


Este é o número de transações online do portal Bradesco
Dia e Noite em 2008. Um número gigante, como tudo
que faz no mundo digital o maior anunciante da internet
brasileira, segundo o Ibope Monitor.
por Pyr Marcondes

O baiano Lu ca Cavalcanti foi um dos pri-
meiros usuários do Twitter no Brasil. Usa
três celulares ao mesmo tempo. Diaria-
mente, antes de chegar ao escritório pela
manhã, já consultou online seu painel de
controle com as posições de mídia da sua
companhia e dos concorrentes. Oriundo
das áreas de programação e tecnologia,
é definitivamente um profissional de
marketing com forte viés digital. Desde
2005 no comando do marketing do Bra-
desco, maior anunciante da internet bra-
sileira segundo estudo do Ibope Monitor,

exibe e pratica um conhecimento técnico
do mundo interativo nada comum. Nesta
conversa com a revista MEIO DIGITAL,
ele conta com exclusividade como pensa
o maior banco brasileiro quando o as-
sunto é digitalização.

DETALHANDO A GRANDEZA
ONLINE DO BRADESCO
"Temos no nosso site o equivalente a uma
Veja por dia de audiência, ou seja, em
torno 1,9 milhão de pessoas diariamente,

apenas no site do banco, sem contar

os demais sites das nossas propriedades.
São 57 sites ao todo. Cada pessoa fica
em média de 4 a 5 minutos interagindo
conosco, fora do internet banking. Se
considerarmos o internet banking, esse
tempo salta para 15 minutos. Temos 9,8
milhões de clientes cadastrados. Nossos
clientes são responsáveis por cerca de 1,5
trilhão de transações por ano, movimen-
tando cerca de R$ 1,7 bilhão. Importante
considerar que esse c um número que
continua crescendo não em proporções
aritméticas, mas geométricas. Além dis-
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só, registramos também 4,2 milhões de
transações via celular em 2008, resultado
do nosso mobile banking. Obtive 23 bi-
lhões de impressões com os patrocínios
que fizemos de internet em 2008. Em
cima disso, tive quase 6 milhões de cli-
ques eficientes. Com números assim, fica
claro perceber que o canal internet para
o Bradesco não é apenas estratégico: ele
é vita] para os negócios do banco."

À SERVIÇO DE UMA ESTRATÉGIA MAIOR
"Nossa estratégia online está integrada
ern um projeto maior, o grande projeto de
posicionamento estratégico do Bradesco,
traçado por nós desde 2005, que é o Ban-
co Completo. Ele expressa o objetivo da
instituição de passar ao País a oferta de
"full banking", contemplando também
uma segmentação praticamente pessoa
a pessoa, do mais simples ao mais sofis-
ticado. Quando desenhamos esse posi-
cionamento, tínhamos um investimento
online baixo, feito de forma esporádica.
Não havia um projeto de comunicação
digital estruturado. Hoje temos. Só que
é muito importante registrar que o Bra-
desco sempre foi um pioneiro digital. O
nosso conceito atual, fundamentado em
inovação - "2000 Inove" - não veio do
nada. Na verdade, ele tem como objeti-
vo resgatar nas pessoas a percepção de
que o banco sempre foi de ponta nessa
área. Em 1962, o Bradesco foi a primei-
ra empresa brasileira a se utilizar de um
computador no Brasil. Em 1982, implan-
tamos o primeiro videotexto do País, era
o embrião da internet. Em 1995, marca-
mos a entrada do banco na web com o
www.bradesco.corn.br - aliás, o primei-
ro endereço de uma empresa brasileira
na internet. Fornos também o primeiro
serviço de internet banking lançado no
Brasil, em 1996."

O PAPEL DO MARKETING
FRENTE À TECNOLOGIA
"O papel do marketing no Bradesco, frente
aos desafios da inovação, é fazer o acom-
panhamento permanente do que há de
novo; em seguida, juntamente com nossos
parceiros de desenvolvimento, planejar e
preparar testes dessas novas tecnologias;

"O conceito deste ano da nossa comunicação,
fundamentado em inovação, não veio do nada.

o

O Bradesco tem uma história de liderança em
inovação que estamos regatando"

depois, implementar os testes, monitora-
do sempre, acompanhando os resultados
a cada instante e fazendo os ajustes devi-
dos, sempre que necessário. Testar impli-
ca riscos, mas sem testes não se mantém
a liderança no mundo digital."

