
Os gestores de marketing das grandes mar-
cas em operação no Brasil observam a ainda
embrionária decolagem dos grandes grupos
de comunicação, não nativos digitais, rumo
ao mundo dos bits. Nenhum está mais na
pista, taxeando. Estão todos no ar, em busca
de sua última fronteira, a digitalização final.
Mas os anunciantes estão ansiosos. Querem
mais. E querem rápido,

"Até há pouco tempo, essas empresas ten-

tavam trabalhar no ambiente digital com os
mesmos modelos de espaços lixos adotados
por elas no mundo off em que disponibili-
zam páginas para anúncios, comerciais de 30
segundos, etc. Mas na internet é necessário
mais que isso. É preciso desenvolver espaços
em que as marcas possam se relacionar mais
com seus públicos", alerta Herlander Zola,
gerente de propaganda e estratégias de ma-
rketing da Volkswagen.

Trata-se, portanto, de uma fase de transi-
ção em que marcas, anunciantes, agências
e a ponta de contato com o consumidor, que
são os veículos de comunicação, precisam
se adaptar a um mundo novo, que aparente-
mente será eficaz para todos, mas que ainda
reserva tesouros que poucos descobriram
onde estão. Ou como buscar.

Como um dado de cenário, importante re-
gistrar que no Brasil o crescimento do acesso
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à banda larga e a inclusão digital estão mu- das marcas. De olho nesse mercado, que
dando o quadro das estratégias de publici- promete aumentar a cada ano, os grupos
dade e marketing. A maior digitalização da de comunicação estão digilalizando suas
população vem aumentando a audiência operações e oferecendo novos serviços e
na internet e, naturalmente, o interesse produtos para atenderem às demandas dos

seus anunciantes. O maior desafio é mudar
o pensamento off-line para entender os no-
vos conceitos técnicos de mídia vigentes no
mundo digital.

Como analisa João Fernando Vassão, di-
retor de marketing da CVC, operadora de
turismo: "É dolorosa a transposição da atu-
ação ria mídia tradicional para o ambiente
digital. Ela vem acontecendo, mas não c
simples. Os veículos nativos da web têm,
comparativamente àqueles que tentam essa

posição do off-line para o digital, um pouco
de inovação em quantidade suficiente".

INTEGRANDO NATIVO DIGITAL COM

MIGRANTE DIGITAL
Seja como for, difícil ou não, é inevitável

prever que os grupos de comunicação nati-
vos da mídia off-line deverão experimentar
um crescimento cm seu faturamento pro-
veniente das plataformas online no Brasil.
"Nossa receita publicitária dobrou nos meios
digitais", conta Thais Chede, diretora geral
de publicidade da Editora Abril, maior gru-
po editorial da América Latina. A empresa
comercializa já 50% de suas novas assina-
turas pelos canais digitais. A Turner Brasil

transição, muito mais refinamento e muito - operadora dos canais Garíoon Network,
mais velocidade para perceber o que quer o Boomerang, TNT, TCM Classic Hollywood,
internauta, o que o agrada. Por isso, são eles CNN Internacional e CNN em Espanhol -
os líderes das audiências digitais. Ainda fal- gera boje no Pais 10% de sua receita publi-
ta, entre as empresas que fazem essa trans- citaria através de ações de internet, celulares
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e digital signage. O mesmo percentual deve
atingir neste ano a MTV, através da venda
de publicidade online e conteúdos digitais de
entretenimento.

Para anunciantes que têm já experimen-
tos no mundo digitei, como a HP, o ideal
para as marcas é mesclar ofertas de veícu-
los nativos digitais com serviços e produtos
dos veículos tradicionais. Regina Macedo.

diretora de marketing corporativo da HP.
revela: "Trabalhamos hoje tento com veícu-
los exclusivamente digitais como também
com vertentes digitais de mídias off-time. . No
final do ano passado, fizemos uma ação no
Gizmodo, um dos maiores blogs de tecno-
logia do País. Mas também usamos sites de
Exame, Veja e Veja São Paulo, dentre outros.
Hoje esses veículos já fazem parte habitual

de nossos planos de mídia".
André Almeida, diretor comercial de inter-

net da Editora Abril, acredila que a ocupação
de espaços nesse vasto e crescente ambiente
comunitário online é uma oportunidade al-
tamente vantajosa: "É possível contato com
uma grande audiência a um custo bastante in-
teressante: é o conceito de long tail, explica.

