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A
INTERNET REVOLUCIONOU A
FORMA COMO AS PESSOAS
SE COMUNICAM, INFORMAM OU SÃO INFORMA-

DOS SOBRE SEUS INTERESSES.

Com isso

os canais tradicionais de comunicação, como a televisão, o rádio, os jornais e as revistas tiveram de dividir a
audiência do público com a web e
suas infinitas possibilidades.

Segundo dados da União Internacional de Telecomunicações (UIT), o
número de internautas no mundo já
chegou à marca de 1,5 bilhão de
pessoas, ou seja, sete vezes mais que
no início dos anos 2000. De
2005 para 2008 o número de
internautas aumentou em

500 milhões de pessoas. No Brasil, de
acordo com os estudos do Ibope/NetRatings, o número de pessoas com
acesso à internet em outubro deste
ano chegou ao patamar de 43,1 milhões
de pessoas.
Não é apenas a audiência que os
canais tradicionais compartilham
com a rede. A web e as novas mídias
geraram precedentes para o

AGENOR CASTRO, DO YAHOO: "TEMOS PERCEBIDO A INCLUSÃO DA INTERNET NO MIX DE COMUNICAÇÃO DAS EMPRESAS. ELAS ESTÃO ENTENDENDO QUE
INVESTIR NA WEB NÃO É EXCLUDENTE, QUE OS VÁRIOS MEIOS SE COMPLEMENTAM E OS CLIENTES SE COMPORTAM DE MANEIRA DIFERENTE EM CADA MÍDIA"

surgimento de uma nova forma de
merchandising. É a publicidade online que desponta como mais uma
maneira de aproximar produtos e
consumidores e garfar um pedaço da
verba dos anunciantes.
Vale tudo na disputa por uma fatia do mercado. Anúncios em comunicadores instantâneos, como o MSN
Messenger, mobile marketing disparado em celulares, ações no YouTube,
mídia digital out-of-home em painéis, elevadores e demais ambientes,
assim como a televisão em ônibus,
trens do metrô e estações ferroviárias.
Outras formas de aproximação com o
consumidor da web são as redes
sociais, os blogs e os buscadores, do
qual o Google é o campeão em links
patrocinados.
"O que temos percebido é a inclusão da internet no mix de comunicação
das empresas. Elas estão entendendo
que investir na web não é excludente,
que os vários meios se complementam
e os clientes se comportam de maneira
diferente em cada mídia. O mercado
publicitário está atento a isso. O
consumidor hoje começa a comprar na
televisão e termina a transação na in-

ternet ou no ponto-de-venda", explica
Agenor Castro, diretor de marketing
do Yahoo Brasil.
Por se tratar de uma mídia relativamente nova, as agências de publicidade tiveram que criar novas estruturas para atender às necessidades
"digitais" das empresas clientes. Os
publicitários, por sua vez, tiveram de
aprender praticamente sozinhos a
lidar com a nova ferramenta.
"Comecei na publicidade tradicional, comprando mídia em rádio,
jornal de bairro, outdoor etc. Em janeiro de 2000, o diretor de mídia da
agência na qual eu trabalhava chegou
para mim e para outro colega de trabalho e nos disse: ganhamos uma
conta de internet. Vocês têm duas semanas para aprender tudo sobre esse
meio. E nós fomos recorrer aos
veículos de internet cujos profissionais tinham, na sua maioria, uma
Vasta' experiência de seis meses no
meio. E assim foi. Aos trancos e barrancos, aprendendo na prática, acertando e errando, medindo e otimizando foi que aprendi a lidar com
esse novo universo, do qual acabei me
apaixonando e me dedicando com

