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Empresas focam na web para divulgar seus produtos e criam estratégias diferentes das 
adotadas nas campanhas em massa. Na internet, é um consumidor de cada vez 
 
Caipirinha vai bem com churrasco. depois de ler uma pesquisa conduzida pela agência de 
publicidade Wunderman, afirmando que metade dos consumidores pensa assim, os 
executivos da Smirnoff Caipiroska montaram uma comunidade para churrasqueiros, que 
acabou se transformando em uma seção do portal Yahoo. O anunciante 2.0 deixou de 
apenas patrocinar a mídia para ele mesmo ir ao encalço do cliente. 
 
O caso da Diageo, dona da marca Smirnoff, não é isolado. O crescimento da internet como 
opção de marketing é cada vez mais marcado por uma estratégia que vai além de banners e 
outras ações simplistas. Nos primeiros dez meses de 2008, a internet foi a mídia que mais 
cresceu - um total de 47%, alcançando R$ 596,3 milhões. 
 
O crescimento hoje demonstra que as marcas migram com uma estratégia específica, longe 
de usar a internet simplesmente para inovar. "Continuar focando em mídias tradicionais não 
vale mais a pena", afirma Álvaro Garcia, gerente de marketing da Diageo. Executivos como 
ele devem fazer a fatia da web no bolo publicitário brasileiro saltar de 3,4% para 10% em 
dois anos. Com isso vai ficar à frente da TV paga e do rádio. Principalmente porque 
produtos como a Caipiroska focam no segmento de homens e mulheres entre 18 e 35 anos, 
portanto largamente conectados. 
 
Não é só o gosto pela internet que define a escolha. Para Eco Moliterno, vice-presidente de 
criação da Wunderman, a rede precisa ser usada em ações de comunicação relevantes, sem 
spam e no formato one-to-one, uma estratégia que se diferencia da TV que faz 
comunicação em massa, divulga fraldas para homens solteiros e faz o público levantar na 
hora do intervalo para só voltar depois do plim-plim. 
 
A falta de interesse na oferta de publicidade tradicional se repete na internet e, de 2008 
para cá, os anunciantes começaram a perceber que o poder da web vai além dos banners e 
links patrocinados. A partir de ações inovadoras e segmentadas e não mais passivas ou 
massificadas como faz a televisão, as grandes contas publicitárias têm procurado divulgar 
suas mensagens em seções e comunidades de nicho, em novos sites com efeito multimídia 
e conteúdo que foge das páginas institucionais. 
 
A busca pelo envolvimento do cliente também faz com que a internet não esteja 
simplesmente deixando as outras mídias para trás, mas que promova a integração entre 
todas elas. Foi a opção da fabricante de automóveis Land Rover, que criou uma ação de 



conteúdo e entretenimento em comemoração aos seus 60 anos de história. A agência da 
empresa, a Wunderman, e o canal Discovery Travei & Living, integraram documentário na 
TV, DVD, livro e site com conteúdo protagonizado por convidados de diferentes áreas que 
desbravaram regiões a bordo de um Land Rover Defender. Batizado de "A gente vive para 
contar histórias", o projeto é o primeiro da Land Rover do tipo no mundo e baseia-se em 
conteúdo produzido em lugares exóticos do Brasil, como o Jalapão (TO) e a Chapada das 
Mesas (MA). Um grupo de convidados desbrava essas locações a bordo de um carro da 
marca no melhor estilo reality show. O que fez a Land Rover acelerar mais foi desdobrar o 
documentário, dividido em dois episódios, em diferentes formatos de mídia. Primeiro a 
história é contada na televisão para depois continuar na web. Luiz Tambor, diretor de 
marketing e vendas da Land Rover Brasil, quis levar entretenimento ao cliente. "O foco 
principal são as pessoas e as histórias", diz o executivo. "Os veículos Land Rover aparecem 
como os meios pelos quais as aventuras se tornaram possíveis." 
 
Luiz fugiu das mensagens com cara de spam e dos banners que surgem insistentemente no 
meio dos sites. As pessoas já vivem bombardeadas no ambiente eletrônico e não têm 
tempo ou interesse para clicar em banners ou links que chegam por e-mail; a melhor 
estratégia é mostrar algo realmente interessante para fortalecer a imagem institucional da 
empresa. O resultado foi melhor do que Tambor esperava: logo no primeiro episódio na TV, 
Brasil, o núcleo de estratégia digital da Y&R detectou nas conversas trocadas por meio do 
Windows Live Messenger uma fonte inesgotável de enredos. Foi assim que nasceu o projeto 
Control C Control V, web série interativa que pode ser acessada no novo canal "I love 
messenger" do Portal MSN Brasil. 
 
A temporada tem dez episódios, roteirizados a partir das conversas reais do Windows Live 
Messenger, hoje com 41 milhões de usuários brasileiros. Por ter foco no público jovem, o 
projeto conta com o patrocínio da Colgate-Palmolive, LG e Nova Schin. Para participar, 
basta um Control C Control V para que o diálogo seja submetido ao comitê de avaliação. As 
melhores histórias viram parte da série. 
 
De acordo com Fernando Taralli, responsável pelo núcleo digital da Y&R e especialista em 
ações de interatividade, a internet mais veloz define uma mudança profunda no consumo de 
mídia e de entretenimento. Ele enxerga três fenômenos contemporâneos: a crescente 
audiência dos reality shows, o fascínio dos internautas por ações colaborativas e, em 
especial, uma nova maneira de o público consumir conteúdo. 
 
A mininovela deu ibope. Lançados em novembro, os dois primeiros episódios acumularam 
um total de 458 mil views do vídeo por aproximadamente 525 mil usuários únicos, 
alcançando a audiência de uma minissérie de TV a cabo. 
 
O grande segredo do marketing digital do momento, mostram esses casos, está no 
desenvolvimento de algo que realmente seja atraente e útil para o consumidor. "Alguns 
caem no erro de querer inovar e de ser o primeiro sem ser relevante", alerta Eco. "Só se 
preocupam com o formato e deixam o conteúdo de lado." É o risco de inovar por inovar, o 
que acaba levando a ações perecíveis. Um exemplo disso seria o Second Life, que depois de 
passar um período em voga acabou entrando em decadência. 
 
A ação perene acaba trazendo resultados muito mais duradouros. Olhando em retrospecto, 
é possível encontrar referências em boas campanhas de TV com história e até personagens 
marcantes, como o garoto da Bombril ou o baixinho da Kaiser. Na internet, essa abordagem 
se amplia, oferecendo um envolvimento que ainda inclui serviços e uma interação mais 
intensa. No caso da Smirnoff, Álvaro ainda pretende ajudar o cliente a preparar uma carne 
durante anos. E continuar servindo caipirinha. 
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