Segundo ele. a Abril lançará pacotes foca-
dos em públicos segmentados, por gênero
ou assuntos - como mulheres e alimentos -,
envolvendo tanto esses espaços de relacio-
namento social quanto seus domínios mais
tradicionais, compostos por versões digitais
dos produtos impressos da editora c por mar-
cas surgidas na web, como o próprio Gostei,
casa.com.br, bebe.com.br e viajeaqui.

A estrutura digital do grupo engloba ain-
da a presença em redes sociais, sejam elas
próprias - como Gostei e PinFotos. respecti-
vamente de compartilhamento de imagens e
indexação de notícias -, sejam blogs integra-
dos à rede independente Blogtilogs, nos quais
a Abril comercializa espaços publicitários.

Há ainda diversos produtos e conteúdos
também para aparelhos móveis, entre eles
vários sitos para iPhone. com títulos como
Veja São Paulo e Veja Rio, detalha o diretor
de assinaturas, Fernando Goste.

APOSTA PRÁTICA, A ÚNICA SAÍDA

O Vázigi ínternexus, em busca de um público
jovem, para seus cursos de idiomas, testou o
novo modelo da MTV. que integra on e off-
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line: "Antes, incluíamos a internet em nossa
comunicação, porém em modelos mais con-
vencionais: banners, virais, promoções cultu-
rais com envio de melhor foto, por exemplo.
Neste ano montamos um espaço de conteúdo
no Overdrive - portal de clipes da MTV - de-
nominado Do You Understand?, afirma Mar-
eia Pires, diretora de marketing da escola.

mos ícones exibidos na programação para
indicar a disponibiliza cão, para celulares, de
imagens adicionais, trilha sonora ou infor-
mações promocionais, dentre outras possibi-
lidades de comunicação.

Para Mareia Pires, os veículos de comuni-
cação precisam ampliar esses espaços online;:
"A MTV já trabalha melhor a integração de

No portal, filmes mostram de forma bem-
humorada exemplos de uso incorreto do
idioma inglês, e os usuários podem também
colocar conteúdo e opinar sobre a marca. De-
senvolvida pela agência McCann Erickson, a
ação tem como foco jovens com idade entre
10 e 20 anos. "Esse é um público que hoje
exige interatividade, por isso precisávamos
criar uma ação para aproximar a marca",
conta Mareia.

Como detalha José Wilson Konseca, diretor
geral da MTV, o projeto digital da MTV cha-
ma-se Second Skin. Uma nova "pele", inte-
gralmente digital, capaz de garantir o contato
do público - 24 horas por dias. onde quer que
ele esteja - com o "organismo" MTV. Isso é
feito via celular. Os anunciantes podem, por
exemplo, incluir em seus comerciais os mes-

siia presença nos outros meios com as mídias
digitais, mas isso ainda não é uma regra. É
muito mais fácil para as empresas de comu-
nicação simplesmente oferecerem espaços
tradicionais, da mesma maneira com que já
trabalham em outros meios e ambientes. Mas
o usuário não quer só isso, ele quer conteúdos
interessantes", critica.

Mareia lembra ainda que o mundo digital
permite mensuração precisa. E disso não
abre mão: "Quero que a MTV me informe
quem interagiu com meu conteúdo e como
ocorreu essa interação. Preciso dessas infor-
mações não apenas para avaliar a eficácia
das ações, mas também para entender o que
está acontecendo, perceber tendências, pla-
nejar as próximas ações".

Os investimentos em comunicação do Tázi-

gi devem atingir neste ano R$ 5 milhões. Cer-
ca de 20% já são usados nos meios digitais. E
esse índice deve crescer.

