
publicitários adoram
propaganda na web cê abre um site, prin-

cipalmente os portais, e

Por Maria Edicy Moreira

logo aparecem aqueles

anunciozinhos pulando, por mais

que você bloqueie os pop-ups. Há

anúncios oferecendo prêmios, con-

vidando a abrir contas em bancos,

outros vendem câmeras digitais,

celulares, anunciam promoções e,

dependendo a oferta, você acaba

fisgado por essa propaganda apa-

rentemente efêmera, mas muito

eficiente.



Os investimentos na publicida-

de on-line e o gosto dos consumi-

dores pela nova mídia podem ser

mensurados pelos números cres-

centes do mercado."Dados indicam

que em 2007 o setor de publicidade

on-line cresceu 30% em relação a

2006 e, os investimentos nessa pu-

blicidade já superam os gastos com

anúncios na TV por assinatura",

afirma Marcelo Sant' lago, diretor

da MídiaClick.

O crescimento de 30% do mer-

cado é uma prova da eficiência da

Web como mídia para publicidade.

"A Internet tem suas peculiaridades

e a interatividade é uma delas, por

isso é preciso ser persuasivo, cria-

tivo e entender profundamente o

meio para adequar a mensagem ao

público, mas a sua eficiência está

mais do que comprovada", afirma

Flávio Rezende, diretor de mídia da

agência DPZ.

Apesar dessa evolução, o mer-

cado da publicidade-online ainda

tem muito a ser explorado e a evo-

luir, pois com mais de 40 milhões de

pessoas online, o que torna a Web é

o segundo maior meio de massa do

país, os investimentos publicitários

nesta mídia ainda são de apenas

3% dos investimentos feitos em pu-

blicidade como um todo.

Os criadores das muitas campa-

nhas on-line que estão na Internet

chamam a atenção para a popula-

rização do acesso rápido, graças à

melhoria das conexões de banda

larga que abriram espaço para as

campanhas que utilizam recursos

multimídia: vídeos com alta quali-

dade de som e imagem.

Hoje é possível ver também

as campanhas de performance se

consolidando, principalmente os

links patrocinados nos sites de bus-

ca. Aqueles pequenos anúncios de

texto que aparecem nas páginas

de resultados de busca, que estão

mudando completamente a dinâmi-

ca do mercado. O anunciante paga

pelos cliques. "Em mercados mais

avançados como EUA e Inglaterra

esse tipo de campanha já respon-

de pela metade dos investimentos

em publicidade on-line", afirma

Sant'lago.

Segredos
Trabalhar para a mídia on-line sig-

nifica ter que inovar mais do que

para as outras mídias. A velocidade

com a qual as mudanças ocorrem

no meio digital exige dos designers

inovação constante por causa das

novas ferramentas que estão sur-

gindo e da percepção dos próprios

internautas que estão mais exigen-

tes: "Se não gostam, podem sair da

página ou adotar a "cegueira de

banners" ignorando-os. A qualida-

de e a aparência dos anúncios têm

que melhorar sempre para cativar

o internauta", afirma Gian Zelada,

diretor da Mamute Mídia.

Já que a Web é um meio de co-

municação super dinâmico, é preciso

muita criatividade para colocar uma

peça publicitária no "ar" e prender

a atenção do consumidor/internau-

ta. Aparentemente a publicidade

é igual em todos os meios, mas a

Internet traz um ingrediente muito
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importante, a interatividade. Por

isso, as campanhas de sucesso são

aquelas que envolvem o consumi-

dor, que o convida a conhecer mais

sobre o produto ou serviço através

de uma interação com a marca.

Os segredos da publicidade na

Web é ser genérica e ao mesmo

tempo se adequar às necessidades

de cada internauta individualmen-

te. De acordo com os especialistas,

não pode ser invasiva, mas tem

que ser eficiente e permitir harmo-

nizações com sistemas de busca e

com conteúdos de interesse. Quem

trabalha no meio diz que são regras

fáceis de prescrever, mas difíceis

de aplicar.

Para Flávio Re-

zende, da

D P Z ,

quanto mais relevante, criativa e

interativa a mensagem, melhor o

resultado. É claro que produto e

preço, promoções... também fun-

cionam. Fran Abreu diz que a re-

ceita é a mesma das outras mídias.

"Entender que do outro lado tem

uma pessoa disposta a interagir

com a marca ou produto é o item

básico para cativar pessoas."

Sant'lago, da MídiaClick, defen-

de os jargões criticados por alguns

especialistas. Segundo ele, muito se

fala da publicidade viral, que teria

surgido com a Internet. Isso não é

verdade: como diz o Pedro Cabral,

CEO para a América Latina, da Iso-

bar, a maior rede de agências di-

gitais do mundo, propaganda vem

de "propagar", por isso o objetivo

de uma campanha é sempre gerar

um "boca-a-boca. Veja o caso de

"...não é nenhuma Brastemp" ou

"51, boa idéia". "O sonho

de todo anuncian-

te é ter sua

marca

conhecida por um jargão popular,

e isso não é de hoje, A Web ape-

nas potencializou a propagação ao

extremo".

