disse que esse era

o objetivo final", questiona Mareio.

A escolha do formato

Banner retangular, super banner, full banner,

expansível... Hoje, as opções de formatos para veiculação do

modelo são variadas. Assim, na etapa de criação, uma série

de fatores irá influenciar na escolha da peça a ser utilizada.

"Eles variam muito, desde a verba disponível, inventário

oferecido pelo portal, objetivos a serem alcançados com a

campanha ou tempo de duração que a campanha deve ter

no ar. Montar um bom plano de mídia hoje é quase uma

ciência e esse trabalho é realizado por uma equipe de mídia.

O processo ideal é quando profissionais das áreas de mídia e

criação trabalham juntos para decidirem o que recomendar,

já que o processo criativo também é um fator que influencia a

escolha de formatos", diz Raphael.

Quem constata a eficácia deste trabalho em conjunto

são os profissionais da Salem. "Acredito fortemente na

integração 'planejamento - mídia - criação' para, inclusive,



reportagem - Banner :: 47

concluir melhores formatos para cada campanha. Temos

experimentado ótimos resultados desta trinca aqui na agência.

Mídia não pode ser uma corretora que simplesmente compra

mídia. Precisa saber do conceito criativo e se envolver no

processo de planejamento. A internet é viva. Precisamos estar

super atentos e quanto mais diferentes visões para trocar

informações, melhor", revela Débora.

Dessa forma, Beto resume que o ciclo de produção

seguirá um determinado fluxo. "Na prática, a escolha dos

formatos está relacionada à necessidade do produto ou

serviço que será comunicado versus o perfil do consumidor

(target) que estamos buscando. Em outros termos, traía-se

da seguinte equação: a campanha busca atingir um perfil de

consumidor; o planejador de mídia encontra os veículos e

os canais onde estão esses usuários; esses sites já possuem

formatos definidos que são comercializados; e a campanha

toda é adaptada dentro dessas possibilidades e limitações".

Apesar de não existir um formato ideal, alguns

especialistas revelam suas preferências. O banner square

é um dos preferidos de Mareio. "Ele tem uma boa área

e geralmente está mais bem posicionado e integrado ao

conteúdo. Há também o expansível, que permite resultados

interessantes. Mas o melhor mesmo é o formato 'não

comercial'. Ter uma idéia legal e encontrar um veículo que

tope a implementação dela".

Há quem aposte na eficácia das peças interativas. "De

todos os formatos possíveis hoje no mercado, gosto dos que

fazem duas ou mais peças 'conversarem', A comunicação na

internet tem que ser surpreendente e interativa. Não gosto

muito dos banners que simplesmente entregam um filme,

sem interação. Parece óbvio, mas tem que ter o elemento

interativo. Um exemplo recente são as peças de uma

campanha da Apple: 'Bad Vista reviews, Get a Mac' (http://

tinyurl.com/4qhyoo) e 'Get a mac - Sign' (http://tinyurl.com/

3ehk82}", cita Raphael.

Para finalizar, o especialista aponta as três

características para definirmos a qualidade de um banner.

"A primeira delas é atrair o consumidor. Se não fizer isso,

o banner não funciona. A segunda é interagir. Um pouco

óbvio, mas peças que não deixam o consumidor mexer,

brincar, testar, não são boas peças para mim. E, por último,

responder. Um banner precisa dizer a que veio, mostrar

um caminho para aquela conversa continuar, seja em um

websíte, em uma loja, em uma concessionária, onde for,

mas ele precisa responder ao impulso do consumidor de

alguma forma. O banner deve ser encarado como uma

pausa, uma sombra em um dia quente. Ele deve oferecer

algo de relevante, nem que seja por um momento, nem que

seja fugaz. O banner vive em um ambiente hostil e deve ser

entendido como uma isca para aquele consumidor perdido

no meio de tanto pixel".

Como mensurar os resultados?

Não tem escapatória. Medir o retorno sobre o

Exemplo de peça: square

Agência: Publicidade Interativa / Cliente: Normaderm
"Para o lançamento de Normaderm FPS 15 de Vichy, que é um produto que combate à oleosidade da pele e protege dos raios

UV ao mesmo tempo (durante o dia), criamos uma campanha onde queríamos mostrar para as consumidoras que usando Vichy

ela não precisaria se preocupar com a pele e teria mais tempo para outras atividades, como academia, praia, shopping etc.

Criamos uma ação usando apenas o square com um relógio dentro, que marcava a hora atual, convidando para fazer coisas mais

interessantes naquele momento. Na veiculação, focamos em canais femininos, como o Boísa de Mulher." (Mareio Ismai!)
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investimento em uma campanha on-line é uma das principais

etapas para justificar o seu sucesso e também atrair

novos negócios. Assim, corno destaca Beto, a dica é ir se

acostumando com uma sopa de siglas e termos comerciais.

"CTR e CPM são as duas siglas que mais escutamos

quando falamos de aferição de resultado de campanhas on-

line. CPM significa cost per mille. Traduzindo, seria custo

por mil. Basicamente, estamos falando da quantidade de

'impressões' de um banner, ou seja, quantas vezes ele aparece

num determinado site. É a forma mais comum que os portais

utilizam para negociar a venda de mídia. Já o CTR significa

click-through rate. É o termo cunhado para determinar a

média da quantidade de vezes que um banner é cucado.

Mas esse cálculo todo depende do objetivo da campanha.

Se estivermos falando de uma campanha de branding, por

exemplo, o CTR nesse caso não é levado em conta; ao

contrário de uma ação de varejo, onde o que interessa para o

anunciante é a quantidade de cíiques do banner."

Exemplos de peça: superbanner e skyscrapper

Agência: Rapp Digital / Cliente: Philips

"A escolha dos veículos e formatos foi resultado da estratégia de comunicar a mensagem certa, para o público certo, no local certo.

As peças foram veiculadas no portais MSN, IG, Yahoo! e Buscapé, em 2007. Como exemplo de adequação ao formato, as peças do

VolP Philips mostram duas situações (Rio e Europa, Bahia e Austrália) para revelar o benefício de fazer ligações internacionais. No

skyscrapper, a adequação ao formato vertical se deu com a utilização da imagem da Austrália invertida e na parte de baixo, para

enfatizar que é um lugar do outro lado do mundo." (Mauro Letizía)

Exemplo de peça: full banner expansível

Agência: iDeal Interactive / Cliente: Linksys

"Peça feita por Beto Macedo (diretor de criação e redação) e Rodrigo Campos

(rnotion e redação). Criamos uma imagem onde um emaranhado de fios ilustra

o problema que encontramos na hora de organizar os cabos de rede em nossas

conexões. Escolhemos o formato expansível por permitir que os cabos pudessem sair

da área e ficassem presos ao cursor. Link: http://tinyurl.com/4l8m63." (Beto Macedo)




