


pois lembra que precisa fazer
uma pesquisa para descobrir um
produto novo de que ele ouviu
falar; digita a palavra-chave no
site de busca; pesquisa; verifica
preço e marca uma tag (palavra-
chave) para lembrá-lo mais tar-
de de efetuar aquela compra; ao
mesmo tempo, troca idéias com
amigos no MSN; avisa o que anda
fazendo pelo Twitter. E aí? Qual a
sua impressão disso? Você achou
esse comportamento normal ou
"coisa de maluco"?

Se você respondeu que é "coisa de
maluco", precisa, imediatamente
rever os seus conceitos e se atua-
lizar, pois esse é o comportamento
do dia a dia dos seus alunos e, mais
do que isso, daquelas pessoas que
você espera que sejam seus alunos
no próximo semestre letivo.

Com todas essas idas e vindas do
nosso internauta em sua navega-
ção, que deve ter durado pelo
menos uns 20 ou 30 minutos, ele,
com certeza, foi impactado, com
maior ou menor grau de atenção,
por centenas de mensagens de
comunicação, promoção e opor-
tunidades; mensagens de comu-
nicação comercial de todos os ní-
veis, plataformas e ambientes do
processo de compra. Todos os ti-
pos de formatos e variedades tec-
nológicas, com maior ou menor
capacidade de envolvimento, in-
teratividade e geração de ação.

O tipo de comportamento que o
seu futuro aluno tinha na internet,
até bem pouco tempo atrás, não
era uma informação importante
para a sua campanha de processo
seletivo. Poderia até ser encarado
por você, realmente, como "coisa
de maluco", esse monte de inte-
rações que ele faz ao mesmo tem-
po, mas, hoje, tudo isso faz parte

do dia a dia da grande maioria
dos jovens, "plugados" quase 24
horas por dia na internet. Está na
hora de você "se plugar" nessa
realidade também.

Agora, o mais interessante nessa
história toda é que, nesse rápido
exemplo de por onde passa nosso
jovem nos momentos em que ele
está conectado, encontram-se as
grandes dicas de ferramentas e
mídias para planejamentos de co-
municação eficazes e alcance total
do target (alvo) para um determi-
nado objetivo. É nesse diversifica-
do e abrangente conjunto de opor-
tunidades de interação e resposta
comercial, em tempo real, que o
marketing deve iniciar seu proces-
so de estudo e planejamento.

Segundo uma pesquisa da Nielsen
Media Research, os maiores usuá-
rios de internet são, ao mesmo
tempo, os que passam os maiores
períodos de tempo na frente da
televisão. O estudo revelou que
quase 31% das atividades de in-
ternet realizadas nas residências
ocorrem quando o usuário tam-

bém está com a TV ligada. Entre
os maiores consumidores, tanto
de TV quanto de internet, 80%
fazem as duas atividades ao mes-
mo tempo. A velha letra da banda
Titãs, que estourou no Brasil na
década de 1980, está mais atual
do que nunca: "Tudo ao mesmo
tempo, agora!".

Veja, no gráfico abaixo, qual é a
forma de comunicação mais usada
pelos jovens ao redor do mundo,
nos dias atuais. Quer se comunicar
com eles? Então, pense bem em
quais mídias você está investindo
atualmente as suas campanhas.

Diferentemente do que muitos
pensam, de que o departamen-
to de marketing só trabalha ba-
seado em intuição, feeling (im-
pressão) e mídias de "moda",
para que seja possível "calçar"
os recursos investidos em comu-
nicação e comprovar o retorno
sobre o investimento, neste novo
mundo da web, começam a sur-
gir importantes aliados da equi-
pe de marketing: as ferramentas
de monitoramento das mídias di-



gitais. Essas ferramentas permi-
tem o monitoramento on-line de
conversações na web 2.0, acom-
panhando, em tempo real, a ex-
posição, na internet, de marcas,
empresas e assuntos de interes-
se. Elas buscam ocorrências da
palavra-chave escolhida nos prin-
cipais canais de mídias sociais no
Brasil, ou seja, blogs, fóruns de
discussão, sites de compartilha-
mento de vídeo, na Wikipédia e
em redes sociais.

Com essas informações, é pos-
sível classificar o tom das dis-
cussões e, caso seja encontrada
alguma referência negativa, por
exemplo, a ferramenta dispara
um alerta para o cliente ime-
diatamente, com comentários
e recomendações de ação. Sa-
bendo "comprar" e programar,
elas também emitem diferentes
tipos de relatórios, combinando
tecnologia e inteligência.

Com essas novas ferramentas, é
possível acompanhar a imagem
das empresas na rede, identifi-
car influenciadores, oportuni-
dades e definir estratégias de
relacionamento on-line. Impor-
tante para o seu planejamento
de campanhas de processo sele-
tivo e também para os diversos
programas de relacionamento
que a sua IES deve ter com em-
presas e egressos, com foco na
educação continuada.