Tendências
Falar de tendências para a publici-

dade na Web é sempre um desafio,

por causa do dinamismo da mídia

digital. Sant' lago destaca três ten-

dências: 1) As redes sociais (Orkut,

Facebook, Twitter, YouTube) re-

presentam importante meio para

o crescimento da publicidade, em-

bora ainda não tenham encontrado

modelo publicitário viável, que cer-

tamente virá; 2) O crescimento das

campanhas em sites de busca, que

hoje são visitados por mais de 80%

das pessoas que estão on-line, ofe-

recem um modelo publicitário alta-

mente atraente para os anuncian-

tes; 3) O crescimento da divulgação

de peças publicitárias por vídeos

on-line. As conexões cada vez mais

rápidas permitem campanhas sofis-

ticadas. Para o futuro ele aposta no

celular como principal mídia móvel

para a publicidade on-line, antes

mesmo da TV digital.

Não podemos
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também da previsível multiplicação

dos usuários da grande rede. Dados

indicam que o número de domicílios

que utiliza computador/Internet

deve duplicar nos próximos anos.

Fran Abreu, da DPTO, diz que o

grande impacto será a computação

doméstica. Ele aposta também no

crescimento da interação através

de dispositivos móveis, priorizando

o conteúdo no formato broadcas-

ting, para que as pessoas entendam

melhor a relação com o tempo de

lazer. "É muito chato alguém ficar

navegando na Web, em um celular

ou outro dispositivo, durante uma

cerveja com os amigos."

A Internet está deixando de ser

mídia de quem tem dinheiro para

chegar também às classes C e D.

Assim, quanto maior o número de

usuários consumindo a Internet,

mais compradores para os pro-

dutos anunciados na rede, e

as classes menos favorecidas

poderão até influenciar no

formato e na linguagem da

publicidade on-line. Além

disso, o aumento da audiên-

cia de modo geral poderá ge-

rar melhor entendimento por

parte das agências/veículos da

importância do meio, maiores

verbas, maiores vendas etc.

Apesar do sucesso das cria-

ções para a Web, os brasileiros

precisam melhorar se

quiserem alcançar

o mesmo nível da

publicidade desen-

volvida para outras

mídias. O Brasil

não obteve grande

desempenho na cate-

goria Cyber (digital) no

Festival de Cannes 2008,

que é a "Copa do Mun

do" da publici-
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dade. Historicamente a publicidade

brasileira é reconhecida como das

melhores do mundo, junto com EUA

e Inglaterra, mas as criações para a

Internet não chegaram lá.

"A grande mudança nesse

meio irá acontecer quando unirmos

a nossa garra e inventividade com

processos de trabalho mais organi-

zados e que utilizem metodologias

de gerenciamento de projeto efica-

zes. Então asseguraremos qualida-

de em todas as fases do trabalho

e incluindo todos os envolvidos.

Quando isso ocorrer, os brasileiros

serão muito melhores na publicida-

de para Web do que na convencio-

nal", prevê Zelada.

A constante mudança da Web

faz com que os profissionais que

criam publicidade para este meio

esteja em constante amadure-

cimento. "Ainda esta-

mos adequando

modelos de

mensuração de resultados, valor

percebido e preço", explica Abreu.

Os criadores da publicidade on-line

ainda não estão satisfeitos com o

que está aí. Para eles alguns conte-

údos ainda não têm relevância midi-

ática, ou seja, não tem abrangência

em vários targets. A busca agora é

permitir que determinados clusters

produzam conteúdos relevantes e

que as marcas sejam vistas envol-

vidas nestes cenários.

Trabalho
Com a expansão do mercado cres-

cem as oportunidades de trabalho

para designers com criatividade e

experiências diversas, assim como

para redatores e programadores.

"Hoje um profissional completo,

com experiência em mídia impres-

sa, eletrônica (TV) e demais canais,

é bastante valorizado já que a ten-

dência das campanhas é a total

convergência", afirma Sant' lago.

Ser criativo para Internet não

basta conhecer apenas as ferramen-

tas disponíveis no mercado é preci-

so haver o equilíbrio entre conheci-

mento técnico e criatividade e, nem

sempre, é possível encontrar esse

tipo de profissional no mercado.

"Existe um grande mercado,

mas o problema é que, pela veloci-

dade com que as coisas mudam na

Internet, no que se refere à forma-

ção profissional, é preciso fazer as

escolhas certas na hora certa. Por

isso, temos grandes oportunidades

de trabalho e poucos candidatos

devidamente preparados para apro-

veitá-las", diz Gian Zelada.

www.dpz.com.br

www.dpto.com.br

www.midiaclick.com.br

www.mamutemidia.com.br
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