TEM SEMPRE RAZÃO
Até este momento, você já deve ter lido nos mais diversos veículos focados em novas mídias e
tecnologias, espalhados pelo Brasil e pelo mundo, artigos, reportagens especiais e entrevistas com
os mais renomados especialistas na área, onde se tenta traçar os rumos que o segmento de internet
poderá tomar em mais um ano que se inicia.
Nesta edição, decidimos inverter tal lógica e extrair tais informações diretamente de algumas das principais
fontes responsáveis pelo investimento em ações, campanhas e projetos digitais e interativos no país.
Neste bate-papo, convidamos Herbert Gris, gerente de marcas internacionais da FEMSA Cerveja
Brasil (www.femsabrasil.com.br), e Patrícia Fraga, gerente de multimeios da Petrobras (www.
petrobras.com.br), a analisarem o momento do mercado web e como anda o nível de atuação das
agências digitais no país. Boa leitura!
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Em sua opinião, de que maneira esta estratégia pode
contribuir para aumentar efetivamente a presença das
ações digitais na comunicação corporativa?
Herbert :: Está clara a importância da internet no
mercado e a necessidade de estar presente nesse meio
de forma efetiva.
Por isso, muitas grandes empresas buscam especializar suas equipes de marketing, através de profissionais
que cuidem exclusivamente da parte on-line da comunicação de suas marcas.
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disponíveis para divulgação de uma marca pela internet, quais são os formatos mais eficazes e com o
maior retorno sobre o investimento? Para 2010, que
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EXEMPLOS DE AÇÕES
DE GRANDES MARCAS
RADIO HEINEKEN 2009

www.heineken.com.br/radioheineken
"O hotsite é todo baseado em Flash e Actionscript, com diversos recursos visuais que podem ser
vistos logo na sua primeira página, através de uma programação que simula um espaço em 3D, com
as principais cidades do mundo. Ao passear pela programação, o usuário observará fotos, trechos
de vídeos e algumas informações sobre as cidades citadas. O grande diferencial técnico da rádio
é a interação do ouvinte dentro do programa. Através dos scraps, o produtor musical identificará
informações importantes e colocará esta informação, devidamente creditada ao ouvinte, garantindo
a participação efetiva do internauta, seja através de citação ou pela sua própria voz gravada. Outro
diferencial é a utilização do Twitter, que será uma fonte de divulgação e busca de novos sons, além
dos sites e fóruns convencionais já utilizados, tornando a pesquisa mais ágil e participativa. Criada
há dois anos, a Rádio Heineken possui até o momento 88 programas." (Herbert Gris)

"Vamos desenvolver mais ações interativas, como sites, games e
blogs, instigando a interação entre a rede de usuários e a marca"
(Patrícia Fraga - Petrobras)

30 :: Webdesign

HEINEKEN PARTY MAKERS

www.heineken.com.br/partymakers
"A idéia era criar um gerenciador de eventos focado no cálculo de cerveja necessária para a festa, cobrindo uma
ampla seleção de eventos sociais para agregar qualquer ocasião onde o consumidor gostaria de consumir este tipo de
bebida. Além disso, existe uma ferramenta para divulgação do evento para seus amigos dentro dessa plataforma. Por
isso, desenvolvemos o conceito do Party Makers, que conta com uma calculadora de cerveja e gelo e a possibilidade
de criar e-cards personalizados." (Herbert Gris)

NOVO SITE PETROBRAS BRASIL

www.petrobras.com.br
"Lançado em outubro de 2009, ele reforça a presença digital da companhia com uma nova forma de comunicação mais próxima dos seus públicos. Desenvolvido pela agência WSHaus, o novo site traz os grandes momentos da empresa contados
pelas próprias pessoas que ajudam a empresa a superar seus maiores desafios. A proposta principal do site é justamente
contar histórias. Para isso, foram produzidos vídeos exclusivos, com depoimentos de empregados, parceiros, representantes
de projetos patrocinados, entre outros, que contam suas histórias de parceria e comprometimento com a Petrobras. Com
layout mais moderno, textos e interfaces mais amigáveis, o site tem conteúdo sobre a empresa, fontes de energia, linhas de
pesquisa, produtos, preservação do meio ambiente e projetos sociais, entre outros temas." (Patrícia Fraga)
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AÇÃO NO TWITTER - PETROBRAS

http://twitter.com/umfeliz2010
"A Petrobras foi a principal patrocinadora do réveillon de Copacabana. Tivemos o desafio
de criar uma ação integrada às ações promocionais off-line, mas que também expandisse o
conceito e a experiência para o meio on-line. Planejamos com a agência Colmeia uma experiência colaborativa no Twitter para promover o engajamento em torno do tema 'ano novo', a fim
de gerar awareness para a marca. Foi criado o usuário @Umfeliz2010, que gerava mensagens
positivas sobre o ano novo com irreverência e situações inusitadas. A presença da Petrobras
no réveillon também era comunicada, principalmente com a possibilidade de exibição das
melhores mensagens do público ao @Umfeliz2010 em telões instalados em postos na orla de
Copacabana. Em apenas 15 dias, sem mídia na web, apostando apenas no seeding e no engajamento espontâneo do público com o tema, conseguimos 1.207 seguidores, 484 menções a @
umfeliz2010 por usuários, 229 retweets e 2.839 menções da tag proposta (#em2010). Foi um
exemplo do potencial de ações de entretenimento que buscam participar e não interromper
a conversa do público, um pensamento que vem da comunicação digital e muda o paradigma
para a publicidade tradicional." (Patrícia Fraga)

"O maior desafio é criar modelos de análise de retorno e métricas
para esses novos tipos de mídia" (Herbert Gris - FEMSA Cerveja Brasil)

Fonte: Webdesign, São Paulo, ano 7, n. 74, p. 24-32, fev. 2010.

