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No intuito de analisar o inte-
resse dos internautas por men-
sagens publicitárias na internet, 
a Eyeblaster realizou a pesquisa 
A Atenção do Consumidor, com 
amostra isolada de 42 bilhões de 
interações veiculadas em todo o 
mundo. O levantamento mensura 
o grau de interatividade dos inter-
nautas com as peças no período 
compreendido entre setembro de 
2008 e março deste ano. 

Ele apontou que o consumi-
dor gasta intencionalmente, em 
média, um minuto por dia na inte-
ração com publicidade online. De 
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acordo com os resultados, pela 
manhã os internautas estão mais 
abertos a esse tipo de comunica-
ção, sendo que o pico acontece às 
9 horas. “Há também evidências 
de que no horário do almoço as 
interações são mais duradouras”, 
acrescenta Carlos Medina, diretor 
geral da Eyeblaster no Brasil. 

As peças criadas em formato de 
vídeo são as que mais repercutem, 
e chegam a conquistar cerca de 70 
segundos da atenção do usuário, o 
dobro do impacto causado pelas pe-
ças não munidas dessa ferramenta. 
Quando isolada a América Latina, 

Índice de interatividade Tempo de interação sem vídeo Tempo de interação com vídeo

Globalmente 37,37 segundos 71,51 segundos

América Latina 31,02 segundos 72,33 segundos

Estados Unidos e Canadá 32,73 segundos 85,16 segundos

Ásia e Pacífico 33,51 segundos 59,94 segundos

os anúncios em geral registram 
perto de 51 segundos de interação, 
sendo que os baseados em vídeo 
acumulam quase 73 segundos, 
contra 31 dos que não têm.

Na escala de formatos com 
melhor desempenho, os que 
contemplam as peças inseridas 

nos programas de mensagem 
instantânea ficaram em primeiro 
lugar, com 83 segundos de aten-
ção, seguidos dos baseados em 
rich media (73 segundos) e dos 
banners (59 segundos). 

As medições foram feitas por 
meio da métrica Dwell Time, que 

consegue justamente fazer essa 
análise de interação e tempo 
dela. “Podemos saber quanto 
tempo o mouse ficou sobre o 
anúncio, qual a duração do ví-
deo que o internauta iniciou e o 
tempo gasto pelo usuário com a 
publicidade”, conta Medina.

O Ibope Nielsen Online divul-
gou na semana passada um top 10 
de audiência na internet brasileira 
em agosto. São duas listas, sendo 
que uma delas inclui aplicativos 
na análise, o que altera a ordem 
de posição das marcas em cada 
tabela. O instituto considera mar-
ca como um conjunto de canais, 
domínios ou URLs ligados a uma 
empresa. O estudo leva em conta 

Ibope aponta maiores audiências da web

residências e locais de trabalho.
Os líderes em visitantes únicos, 

incluindo aplicativos, foram Google 
(34,173 milhões), MSN/Windows 
Live/Bing (32,579 milhões), Orkut 
(27,893 milhões), UOL (27,685 
milhões), Microsoft (25,7 milhões), 
iG (23,999 milhões), Globo.com 
(22,918 milhões), Terra (22,776 
milhões), YouTube (22,434 mi-
lhões) e Yahoo (21,871 milhões).

Positivo comemora crescimento  
e sofistica linha de produtos

Quando excluídos os aplica-
tivos, o top 10 fica assim: Google 
(34,137 milhões), Orkut (27,893 
milhões), MSN/Windows Live/
Bing (27,707 milhões), UOL 
(27,685 milhões), iG (23,999 
milhões), Globo.com (22,918 
milhões), Terra (22,776 mi-
lhões), YouTube (22,434 mi-
lhões), Yahoo (21,781 milhões) 
e Blogger (19,134 milhões).

A crise econômica mundial não 
bateu à porta da Positivo Informáti-
ca. Líder no mercado brasileiro de 
computadores, com 15,1% de par-
ticipação, a companhia paranaense 
comercializou 765,6 mil máquinas 
no primeiro semestre do ano, 
aumento de 1,3% em 
relação ao mesmo perí-
odo de 2008. Segundo 
Hélio Rotenberg, pre-
sidente da empresa, 
o crescimento foi pu-
xado principalmente 
pelos computadores 
portáteis, sendo que 
os notebooks registraram novo 
recorde e representaram 40,7% 
do volume de vendas. 

Tendo em vista a recupera-
ção do mercado, a capacidade 
de produção da empresa tam-
bém foi ampliada, em cerca de 
30%. Com investimentos de R$ 
10 milhões, as três unidades — 
Curitiba, Manaus e Ilhéus — con-
seguirão produzir, até o fim de 
2009, 330 mil computadores por 

mês, contra os 240 mil atuais. 
Diante do reaquecimento e 

de olho também na sazonalidade 
do final do ano — época de maior 
lucratividade do comércio —, a 
Positivo antecipou o lançamento 
dos computadores que integram 

a linha 2010. Pensados 
para atender consu-
midores de variadas 
classes sociais e com 
objetivos distintos, os 
modelos compreen-
dem três categorias. 
Entre eles estão dois 
novos integrantes da 

linha Mobo, de netbooks: o Mobo 
Black (versão mais clássica, con-
cebida de acordo com o desejo 
dos consumidores) e o Mobo Red, 
focado no público feminino. Para 
notebooks foram criadas duas 
linhas (Aureum e Platinum) e a 
série Art Fashion. 