AMPLIANDO AS FERRAMENTAS E
POTENCIALIZANDO CONTATOS

Para Herlaridcr Zola, o desafio de mudança
de postura por parte dos .grupos de comuni-
cação off-iine deve ser radical: "Os grupos de
comunicação começam a perceber que no
ambiente digital o anunciante interage com
o internanta. O fundamental é que eles per-
cebam que, na internet a própria forma de
distribuição de seu conteúdo é diferente da-
quela existente no universo off-line. Eles pre-
cisam analisar seu modelo de distribuição de
conteúdo no universo digital e, nessa análise,
verem quais são as oportunidades mais inte-
ressantes para os anunciantes".

Zola fala com a experiência de um usuário
habitua] das soluções dos grupos de comu-
nicação no mundo digital: "Temos presença
bem forte, por exemplo, 110 Globo.com. um
portal que canaliza audiência do mundo off
para o online. Temos também presença em
sites de algumas editoras, como Auto Espor-
te, da Editora Globo, Quatro Rodas e Viaje-
aqui. da Abril. Em 2007, fizemos no Viajea-
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qui uma ação que permitia a quem montava
pacotes de viagem - e nele incluía o aluguel
de um veículo - a oferta de condições dife-
renciadas para o aluguel de automóveis da
Volkswagen. Também em 2007, fizemos no
portal Lancenel, do jornal Lance, unia ação
denominada Bolão Volkswagen, na qual o
interaauta monlava um bolão com palpites
sobre jogos e quem obtinha os melhores re-
sultados ganhava prêmios".

As Organizações Globo, utilizadas pela VW
em sua estratégia de integração on/off. têm

claros os desafios e as potencialidades dessa
integração: "Há receitas indiretas, obtidas a
partir do aumento da fídelizacão e audiência
dos canais e produtos originais do grupo, que
obtemos através de pacotes integrados, que
envolvem internet e celulares", revela Juarez
de Queiroz Campos Júnior, diretor geral do
Globo.com (portal que centraliza a presença
digital do grupo).

Na área de revistas do conglomerado, a
preocupação parece ser á mesma: "2008 foi
nosso primeiro ano corn receita digital re-

levante", revela Ricardo Cianciaruso, res-
ponsável pela área de conteúdos digitais da
Edilora Globo. "Hoje, nossas fontes de receita
direta são basicamente a publicidade online
- que é a maior -, o e-oommerce, links patro-
cinados do Google e celular."

Para Gilberto Corazza, diretor de merca-
do anunciante da editora, a Web amplia a
presença mercadológica da Globo: "Em um
ano, atingimos na internet um público prati-
camente igual ao lotai de leitores que temos
nas revistas", destaca.

SOMANDO ON + OFF

"Km meados do ano passado, fizemos uma
campanha dirigida ás mulheres que, en-
tre outros componentes de interatividade,
convidava-as a falarem delas próprias e fa-
zerem upload de suas fotos no nosso site.
Ela foi ao ar no MSN, Yahoo e em redes so-
ciais como Orkut. Mas utilizamos também
o Globo.com e o portal da Abril, presenças
digitais de grupos de comunicação off-Ime".
detalha Daniela Cutlip, gerente responsá-
vel pelas áreas de marketing direto e digi-
tal do Grupo Santander Brasil, referindo-se
à campanha realizada para o Banco Beal,
que recebeu mais de 26 mil imagens.

Essa integração entre mundos paralelos,
o analógico e o digital, parece caminhar
como uma tendência crescente, à qual tan-
to grupos de comunicação como anuncian-
tes estão bastante atentos.

Para Rafael Davini, vice-presidente de
publicidade da Turner no Brasil e em Mia-
mi, a TV' e o mundo digital são aliados, não
inimigos. Destaca que a mídia online tem
capacidade para ampliar o público dos
seus diversos canais de TV, além de ajudar
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Turner cria promoções na TV que convidam

as pessoas para os sites

a fidelizá-lo. Em contrapartida, a TV ala-
vanca as audiências digitais: "Divulgamos
na TV promoções que convidam as pessoas
a irem aos nossos sites; e, nos sites, temos
conteúdo capaz de atrair o público para os
nossos canais", conta.

