
A revolução da mídia
de marca própria

AS EMPRESAS ESTÃO

SE RELACIONANDO

DIRETAMENTE COM

O CONSUMIDOR NA

INTERNET-

TENDÊNCIA QUE

TRARÁ MUDANÇAS

PROFUNDAS NAS

ÁREAS DE

MARKETING E EM

TODA A INDÚSTRIA

DA MÍDIA

P raticamente todas as empresas têm seu
website. Porém, muitos profissionais de
marketing estão indo além disso e trans-

formando sua presença digital em potentes ca-
nais de mídia voltados diretamente aos consu-
midores. Segundo pesquisa da Outsell Inc., pu-
blicada em julho de 2008, cerca de 62% dos or-
çamentos de marketing e publicidade on-line
são gastos em mídia digital própria, superando
os 58% de 2007. Os profissionais da área reco-
nhecem que o mix correto de conteúdo, servi-
ços, comunidades e produtos pode criar expe-
riências bastante atraentes para seus consumi-
dores. E entendem que tais esforços apresen-
tam excelentes benefícios na estratégia de mar-

ca, na construção de relacionamentos e na ge-
ração de indicações para novas vendas.

A popularidade crescente da "mídia de
marca própria" como a chamamos, é um dos
fenômenos mais instigantes e com maior po-
tencial de quebra de paradigmas no ecossiste-
ma de marketing e mídia. As agências de publi-
cidade, as empresas de mídia e seus profissio-
nais precisam estar cientes desses benefícios e
também de suas implicações na indústria. Essa
nova estratégia de comunicação e relacionamen-
to on-line representa não apenas uma maneira
convincente de envolver os consumidores, mas
também mais um desafio aos modelos de mídia
comercial existentes há longa data.Quanto mais
se gasta em canais de marca própria, menos
pode ser gasto em publicidade tradicional, es-
pecialmente no reino digital.

A busca direta aos consumidores pela rede
mundial começou há cerca de uma década. Nes-
se tempo, houve falhas grandes e bastante caras.
A Anheuser-Busch trombeteou o www.Bud.tv
em 2007 e acabou encerrando suas operações em
silêncio no início de 2009. Mas também houve
vários sucessos notáveis. A General Mills tem mais
de 8 milhões de visitantes diferentes no
www.BettyCrocker.com a cada mês, número
comparável ao rival www.foodnetwork.com, par-
ceiro de uma popular cadeia de televisão. A Kraft
Foods tem o iFood Assistant, um dos aplicativos
baixados com maior freqüência no iPhone da
Apple. Também a plataforma Olay for You de
educação do consumidor de saúde e beleza en-
globa o site altamente visitado da Procter & Gam-
ble e quiosques em lojas lançados em parceria
com a rede Walmart. O rápido crescimento da mídia
de marca própria também acontece nos mer-
cados B2B, entre empresas. Por exemplo, a Home
Depot lançou o www.hdbusinesstoolbox.com para
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aprofundar sua conexão com construtores, ofe-
recendo ferramentas de gerência de negócios,
além de disponibilizar descontos e serviços tais
como seguros, telecomunicações e impressão.

Com a experiência ganha no desenvolvi-
mento e gestão dessa nova estratégia de
marketing digital, a tendência é de que os pro-
fissionais do setor usem cada vez mais essa op-
ção em seu arsenal de ações. O maior fator de
diferenciação será a habilidade de atrair visitas
aos ambientes da marca que se traduzam em
criação de relacionamentos, comunidades e
conveniências para os consumidores. Não se
tratam de infomerciais digitais. As melhores
ações de comunicação on-line conectam os
consumidores diretamente às marcas. Os
internautas podem montar e testar novos pro-
dutos, participar de fóruns eletrônicos onde ou-
tros visitantes postam suas opiniões e ainda apro-
veitar ofertas exclusivas e serviços diversos.

O Grupo Lego patrocina um bom exem-
plo de marketing inovador dentro desse novo
paradigma. A empresa criou uma ampla varie-
dade de pontos de contato com os consumi-
dores por meio de canal próprio: um fã-clube,
uma rede social, jogos de computador, troca
de recados, filmes e em breve lançará seu pró-
prio game para múltiplos participantes. Em
www.legofactory.com, os consumidores po-
dem criar seus produtos. Ao participarem de
uma rede com cerca de 120 mil projetistas vo-
luntários, os fãs interagem, sugerem idéias para
produtos e tornam-se "embaixadores" que divul-
gam as novidades. Assim, a Lego facilita conver-
sas diretas entre a empresa e seus clientes, tanto
quanto o diálogo entre os seguidores da marca.