O destaque ficou por conta 
do novo conceito, “Tudo em um”, 
para desktops, que tem como apelo 
reunir monitor, gabinete e caixas de 

som em uma única peça. A máqui-
na top de linha, chamada Positivo 
Union Touch 2200, visa conquistar 
as classes A e B e vem equipado 
com tela sensível ao toque, disco 
rígido de 1 terabyte (o equivalente 
a 1.000 GB de memória) e resolu-
ção full HD. “Reforçaremos nossa 
presença na classe C, mas também 
identificamos a vontade dos consu-
midores de alto poder aquisitivo 
em adquirir uma máquina mais so-
fisticada”, afirma Rotenberg. Hoje, 
cerca de 40% dos consumidores 
do varejo são das classes A e B+, 
contra 60% das classes C e B-.

Os novos produtos chegam ao 
varejo em outubro, com preços 
que variam entre R$ 999 e R$ 
3.799. “Fizemos pesquisas com 
os consumidores e atendemos a 
uma série de demandas. Temos 
uma linha com design diferen-
ciado e uma grande preocupação 
em facilitar o uso da tecnologia 
pelo brasileiro”, comenta Adria-
na Flores, gerente de produ-
to da Positivo Informática.(MD)

Empresa já apresentou 
modelos da linha 2010

Estar presente nas redes 
sociais e fazer bom uso da blogos-
fera já se tornaram regras dentro 
das empresas que não querem 
deixar escapar a oportunidade de 
se relacionar com consumidores 
e fidelizá-los. O próximo passo, 
porém, é aprender a utilizar 
todo o potencial desses canais 
para incrementar estratégias 
de negócios. “As redes sociais 
têm se mostrado grandes aliadas 
quando, por exemplo, o assunto 
é inovação. Seu caráter colabora-
tivo, porém, ainda configura um 
grande desafio para as empre-
sas”, ponderou Marcelo Branco, 
diretor da Campus Party Brasil, 
durante debate no Seminários 
Info, evento realizado na semana 
passada em São Paulo. 

Segundo Branco, inovar é 
essencial para o crescimento 
de uma marca, mas gerenciar a 
quantidade de opinião e ideias 
vindas de pessoas comuns na 
rede é a grande barreira a ser 
superada em busca do sucesso. “A 
empresa que conseguir fazer isso 
primeiro será reconhecida como 
inovadora e certamente terá vida 
longa”, acredita. O discurso foi 
acompanhado por Carlos Werner, 
diretor de marketing corporativo 
da Samsung, para quem a pepita 
de ouro só será encontrada nos 
ambientes sociais por meio de 
muitas experimentações.

Osvaldo Barbosa Lima, diretor 
geral de serviços online da Micro-
soft Brasil, contou que nos Estados 
Unidos a companhia faz uso de 
redes sociais mais fechadas para 
ter o feedback dos consumidores 
em relação aos novos produtos 

O desafio de gerenciar a 
inovação na mídia social

da marca. “Dessa forma é possível 
inovar com base na opinião dos 
internautas sobre lançamentos. É 
uma questão de tempo para con-
seguirmos aprimorar esse tipo de 
relação”, colocou. 

Há, no entanto, um vácuo no 
que diz respeito a quais caminhos 
seguir. De acordo com Werner, ad-
ministrar as reclamações postadas 
por consumidores nesses endere-
ços já é por si bastante complicado. 
Todas elas são encaminhadas para 
o atendimento via call center, mas 
é difícil dar resposta a tudo. “Ainda 
existe a dúvida de como tratar as 
redes sociais. Elas devem ser vistas 
como serviço de atendimento ao 
cliente, canal de relações públicas, 
marketing, mídia. Não é fácil fazer 
tudo o que elas nos permitem”, 
disse Werner, que conta com uma 
pessoa terceirizada e com acesso 
livre dentro da Samsung para dar 
agilidade e tratar o conteúdo com 
responsabilidade.

Defensor da total transparência 
no trato com o internauta, Rodrigo 
Byrro, gerente de produtos da 
HTC América Latina, é favorável à 
cautela. “Para aproveitar todas as 
facilidades que a internet trouxe 
como canal de comunicação é 
preciso estar preparado e sempre 
alinhado aos valores defendidos 
pela companhia. Não adianta 
querer estar em todas as redes 
sociais e não entregar relevância a 
quem acessa”, acredita. “Também 
não dá para pegar todas as ideias 
dadas pelos consumidores e achar 
que dali vai sair um produto ino-
vador. É preciso ter profissionais 
analisando e reunindo as melhores 
contribuições”, acrescentou. (MD)
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