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A Universidade Cruzeiro do Sul começa
a promover seus cursos de graduação tendo
em vista o vestibular deste final de ano.
A instituição de ensino traduz de maneira
curiosa as dúvidas e problemas de todo estudante
nesta fase da vida: dividir algumas cervejas
com os amigos ou ir para casa e acordar cedo?
Ver televisão e ficar na internet ou estudar?
Nem o ônibus lotado que leva ao cursinho ou faculdade
ficou de fora da lista. O ícone escolhido para
representar todos os desafios do cotidiano é o do
alpinismo — esporte que quando praticado na
cidade é chamado de escalada indoor, muito popular
entre os jovens. O anúncio está sendo veiculado em
revistas e jornais da cidade de São Paulo.

ANÚNCIO DE SEMANA

Belvedere pagará US$ 100 mil a bartender
A vodca Belvedere anunciará amanhã a abertura de um concurso para
a escolha de um embaixador global da marca. A seleção estará aberta
para candidatos do mundo inteiro e os pré-requisitos são inglês fluente,
beleza e talento como bartender. O participante se inscreve postando um
vídeo pessoal no qual demonstre sua habilidade na criação de coquetéis.
O vencedor receberá um contrato de US$ 100 mil e viajará pelo mundo
ao lado de Claire Smith, chefe de criação da marca.

● Ocorre no próximo dia 22, em São
Paulo, a segunda edição do Future
Speakers Series com presença do
publicitário Adam Morgan, autor
de Eating the Big Fish, lançado em
1999 e traduzido para oito idiomas.
Morgan mostra como competir
com marcas líderes de mercado.

AGENDA
Fotos: divulgação

Um novo tabuleiro
O início da internet comercial brasileira data de 1998,
quando Americanas e Submarino começaram a disputar
palmo a palmo a soberania do e-commerce. Um atraso
de quatro a cinco anos em relação a Amazon e e-Bay, os
abre-alas do transacional na web. Naquele tempo, quei-
mavam margem em busca de aquisição, vendiam CDs e
livros com preço abaixo do negociado com o fornecedor,
justificando esse valor negativo em verbas de marketing.

A bolha estourou em 2001. O mercado publicitário
que ainda não usava a internet de forma estratégica re-
cuou, restando aos veículos se submeterem ao preço
baixo dos varejistas, a fim de manterem uma razoável
taxa de ocupação. Logo depois chegava ao mercado o
Google e seu modelo de leilão reverso de cliques. Um
modelo que os varejistas conhecem bem, pois a compo-
sição de impressão e cliques da mídia gráfica faz chegar
ao retorno de investimento (ROI).

O preço de entrada no mercado de mídia digital, na-
quela época, ainda era muito baixo. A frequência diária
de utilização do meio, somada à grande variedade de
produtos, trouxe ao gestor de e-commerce um nível de
aprendizado muito grande sobre o que funcionava ou

não, nos diferentes es-
paços dos veículos digi-
tais. Muito maior do que
qualquer recurso publi-
citário do mercado.

Para aqueles que só se
preocupam com clique,
fazer marca na rede é um
componente fundamen-
tal para evolução contí-
nua de resultados. Quan-
do era diretor de marke-
ting do Shoptime e dis-
putávamos o mercado
com Americanas e Sub-
marino, colocava exata-
mente a mesma oferta de

eletrônico que meus concorrentes, na mesma posição e faixa
horária e tinha de quatro a oito vezes menos cliques que eles.

Hoje, sobre o guarda chuva de B2W, os gestores das
três marcas sabem exatamente o que estou falando. En-
quanto a classe C chegava ao paraíso do consumo ele-
trônico brasileiro, a briga pela liderança de mercado
ganhava outros protagonistas, como Walmart, Carre-
four, Casas Bahia e o surpreendente Net Shoes. Proje-
ção de 40% de crescimento este ano.

Isto sem falarmos dos novos segmentos verticais,
como vinhos, roupas, acessórios de carros e microvare-
jistas informais, com seus pequenos quiosques dentro do
Mercado Livre. Estão vendendo até água salgada para
aquário em garrafões de 5 litros, mas o dinâmico merca-
do digital não para e traz uma revolução dentro da outra.

A complexidade de planejar, testar e evoluir em muitos
outros meios digitais fez com que as fórmulas existentes
passassem por uma total reavaliação. Como combinar dis-
play dos portais, com cliques do Google, vídeos e engaja-
mento das mídias sociais? Muito mais variáveis em am-
biente de mutação e extremamente competitivos. Entre
neste novo jogo o mais rápido possível e aprenda que $ x
clique não é o mais importante. A pergunta a ser feita será
sempre: qual o valor da minha marca neste ambiente digi-
tal? A resposta virá na fidelização do seu cliente final. ■
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