exclusividade até hoje", lembra André Zimmermann, diretor-geral da
Media Contacts.
Para Renato de Paula, diretor regional para a América Latina e diretor-geral da Ogilvy One no Brasil,
com 20 anos de carreira, sendo dez
deles dedicados à internet, a evolução
do canal é um marco. "Não tenho dúvida de que esse momento é marcante. A internet está trazendo disciplinas que eram muito distantes umas
das outras. Hoje você tem ações digitais, mas existe uma integração maior
entre os canais", fala.
Max Petrucci, sócio-fundador da
Garage Interactive Marketing, conta
que se reinventou como profissional
após conhecer a web enquanto trabalhava nos Estados Unidos como diretor de produtos da Microsoft para
Ásia/Pacífico, Canadá e América Latina. Petrucci ajudou a trazer o MSN
Messenger para o Brasil e foi um dos
fundadores do Web Motors antes de
lançar a Garage. "A mídia de massa já
foi responsável por 90% do magnetismo de aproximação entre marcas e
pessoas. Hoje, o contato físico por
meio de eventos, no ponto-de-venda,

nas causas sociais e nas experiências
interativas e digitais tomou conta do
cenário. Portanto o publicitário que
ainda tenta cumprir seu papel somente vendendo mídia está com os dias
contados. Ele precisa, de fato, transformar e vender idéias de como aproximar marcas de pessoas", aponta.
E qual o sentido da publicidade
em um mundo no qual os consumidores têm opinião formada sobre o
que querem e o que não querem, e conhecem tudo, ou quase tudo, de determinado produto, muitas vezes
antes mesmo de seu lançamento? Ou,
ainda, um mundo em que os clientes
estão atentos a qualquer deslize das
empresas e são capazes de destruir
uma marca em um piscar de cursor?
O presidente da Agência Click,
Abel Reis, pondera que a missão da
publicidade é construir referências,
direcionar expectativas, oferecer valores que resultam em vendas e também na fidelidade dos consumidores.
"Os temas da sustentabilidade e do
consumo consciente estão na pauta

passam a ter que entregar algum valor a mais para conseguir atrair a
atenção, seja em forma de conteúdo,
serviços ou informação privilegiada",
expõe o executivo.
"A internet é um fenômeno de autenticidade e as marcas não estavam
habituadas com isso. Replicar o discurso tradicional não é o que o consumidor quer ver. Na internet ele quer
conversar, quer interagir. O mais significativo é que essa é uma via de mão
dupla. Nos meios digitais o consumidor replica, discorda ou concorda e a
experiência é muito mais viva. Temos
de aprender a lidar com isso", afirma
Túlio Paiva, diretor de criação on-line
da agência Giovanni+DraftFCB.
Para Paiva, o potencial do celular
para o futuro é extraordinário. "Ainda
estamos na superfície. Acho que estamos transitando do plano de ficar
fascinado pela ferramenta para entender realmente seus resultados",
avalia. Com relação às redes sociais, o
executivo acredita que é uma ferramenta a ser explorada. "Não aprende-

AS NOVAS MÍDIAS POSSIBILITAM NOVAS FORMAS
DE CRIAÇÃO E DE IMPACTAR OS CLIENTES
de sociedades e governos. A comunicação publicitária está inserida nesse
conjunto de transformações; só que a
meu ver conta agora com urna nova e
poderosa ferramenta: os meios digitais que propagam as mensagens
publicitárias ao mesmo tempo em que
engajam os consumidores no processo", diz.
Segundo Zimermman, o objetivo
das marcas continua sendo vender
seus produtos e serviços, porém as
mensagens publicitárias que empurram essa mensagem "goela abaixo"
não são mais efetivas. "O consumidor
ganhou acesso ilimitado à informação e passou a ser mais consciente e
exigente com as marcas. As marcas

mos ainda 100% como usamos as redes sociais no composto de uma campanha para um cliente. Não tenho
dúvida que é uma plataforma de peso.
E um desafio descobri-la", acrescenta.

