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CurtasA rede de microblogs Twitter 
finalmente cria formatos publici-
tários para as marcas se comu-
nicarem com seus mais de 100 
milhões de usuários registrados 
em todo o mundo. A possibilidade 
de publicidade paga no Twitter é 
possível há cerca de 15 dias, quan-
do foi anunciado o lançamento da 
plataforma dos promoted tweets, 
inicialmente composta por dois 
formatos. Tanto anunciantes como 
agências receberam a notícia com 
entusiasmo, mas ainda levantam 
questionamentos importantes 
para garantir resultados eficientes 
para as marcas. 

Já utilizado por empresas 
como Virgin America, Sony Pic-
tures e Red Bull, o primeiro for-
mato disponível na rede vale-se 
da proposta de contextualização, 
base dos links patrocinados. É 
possível colocar tweets pagos nos 
resultados das buscas realizadas 
no próprio Twitter. O segundo for-
mato permite que tais tweets apa-
reçam também nas timelines (as 
páginas com as atualizações dos 
perfis seguidos pelos usuários). 
Inicialmente, não haverá mais de 
uma inserção a cada vez.

Romeo Busarello, diretor de 
internet da Tecnisa, acredita no 
potencial da rede para ações 
de comunicação. “Já avisei mi-
nha agência para ficar de olho, 
queremos estar presentes nas 
primeiras oportunidades publi-
citárias existentes”, diz.

Inicialmente, quem anunciar 
no Twitter comprará palavras-
chaves e irá remunerar esse ati-
vo via CPM. Aparentemente sim-
ples, o modelo comercial suscita, 
porém, algumas dúvidas — por 
exemplo, sobre mensuração dos 

Mulheres, mobile, parceria digital 
entre agências e anunciantes, comu-
nidades de marca, cases nacionais 
e internacionais da comunicação 
online. Estes são alguns dos temas da 
quarta edição do ProXXIma – Se-
minário Internacional de Comu-
nicação e Marketing Digital, que 
acontecerá nos dias 27 e 28 no hotel 
Sheraton SP WTC, em São Paulo. 

A integrante do comitê executivo 
da consultoria norte-americana Jump 
Associates, especializada em estraté-
gia, Lara Lee, e Stefan Olander, vice-
presidente global de Digital Sports da 
Nike e idealizador do projeto Nike +, 
são os principais keynotes internacio-
nais. Lara irá mostrar o que aprendeu 

na prática durante 14 anos como 
executiva da Harley-Davidson nos 
Estados Unidos. Olander explicará no 
evento os acertos, erros e planos de 
uma comunidade virtual que atinge 
mais de 160 países. São mais de 1,2 
milhão de esportistas que fazem parte 
da comunidade. No Brasil, mais de 34 
mil pessoas estão envolvidas. 

O ProXXIma 2010 ganhou um 
espaço para estudantes de comu-
nicação e marketing. O palestrante 
do ProXXIma Young será Walter 
Longo, mentor de estratégia e ino-
vação do Grupo Newcomm. Outra 
novidade é o ProXXIma Garage, 
espaço destinado à discussão de 
temas ligados à inovação.

Os participantes — e até quem 
não puder comparecer ao evento — 
poderão enviar perguntas aos pales-
trantes. Uma ferramenta desenvolvida 
pela Ínsula permitirá que as pessoas 
encaminhem questões sobre os temas 
para os debatedores. A ferramenta é 
simples; para utilizá-la, basta entrar 
no site www.proxxima.com.br, se 
cadastrar e enviar a pergunta. As 
questões, que serão respondidas pelos 
palestrantes durante e após o evento, 
também poderão ser feitas pelo portal 
mobile da plataforma ProXXIma. 
Para saber mais detalhes sobre a 
programação, acesse o site www.
proxxima.com.br.

Roberta Queiroz

Agência de conteúdo para multiplataforma
Uma nova agência de criação de conteúdo para as marcas, Bold Con-
teúdo, foi lançada pelas publicitárias Gabriela Hunnicutt (ex-Ogilvy, 
AgênciaClick e outras) e Luciana Cardoso (ex-TBWA Lisboa, JWT 
Lisboa, Young & Rubicam Madrid). O diferencial é que a empresa 
trabalhará em parcerias com as agências de publicidade e os planeja-
mentos estratégicos dos clientes. A Bold já possui alguns cases com 
a F/Nazca, Loducca.MPM e Red Bull House of Art.

Construtora Rossi lança projeto 3D
As pessoas já podem con-
ferir um projeto imobiliário 
em 3D e em tamanho real 
antes mesmo de qualquer 
construção. A construtora 
Rossi acaba de lançar um 
empreendimento que pode 
ser visto por meio da Rea-
lidade Aumentada. O pro-
jeto foi criado em parceria 
com a produtora Santa e a 
agência Leo Burnett. “Ao 
chegar ao terreno, basta o 
cliente apontar a lente para 
o marcador e ele consegui-
rá visua lizar o prédio em 
tamanho real. Além disso, pode andar por um ângulo de aproxima-
damente 120 graus ao redor do marker, onde ele visualizará cada 
detalhe do edifício, do primeiro ao último andar”, explica Patrick 
Petry, sócio da Santa. 