Para o anunciante, essa integração de
mão dupla otimiza suas ações de comuni-
cação e tende a rentabilizar investimentos
de marketing e mídia.

Davini explica que a internet, atual-
menle, gera cerca de 10% do faturamento
publicitário da Turner Brasil, que no uni-
verso digital hoje obtém receita também
através da disponibilizaçào de jogos e
conteúdos para celulares, além de opera-
ções de video on demand em parceria com
operadoras de telefonia.

Na mesma linha de integração caminha
a KSPN Brasil. Marcelo Pacheco, diretor
comercial do canal, explica: "Somos uma
empresa mnltiplataforma. Através do nos-
so conteúdo, os ias do esporte, como cha-
mamos nosso público, interagem. Nos pro-
gramas, pedimos que participem dos blogs,
mandem mensagens e insorevam-so nas
promoções exclusivas da internet".

A ESPN utiliza diversas ferramentas digi-
tais, como alertas via SMS e e-mail marke-
ting (Agenda do Fã de Esporte), e também
cria promoções exclusivas com diversos
prêmios para a audiência em seu portal
ESPN.com.br.

"Ainda não oferecemos games", conta
Quadra, "mas pretendemos oferecer no
futuro.''

Estratégico também é integrar o anun-
ciante nesse novo universo de relaciona-
mento: "No ESPN.com.br/narede", detalha,
"produzimos atividades de acordo com o
desejo e a estratégia de cada anunciante.
Eles já conseguem fazer coisas diferentes e
focadas para cada um de seus públicos."

COMPORTAMENTO E DADOS DE CONSUMO

A busca cada vez mais detalhada por infor-

mações sobre comportamento e consumo
cresce por parte dos anunciantes na medi-
da em que o processo de segmentação se
sofistica. No mundo digital, a realização de
pesquisas e estudos dessa natureza auxilia
nas estratégias tanto dos grupos de comu-
nicação como das marcas em geral.

Regina Macedo, diretora de marketing
corporativo da HP Brasil, alerta: "Todos
precisamos entender que mudaram as for-
mas de falar com o consumidor, mudaram
as características de segmentação. Hoje,
segmenta-se o público mais pelo compor-
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lamento. Ocorre que todos no mercado -
agências, anunciantes c veículos - estão
ainda aprendendo a fazer isso bem. Nào
há quem possa dizer que tenha já um mo-
delo completo".

Na Turner, a tecnologia digital é usada
para a realização de pesquisas de mercado,
caso do já tradicional estudo Kids Survey
(ver nesta edição reportagem sobro crian-
ças digitais), cuja edição mais recente foi re-
iili/atia em meados do ano passado a partir
do site do Cartoon Network: "Esperávamos

uns 5 mil respondentes em uma semana,
Encerramos a pesquisa em três dias, pois já
havia 7 mil participantes", conta Davini.

Marcelo Pacheco revela também que na
ESPN se pratica um toma lá, dá cá, explíci-
to entre o canal e seu público: "A cada dia
que passa, temos um banco de dados mais
específico, com uma base cada vez mais
segmentada. Quanto mais nosso cadastra-
do nos dá informações sobre ele, mais nós
damos informações do que ele gosta",

Na análise de Alexandre Campos, gerente

de consultoria da ÍDC Brasil, "a tendência
é que as empresas invistam mais no digi-
tal, principalmente porque as pessoas estão
passando cada vez mais tempo na inter-
net". Segundo ele, esse movimento não está
acontecendo por acaso. "Nos meios digitais
é possível atingir públicos segmentados,
além de uma mensuração dos resultados
clara e objetiva."

Isso vale para todos, agências, marcas e ve-
ículos de comunicação. Portanto, o vôo está
no ar. Agora 6 a hora. Todos a bordo!
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