INVESTIMENTO PUBLICITÁRIO
Apesar do aumento do investimento em publicidade on-line no
Brasil, foram R$ 65,8 milhões em
agosto de 2008 (48% a mais ern relação ao mesmo mês de 2007, segundo
dados divulgados pelo Projeto InterMeios), a internet corresponde a apenas 3,4% da verba do mercado publicitário. O percentual, baixo para um
número tão grande de internautas,
pode ser explicado tanto pelo ponto

ABEL REIS, DA AGÊNCIA CLICK: "A MISSÃO DA
PUBLICIDADE É CONSTRUIR REFERÊNCIAS"

de vista cultural quanto pelo desconhecimento dos anunciantes para os
instrumentos de medição da web.
"Os consumidores agiram mais
rápido que o marketing. Quando a
internet surgiu, os decisores de marketing não a entendiam muito bem.
Houve um gap. Mesmo hoje, algumas empresas não estão preparadas
para lidar com a internet e a medição
que ela traz. Os cliques nos banners
não são entendidos como geradores
de vendas. Mas é uma questão de
tempo, tanto a participação dos
consumidores quanto o aumento do
investimento em publicidade on-line
é exponencial", analisa de Paula, da
Ogilvy One no Brasil.
A resistência por parte dos anunciantes tem diminuído à medida que
os resultados são mais facilmente
mensurados. "A internet e os meios
digitais são o paraíso do ROÍ (Return of Investment, ou retorno sobre
investimento). Você investe e consegue mensurar o retorno. Talvez o medo do novo seja o motivo pelo qual as
empresas ainda não estão investindo

tanto. Vivemos em um País que se
acostumou com a publicidade na
televisão", fala Paiva.
As novas mídias possibilitam não
só novas formas de criação e de impactar clientes, mas acima de tudo de
mensurar a força desse impacto. "Há
métricas bem desenvolvidas. Ainda
não é o ideal, mas na maioria dos
casos o retorno é mais factível do que
nas mídias tradicionais", aponta Petrucci, da Garage.
"Percebemos um aumento gradativo da publicidade on-line. Hoje, a internet, depois da TV, é o meio com
maior penetração. O link patrocinado
trouxe para dentro da internet milhares
de anunciantes que não investiam em
propaganda. E claro que as grandes
agências continuarão a deter as grandes
contas, mas existe também um número
grande de agências menores que darão
conta de atender os anunciantes com
necessidades pequenas de propaganda",
considera Castro, do Yahoo Brasil.

Pelo menos nos Estados Unidos,
os dados da eMarketer, divulgados
pelo Wall Street Journal, mostram que
os links patrocinados deverão movimentar US$ 10,4 bilhões este ano, o
dobro do faturado pela publicidade
visual. A ampliação da diferença entre
os links patrocinados e a publicidade
visual na internet revela que, com o
orçamento restrito devido à crise no
mercado norte-americano com reflexo
na economia global, os anunciantes
preferem atingir um público maior.

CRISE
Como sempre acontece em momentos de crise, a verba publicitária é a
primeira a sofrer cortes de custos por
parte das empresas. Para lidar com a
recessão, os profissionais tendem a se
desdobrar em criatividade para continuar mantendo contratos e prosseguir
estimulando os clientes a não deixarem
de investir em propaganda. "Em
momentos de crise somos todos mais

criativos, em todos os sentidos, também
na publicidade. As novas mídias, sem
dúvida, propiciam a inovação e podem
representar uma boa fonte geradora de
receita para os anunciantes", diz
Zimmermann, da Media Contacts.
Para o presidente da Agência Click,
a crise trará não apenas o desafio como
também proporcionará oportunidade de
crescimento para as mídias digitais.
"Não se trata apenas de ser criativo, mas
também, e principalmente, de ser
efetivo, eficiente, em resultados para os
anunciantes. E nesse terreno, mídias
digitais com suas ferramentas de
métricas e monitoração são imbatíveis",
comenta Reis.
"Em momentos de crise há um
dever de inovar. Temos de aproveitar as
novas mídias, principalmente as digitais.
É preciso inovar internamente, trazer
novidade para o produto, agregar valor e
vejo que é também uma oportunidade
de aprender", afirma Renato de Paula,
da Ogilvy One.