O TESTE DO SECOND LIFE
"O primeiro relógio da Ilha Brasil do
Second Life foi idéia nossa, uma idéia
pioneira. Deu certo. Aí, demos mais um
passo e criamos a Ilha Bradesco. em que
o atendimento bancário era através de
avatares. Havia lá também um centro

cultural em parceria com a USP. Até meu
avatar careca aparecia lá. Passamos a ser
um dos quatro destinos de Second Life
na América Latina. Geramos conteúdo,
não foi experimentação vazia. Foi uma
forma estruturada para gerar interesse e
assegurar presença. Quando a audiência
diminuiu, saímos. Mas soubemos tirar
proveito dos melhores momentos. Pelas
medições que fazíamos, sabia que valia
a pena o investimento na construção da
minha imagem de inovação. Somos a
maior organização bancária do País em
pontos de atendimento, são mais de 65

26 MEIO DIGITAL Maio Junho 2009



mil. Se você juntar alguns dos maiores
bancos brasileiros, eles não chegam a
isso. Na vida real. aqui fora, estamos em
cada esquina brasileira. Como não iría-
mos estar onde as pessoas estavam, no
mundo digital, naquele momento? Eu
preciso estar nas esquinas da internet
também."

COMO FAZER A GESTÃO DO
UNIVERSO ONLINE
"Tenho um painel de controle onde mo-
nitoro tudo que fazemos online perma-
nentemente. Monitoro minha concor-
rência também. É um acompanhamen-
to vivo. Vejo e analiso o perfil de cada
internauta, cruzo com nossos volumes
de investimento em cada target. men-
suro cada peça, em cada instante de sua
exibição. Como faço compras de mídia
antecipadas, diante dos resultados men-
surados, posso muitas vezes voltar a um
determinado portal e renegociar eom ele
entregas previamente acertadas, que não
apresentaram o desempenho combina-
do. Esse monitoramento visa mensurar
com precisão se meus objetivos de cons-
trução de marca junto a cada perfil de
público e a cada segmento de atuação
do banco estão em linha com as minhas
metas. Entendo cada inserção como uma
gota de valor que preciso adicionar ao
copo de construção da marca Bradesco,
que tem de estar, em cada target, perma-
nentemente cheio. No ambiente digitai,
o mundo da mídia pode ser acessado da
telinha do seu computador."

INTERNET VERSUS OUTRAS MÍDIAS
"O grau de controle dos meios digitais
permite uma diferença brutal na gestão
de mídia, comparativamente ao mundo
off-line. Na mídia impressa, por exem-
plo, compro um número de páginas em
uma determinada revista, faço um in-
vestimento e o que eu tenho para medir
é o IVC. Especulamos, por exemplo, se
foi a capa daquela edição, daquela sema-
na, que gerou este ou aquele comporta-
mento. Para cada edição, supomos que
haja um número 'x' de leitores para cada
exemplar. Mas será que essas pessoas le-
rarn mesmo a revista e viram mesmo o

seu anúncio? Há uma margem de 'achô-
metro' aí. As pesquisas e os indicadores
existentes funcionam, mas é mais para
saber de onde vem o vento. Na internet
isso não existe. Se não aconteceu a entre-
ga combinada, se não houve eficiência,
aciono imediatamente o veículo e rene-"
gocio minha posição."

GARANTIAS AO INVESTIDOR
"Agora que foi divulgado o estudo Ibo-
pe Monitor em que o Bradesco aparece
como o maior anunciante de internet
do País, se qualquer acionista quiser vir
aqui entender em detalhes por que isso
aconteceu, eu tenho como mostrar a ele
o retorno que cada uma de nossas ações
de comunicação online está gerando. Na

mídia digital o controle é mais preciso,
mais intenso e a assertividade é maior
por segmento."

MARCA ou PRODUTO?
"Minha maior tendência é usar a inter-
nei para comunicar e vender produtos,
porque aí tenho a certeza de otimização
da minha eficácia, por não estar apenas
construindo marea. Mas é possível aliar
ambos os'objetivos. Uma forma é am-
bientar as peças ao lado de conteúdos em
que haja pertinência com o tema tratado
e onde possa haver interação gerada a
partir do interesse do internauta, sem que
seja invasivo. Somos patrocinadores, por
exemplo, do histórico da Veja, um projelo
com um conteúdo maravilhoso. Veiculo aí
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peças que tenham a ver com esse conte-
údo. Entro na atitude do iiiternauta. Mas
cito um exemplo de integração on/off que
enriquece esse raciocínio. Na Olimpíada,
usei a televisão para falar de posiciona-
mento de marca, mas ao chegar à inter-
net, nosso público era impactado por uma
campanha de produtos. Era uma presen-
ça televisiva associando nossa imagem à
da Olimpíada, para puxar para produtos,
que eram trabalhados cm detalhe na web.
Falei de crédito, de investimento, etc."

POR QUE O BRADESCO É O MAIOR

ANUNCIANTE DA INTERNET?

"Por causa dos botões na home page dos
maiores portais brasileiros. Estamos em
Iodos os grandes. Não há como eu negar
isso, basta entrar lá e ver. Essa é uma
das estratégias do Bradesco ser líder na
internet do Brasil."

AGÊNCIAS TRADICIONAIS

OU AGÊNCIAS DIGITAIS?