E os dados neste mundo digital
não param de crescer. Não es-
queça que marketing não se faz
com feeling, mas sim com dados.
Segundo informações dos insti-
tutos de pesquisa especializados
neste novo tipo de mídia, como
o InterMeios, por exemplo, que
é considerado, hoje, o maior e
mais confiável indicador do setor,

registram-se, aproximadamen-
te, 65 milhões de internautas
no Brasil, ou seja, 48% de toda
a população do país maior de 16
anos. Dentro dessa fatia de usuá-
rios, registra-se uma expectativa
de tamanho de mercado na casa
dos 900 milhões de reais.

De acordo com o IAB, entida-
de do setor de mídia interativa
que valida o Projeto InterMeios,
juntamente com o Grupo M&M
(Meio & Mensagem), "os núme-
ros do levantamento respondem
por 85% do investimento total
em mídia interativa no Brasil.
O InterMeios deverá bater, este
ano, algo próximo dos R$ 763
milhões como faturamento geral
do setor, projetando-se um cres-
cimento estimado em 45% sobre
os R$ 527 milhões de 2007".

Neste momento, vocês devem
estar se perguntando: "Mas onde
são alocados prioritariamente to-
dos esses recursos em meios digi-
tais?". Se você conhece um pou-
quinho desse mercado e transita
por meios interativos digitais, já
deve ter passado pela sua cabeça
para onde vai grande parte des-
ses recursos.

Quem pensou no Google acertou!
Ele, sozinho, representa mais de
30% de todos os investimentos

feitos no país em comunicação e
marketing digital. Outro indica-
dor importante desse setor, ex-
traído do mesmo estudo, revela
que o acesso doméstico, único
efetivamente mensurado com ri-
gor estatístico para efeito de au-
diência pelo IBOPE/NetRatings,
representa apenas 23% do total
e, portanto, sugere que 77% dos
internautas conectam-se fora
de casa, em locais como lan
houses, trabalho, escolas, etc.
Veja os números desta pesquisa
no quadro abaixo.

Primordial, na hora de se de-
senharem os planejamentos de
marketing e comunicação, e dis-
tribuir a verba de investimento,
é conhecer quais são os principais
portais da web brasileira, por nú-
mero de visitantes únicos. Esse es-
tudo foi realizado pela Comscore,
uma das maiores empresas de
mensuração da internet mundial,
e revela quais são os principais,
que você pode conferir no quadro
da página seguinte.

Mas, o que o internauta tanto
faz na web? Essa é outra per-
gunta respondida pelo estudo
da F/Radar. Assim como todos os
internautas de outras partes do
mundo, o brasileiro investe seu
tempo em portais e ferramen-
tas de relacionamento on-line,
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como blogs, instant message, si-
tes sociais e ainda o e-mail. O que
diferencia os brasileiros dos inter-
nautas de outras partes do mundo
é a taxa de uso, muito acima da
média internacional. Além disso,
os brasileiros estão descobrindo,
em função da expansão da banda
larga, o mundo do entretenimen-
to on-line e, na mesma linha, vê-
se a expansão do relacionamento
on-line, com destaque para os es-
tudos das técnicas de behavioral
targeting (padrões de comporta-
mento do público-alvo).

Essa técnica, que vem sendo usa-
da já há vários anos pelas grandes
cadeias de varejo, agora chegou
de vez ao mundo digital e, hoje,
é dominada por todos os setores
que investem cada vez mais pe-
sado nessas novas mídias.

Com elas, é possível avaliar a audi-
ência, não por critérios de cober-
tura e freqüência (como fazem as
agências de publicidade com as mí-
dias off-line) ou por impacto (como

eram analisados os investimentos
em internet até bem pouco tempo,
como CPC (custo por clique)). Ago-
ra, mede-se a lógica seqüencial do
comportamento do internauta nos
mais diversos e variados ambientes
do complexo mundo digital e por
critérios qualitativos de preferên-
cia, relevância e envolvimento do
ambiente virtual com o internauta,
mas isso é assunto para outro arti-
go; behavioral targeting é um capí-
tulo à parte.

Bem, listamos pra você algumas
poucas ferramentas e novas téc-
nicas que estão sendo usadas por
departamentos de marketing,
agências de publicidade e agên-
cias de mídia digital, para se rela-
cionarem melhor e cada vez mais
focados em seu público.

Se tudo isso é muito novo e meio
confuso para você, está na hora de
se atualizar. Encontrar o target,
saber se comunicar com ele, nos
locais de relacionamento que ele
freqüenta, falar a linguagem que

ele está acostumado e entregar a
ele informações relevantes, que
ele queira obter, é chave para o
alcance dos seus objetivos de co-
municação e prospecção.

Não fique sentado esperando
que essa seja apenas mais uma
moda e que, depois que ela pas-
sar, você vai poder voltar a fazer
aquela mesma comunicação que
vem fazendo há vários anos: re-
vista, jornal, TV e outdoor. Elas
ajudam, mas não devem mais ser
as mídias em que você investirá
a maior parcela do seu budget
(orçamento) de comunicação.
Os meios digitais devem ter uma
atenção dobrada da sua equipe
de marketing a partir de agora.
E não durma no ponto, pois, em
muito pouco tempo, tudo isso já
estará ultrapassado! •
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