Não tem preço
Em abril deste ano, a Mastercard lançou com a McCann
Erickson uma nova fase da campanha "Não Tem Preço",
amplamente divulgada já há alguns anos em anúncios
impressos e filmes para a televisão. Dessa vez, a ação foi
voltada para receber as manifestações dos consumidores
sobre o que para eles não tem preço. Por meio do site
www.naotempreco.com.br, os consumidores cadastraram suas
histórias reais e algumas delas viraram anúncios impressos e
on-line.. Duas das melhores histórias foram transformadas em
comerciais de televisão. A primeira, inscrita por Paula Helena
de Carvalho Lopes, de Cotia (SP), conta que o seu cachorro
foi o "cão de honra" de seu casamento. Paula, seu marido
Gonçalo e seu cachorro Marley protagonizaram todo o filme,
baseado em seu relato, já o outro comercial, inspirado na
história de Cláudia Donegá, de São Paulo (SP), conta como
seus alunos de informática, todos na terceira idade,
demonstraram sua gratidão pelos ensinamentos seguindo o
conceito do que não tem preço.
Outro ponto importante é que a campanha teve um foco
corporativo, uma vez que as empresas tinham seu próprio

espaço para contar o que não tem preço para o seu negocio.
A melhor história foi transformada em anúncio impresso em
revistas segmentadas e em sites voltados para esse mercado.
Mais de 60 mil histórias reais foram postadas, com um
número de page views superior a 33 milhões e com mais de
3,2 milhões de visitantes únicos.
Para incluir os relatos de quem não tem acesso à internet,
a empresa fez merchandising em um programa dominical para
o qual os consumidores poderiam enviar cartas contando
também o que não tem preço para eles. Foram 15 mil
histórias enviadas por carta. "As idéias foram discutidas em
conjunto com a agência. Fizemos muitas pesquisas para saber
do consumidor o que é importante para ele, quais os valores
que tem ou acredita. Fizemos outro estudo olhando o
consumidor do futuro e as tendências que ele está
valorizando. Com base nisso tudo surgiu a possibilidade de
abrir o diálogo. Percebemos nas pesquisas que o consumidor
não quer ser impactado pela propaganda. Ele quer fazer parte
daquilo, participar de seu conteúdo. Se queremos ativar a
marca junto ao consumidor e mantê-la cada vez mais próxima

CASES
Para surpreender os anunciantes,
as agências apostam na participação
dos próprios consumidores. O Skol
Beats 2008 foi uma ação de criação
coletiva da internet idealizado pelo
público, que decidiu as atrações, o
lugar do evento, como seria o palco
etc . "Em vez de criar um simples site
do Skol Beats, decidimos transformálo numa rede social, de forma a agregar todos os públicos interessados no
evento num mesmo local, com interatividade e poder de decisão - no melhor conceito da web 2.0, em que os
usuários produzem conteúdo. Foi um
formato inovador, porque em vez de
usarmos redes sociais já estabelecidas,
como Orkut, MySpace ou Facebook,
decidimos fazer uma própria, que
refletisse os conceitos da marca Skol e
aproximasse a marca das pessoas. Os
resultados foram ótimos. Tivemos
dois milhões de pessoas que decidiram tudo sobre o evento. Tudo foi fei-

to em conjunto com os consumidores
e, no fim das contas, o evento musical
em si acabou sendo uma conseqüência de toda a interatividade gerada no
site nos meses que antecederam os
shows", conta Petrucci, da Garage Interactive Marketing.
Na Media Contacts, a ação integrou internet e mobile na campanha do
Citroen e rendeu um prêmio à agência
na categoria cross-media do MMA
Award (Mobile Marketing Association) para a América Latina. "Captamos pessoas interessadas em fazer um
test-drive de um carro da montadora
por meio de banners interativos na
internet e os direcionamos para a concessionária mais próxima ao CEP indicado no banner, com uma mensagem no celular indicado pelo consumidor. A ação gerou uma base qualificada de usuários segmentados por
região e garantiu um volume extraordinário de test-drives nas concessionárias Citroen", comemora o diretor.

RAMOS, Érica. A reinvenção da publicidade. Consumidor Moderno, São Paulo, ano 13, n. 132, p. 108-113, dez./
jan. 2009.