Para a Lego, a estratégia de mídia própria
está pagando dividendos. A companhia tornou-
se a maior marca digital nos Estados Unidos,

rivalizando com participantes tradicionais na
web, como a Nickelodeon e o Cartoon Network
Online, pela atenção do seu grupo demográfico
principal: crianças de 6 a 11 anos. Essa inova-
ção na estratégia digital tem contribuído para
o recente sucesso da empresa, que apresentou
um aumento de 19% nas vendas, no ano de
2008, apesar de o mercado global de brinque-
dos estar diminuindo.

O uso eficaz da mídia própria não substi-
tuirá totalmente as outras formas de marketing
digital, mas, inevitavelmente, mudará os pa-
râmetros de comparação em relação à quali-
dade das ações e ao retorno sobre o investi-
mento. Da mesma forma que varejistas como
a Target e a Costco criaram marcas próprias
que competem em qualidade e não apenas em
preço, as mídias próprias passarão a ser, pelo
menos para alguns consumidores, uma alter-
nativa viável de entretenimento e informação.
As implicações do fenômeno têm ramificações
estratégicas importantes para profissionais de
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marketing, suas agências e, naturalmente, para
as empresas de mídia.

Todos os envolvidos em publicidade e pro-
paganda sabem que a criatividade é crítica em
um ambiente de construção de marca. Porém,
a criatividade por si só não gera negócios nem
retorno do investimento. Esforços de mídia pró-
pria têm sucesso quando alicerçados em conhe-
cimentos dos padrões de navegação on-line e
dos tipos de serviços e de conveniências que os
consumidores associam àquela marca. Além
disso, o uso do canal próprio na internet tem de
estar integrado à estratégia digital como um todo.

Ao criar e manter seus espaços na rede
mundial, a empresa deve selecionar parceiros
de forma criteriosa. Os varejistas gerenciam
suas marcas próprias combinando fornecedo-
res terceirizados e fabricantes de ponta. Os pro-
fissionais de marketing já estão buscando um

grupo de parceiros para a produção dos con-
teúdos próprios on-line. Alguns trabalham com
agências de publicidade. Outros se associam a
veículos tradicionais, tais como a Meredith e a
MTV para criarem conteúdo próprio que se in-
tegre com suas campanhas publicitárias pagas.

O fortalecimento das ofertas de mídia pró-
pria está elevando a tensão ao longo da cadeia da
propaganda - mais precisamente, o conflito en-
tre agências de publicidade e empresas de mídia,
uma vez que ambas lutam para tornar-se o par-
ceiro preferencial das companhias nas suas ações
de conteúdo digital. Em um estudo recente da
Booz & Company, intitulado "Marketing & Me-
dia Ecosystem 2010," 70% das agências afirma-
ram que estão assumindo "papéis de editor" e
desenvolvendo conteúdos para seus clientes. Ao
mesmo tempo, 53% dos veículos de mídia infor-
maram estar trabalhando mais diretamente com
o pessoal do marketing dos anunciantes. Cada
vez mais, os veículos assumem serviços anterior-
mente fornecidos pelas agências que apoiam a
criação da mídia de marcas próprias.

Agências ou empresas de mídia - quem
vencerá? No atual ambiente darwiniano, os or-
çamentos de publicidade paga estão sob enor-
me pressão e tanto os veículos quanto as agên-
cias brigam por cada fatia do mercado. Os com-
petidores que se adaptarem mais rapidamente
ao paradigma das mídias de marca própria pro-
vavelmente serão os vencedores ao final da
reestruturação da cadeia de valor. A mesma
observação vale para os profissionais do
marketing. Tendo seus próprios canais digitais,
poderão alcançar um amplo espectro de objeti-
vos de mercado - branding, opiniões e perfis de
consumidores e até mesmo geração de negó-
cios - muitas vezes com maior retorno do inves-
timento e com custo mais baixo. Para a maioria
deles, uma proposição dessas é irresistível. Logo,
podemos esperar que o movimento em direção
a mídias próprias seja um dos efeitos duradou-
ros que restarão ao cabo da turbulência atual.

(Matthew Egol é sócio da Booz & Company's na área
de mídia e consumo global, com sede em Nova Iorque.
Leslie H. Moeller é sócio da Booz & Company em
Cleveland. Christopher Vollmer é sócio da Booz &
Company em Nova Iorque.)
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