"Para minha comunicação online, tra-

balho com agências especializadas, inte-
rativas. Acho que elas ainda terão uma
função importante durante algum tem-
po. Você vê algumas delas tentando ser
off-line. c agências off-line buscando
oferecer serviços online. Lá na frente,
isso tudo deve se transformar em uma
coisa só. Mas as agências online têm
uma potência, conhecimento c estrutura
mais ágeis e confiáveis para o atendi-
mento das minhas demandas específicas
para o mundo digital do que as off-liue.
Há campanhas em que tenho até 500 pe-
ças diferentes só para o mundo digital e
para desenvolver e administrar tudo isso
só mesmo uma agência especializada.
Usualmente, parto do off-line e faço as
devidas adaptações de ambiente e lin-

guagem para o mundo digital. Há casos
em que pode haver ainda uma criação
específica, na mesma linha, para o mun-
do online, mas tudo tem que funcionar e
transparecer integração."

MOBILIDADE

"A mobilidade é a grande tendência. So-
bre ela, tenho uma crença: a de que tudo
vai migrar para a telinha. e atelinha esta-
rá permanentemente móvel, ao seu lado.
com você. Sou um viciado em celular, te-
nbo três. Mas não sou só eu, as pessoas
estão buscando isso. Estão percebendo
que além de ser legal, é extremamente
útil e prático. Qualquer pessoa pode ter
uni celular hoje no Brasil. Do ponto de
vista de cenário, o uso dos smartphones
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ENTREVISTA LUCA CAVALCANTI

com acesso à banda larga 3G deve se
ampliar cada vez mais. Gomo vai acon-
tecer também com os netbooks, em que
os novos modelos começam a vir já com
modem 3G integrado. Da nossa parte,
não perdemos essa evolução de vista de
forma alguma, ao contrário, estamos na
ponta. Fomos os primeiros a disponibili-

"O mundo online
permite mensuracão
precisa e assegura
controle rigoroso
do retorno sobre o
investimento"
zar serviços bancários em celular, A se-
guradora do banco criou o primeiro apli-
cativo para iPbone aprovado pela Apple
Store. Um aplicativo com GPS e cheio de
outros serviços, bacanérrimo e extrema-
mente útil para os segurados. A verdade
é que, atualmente, os clientes Bradesco,
a um simples clique no celular, conse-
guem ter o banco inteiro em suas mãos.
Km 2008, foram realizadas 4,2 milhões
de transações através do nosso serviço
Bradesco Celular."

MODELOS DEFINITIVOS NA INTERNET
"Na internet, não há um Deus da verda-
de. Estamos todos tentando acertar. Não
adianta achar que há uma regra que nos
sirva a todos. Cada um tem suas próprias
certezas c sua própria interpretação so-
bre acertos e erros, a partir de seus ob-

jetivos estratégicos c da acuracidade de
suas ferramentas de mensuracão."

TWITTER
"Fui um dos primeiros a ter Twitter no
Brasil. Cheguei a ter 200 seguidores. Hoje,
o Twitter chegou a um nível em que as
pessoas coutam que estão tomando café
da manhã e eu não acho que minha vida
deva ser tão pública assim. Conto apenas
o que tenha a ver com os interesses do
banco. Mas entro ainda todos os dias. E
acho que é uma ferramenta a ser obser-
vada. Como recurso
de comunicação/'

YOUTUBE
"Toda campanha nova
do Bradesco a gente
joga no YouTube. Há
vídeos cm que atin-
gimos 35 mil pessoas
nesse ambiente. Sei
quando elas viram, o
perfil exato de quem
eram e quanto tempo
ficaram assistindo."

REDES SOCIAIS
"Temos a nossa própria rede social, a
do Banco do Planeta (www.bancodopla-
neta.com.br). para o qual não fazemos
nenhum esforço especial de mídia, mas
que conta já hoje com 15,5 mil membros.
Lá. os participantes discutem como me-
lhor conduzir sua vida para a preser-
vação do planeta, além de sua relevan-
te participação em ações sociais. É um
site aberto, não fazemos policiamento.
Temos apenas um observador nosso ali,

fazendo uma gestão permanente. Mas
nunca tivemos que banir ninguém desse
ambiente. Faz sentido para nós fomentar
essa comunidade, na medida em que no
posicionamento de 'banco completo' te-
mos que difundir o que de mais relevan-
te esta instituição faz, que é nosso tra-
balho de meio ambiente e de educação,
Não há nenhuma empresa brasileira que
se aproxime do que o Bradesco faz nes-
sas duas áreas. Cerca de 95% dos recur-
sos da S.O.S. Mata Atlântica, desde 1995,
quando a organização foi fundada, são

assegurados pelo Bradesco. Criamos en-
tão essa rede social, para tornar aberto o
debate sobre esses temas. Um centro de
discussões e conhecimento. Entram nele
cerca de 2,5 mil'pessoas por dia."

FUTURO DA MÍDIA
"Quem pensa que a internet c a mídia da
futuro se engana. Ela é a mídia do presen-
te. E caminha a largos passos para ganhar
cada vez maior importância na distribui-
ção das verbas publicitárias no País." »•
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