Desafio HSBC com game na web
Um jogo na web em que o internauta precisa desvendar alguns enig-
mas para ajudar o viajante a encontrar seus familiares espalhados pelo 
mundo. Essa é a dinâmica do Desafio HSBC Premier, que dará como 
prêmio um carro Land Rover. Baseado no sistema de Alternate Rea-

lity Game (ARG), 
o jogo consiste em 
interagir com diver-
sos ambientes em 
busca de pistas para 
esclarecer mistérios. 
O internauta per-
correrá seis países 
da América Latina e 
interagirá com blogs, 
Twitter e Facebook.

Intimus ajuda garotas na web
O assunto é delicado e o público está em fase de questionamento. 
Pensando em ajudar o universo teen feminino, a Intimus apresenta 
um novo site. No iTeen  (www.intimus.com.br/iteen), os assuntos 
abordados serão moda, fofocas, música, corpo, menstruação e me-
ninos. As internautas também podem tirar dúvidas em tempo real 
por meio do Twitter. 
A página virtual pos-
sibilita ainda integra-
ção com o YouTube e 
o Orkut, e o visual do 
site foi criado lem-
brando os cadernos 
e as agendas das me-
ninas, com recortes, 
adesivos e colagens 
misturados.

Office 2010 e seu “escritório de ideias”
A Microsoft conseguiu falar com 8 milhões de internautas (posts, views 
e comentários) e, com isso, permitir que 189 mil pessoas fizessem 
downloads em sua campanha Office 2010. A ação aconteceu em redes 
sociais e em blogs especializados em tecnologia, empreendedorismo, 
mídias sociais, design e marketing. A TV1.Com criou um “escritório 
de ideias” e convidou uma equipe de programadores para trabalhar 
por mais de 30 dias, período de produção dos vídeos. O material 
foi postado no YouTube, Vimeo, MSN Video e no próprio hotsite da 
empresa. Além dos cinco vídeos da campanha, a página disponibiliza 
informações sobre os produtos e as ferramentas utilizadas nesse 
projeto de divulgação do novo pacote Office. 

Evento ProXXIma discute temas 
relacionados à comunicação online

resultados. “Será que o Twitter 
permitirá a inclusão de tags de 
adserver ou, como o Google, terá 
tecnologia própria para avaliar 
os cliques e, nesse caso, também 
os retweets?”, questiona Marcelo 
Sant’Iago, diretor regional de 
desenvolvimento de negócios da 
Realmedia Latin America.

Futuramente, serão incluídas 
também métricas relativas à po-
pularidade das ações publicitárias 
— como quantidade de retweets 
— no sistema de cobrança do 
Twitter, que também garante 
a manutenção dos promoted 
tweets no topo das timelines dos 
usuários somente enquanto eles 
se mantiverem relevantes.

Pagar pelo gratuito?
O debate associado à publi-

cidade paga no Twitter remete 
à recorrente discussão relativa 
à conveniência de projetos de 
comunicação em quaisquer 
redes sociais, tidas por alguns 
como espaços de relacionamen-
to poucos receptivos a ações 
comerciais. Na opinião de André 

Zimmermann, diretor geral da 
Havas Digital, sem ser intrusiva 
nem excessiva a publicidade 
nesses espaços pode ser bastan-
te interessante.

A primeira possibilidade aber-
ta pelo Twitter — inserção de 
publicidade nos resultados das 
buscas — associa a vantagem da 
contextualização ao espaço de 
uma rede, onde buscas muitas 
vezes têm relação direta com deci-
sões de consumo, destaca Marina 
Wajnsztejn, gerente de mídias 
sociais da empresa de serviços 
de mídia U. “Não se pode, porém, 
esquecer que, mesmo com espa-
ço pago, rede social é espaço de 
diálogo, e assim não basta simples-
mente comprar mídia e ali colocar 
um anúncio”, ressalva.

Colocados nas timelines dos 
usuários, os promoted tweets 
podem parecer intrusivos, pon-
dera Mentor Muniz Neto, vice-
presidente de criação da Bullet. 
Ele reconhece ser necessário 
monetizar a rede, mas considera 
o Twitter uma ferramenta utiliza-
da de forma muito espontânea e 
natural, quase como um telefone, 
e talvez menos apta a formatos 
incisivos de publicidade. “Talvez 
fosse possível pensar em algo mais 
inteligente, e não essa publicidade 
invasiva que vai na contramão da 
história”, argumenta Neto.

Na opinião de Sant’Iago, mes-
mo utilizado gratuitamente o 
Twitter já se consolidou como 
espaço importante de relaciona-
mento, fidelização, atendimento 
ao consumidor e realização de 
promoções. “Assim como ocorreu 
com o e-mail há uns dez anos, ele 
mudou a dinâmica desse relacio-
namento”, afirma.

Twitter: novos formatos publicitários
Anunciantes e agências recebem a notícia com entusiasmo, mas questionam formatos
Antônio Carlos Santomauro

Mentor Muniz Neto, da Bullet: 
espontaneidade do Twitter
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Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 32, n. 1406, p. 18, 26 abr. 2010.




