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Na busca pelo pioneirismo 
e pela melhor forma de se co-
municar com os consumidores, 
a Unilever acaba de inaugurar 
o Media Lab, ambiente que de-
verá servir de experimentação 
para as ações da companhia 
nos meios digitais. A iniciati-
va já existe em outros países 
como Inglaterra e Estados 
Unidos, sendo que o Brasil é 
o primeiro a receber essa es-
pécie de centro de estudo em 
marketing online na América 
Latina.

Com espaço de cerca de 40 
metros quadrados, o laboratório 
é dividido em quatro estações 
equipadas com os devices que 
hoje fazem parte do dia a dia 
da sociedade brasileira. Ao 
fundo da sala fica disposto, por 
exemplo, um monitor ligado a 
diferentes consoles de video-
game para que se possam testar 
e desenvolver ações baseadas 
em jogos. Logo ao lado, uma 

Atenta ao movimento de adesão 
do internauta brasileiro aos sites de 
compras coletivas, a Editora Abril 
anunciou, na semana passada, sua 
entrada neste segmento. Resultado 
de uma parceria com o ClickOn — 
um dos líderes entre os endereços 
que atuam no País —, o novo Ba-
nanarama é uma aposta da editora 
para incrementar sua plataforma 
de comércio eletrônico até então 
restrita aos produtos do grupo.

A iniciativa se justifica pelo rá-
pido e surpreendente crescimento 
do modelo de compras coletivas 
no Brasil. De acordo com o Ibope, 
cerca de 3,5 milhões de internautas 
acessam esses endereços por mês, 
sendo que a previsão é de que, até 
o final do ano, esse número ultra-
passe os sete milhões. Para 2011, 
a perspectiva é de que o modelo 
movimente nada menos do que 
R$ 500 milhões no País. De acordo 
com Marcelo Macedo, presidente 
da ClickOn, a expectativa é de 
que somente o próprio ClickOn e 
o Bananarama — que continuarão 
atuando de maneira independen-
te — faturem algo como R$ 150 
milhões já no próximo ano.

Diante de um mercado que 
apresenta essas perspectivas de 
crescimento e que ganha novos 
competidores com uma frequência 
alucinante, o Bananarama buscará 
diferenciação justamente na união 

Abril lança site de compras coletivas

Espaço para experimentação
Unilever instaura laboratório em sua sede em São Paulo para testar e criar ideias que funcionem no ambiente virtual
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bancada expõe diversos 
modelos de telefones 
celulares que vão desde 
equipamentos de últi-
ma geração até os mais 
simples e munidos de 
recursos limitados. Ou-
tra estação dedicada ao 
estudo de vídeos digitais 
serve como base para 
aprimorar a produção 
de conteúdo e, por fim, 
um computador fica à 
disposição das equipes 
da Unilever no intuito 
de introduzir com mais 
intensidade na cultu-
ra da companhia o uso 
de métricas e relatórios 
exclusivos para ações 
nesses canais. 

“Nossa ideia é que o 
Media Lab se transforme 
em um espaço colabo-
rativo que contribua para o 
surgimento de grandes ideias. 
É lá também que essas ideias 

consumidores e, dessa 
forma, promover uma 
aproximação natural com 
essas pessoas por meio 
de nossas marcas”, conta 
Malu López, diretora de 
mídia da Unilever Brasil. 

Pensado em conjunto 
com as três agências 
digitais da companhia — 
CuboCC, F.biz e Ogilvy 
—, o laboratório conta-
rá ainda com conteúdo 
atualizado pela Elemí-
dia e que trará todas 
as notícias referentes a 
tendências e cases de 
marketing digital que 
acontecem pelo mundo. 
“As notícias deverão ser-
vir de inspiração durante 
as reuniões e discussões 
que levaremos para den-
tro da sala”, diz Malu. Ao 

todo, outros dez parceiros es-
tão envolvidos no projeto, que 
demorou cerca de seis meses 

para ser desenvolvido. 
A executiva conta ainda 

que espera transformar o es-
paço em um local para troca 
de experiências entre profissio-
nais do mercado digital com o 
propósito de criar referências 
concretas de ações executadas 
nesses canais. Para tanto, a 
Unilever conta ainda com um 
blog e uma página no Facebook 
do Media Lab visando justa-
mente alimentar essas possí-
veis discussões entre membros 
de comunidades de marketing. 
“Consideramos essa iniciativa 
estratégica para a companhia 
por acreditarmos que em al-
gum momento o digital deverá 
funcionar como o centro da 
comunicação de nossas marcas. 
Temos que começar a fazer es-
sas experimentações com mais 
profundidade para entender-
mos de que maneira podemos 
criar valor aos nossos consumi-
dores”, completa Malu.

Malu Lopes: lugar para surgimento de grandes idéias

serão testadas e aprimoradas 
para que a gente consiga pen-
sar soluções sob a óptica dos 
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entre o conhecimento acumulado 
dos executivos do ClickOn e a cre-
dibilidade do conteúdo produzido 
pela Abril na hora de classificar 
determinados estabelecimentos e 
vender as ofertas diárias. “Marcas 
como Veja, Viagem e Turismo e 
Guia Quatro Rodas são grandes 
ativos e certamente ajudarão no 
processo de captação de usu-
ários. Nosso objetivo é figurar 
entre os quatro grandes players 

do Brasil já nos primeiros meses 
de operação”, ressalta Tié Lima, 
gerente executivo e responsável 
pelas iniciativas de e-commerce 
da Abril. Serão criados ainda selos 
de referência para os estabele-
cimentos anunciantes de forma 
que os descontos sejam de fato 
proveitosos para os consumidores 
minimizando qualquer possibilida-
de de insatisfação.

Segundo Lima, a perspectiva é 
conquistar um milhão de usuários 
no primeiro semestre de atuação, 
período em que o Bananarama 

já deverá estar presente em 15 
cidades. Nesse primeiro momento 
apenas Rio de Janeiro e São Paulo 
possuem o serviço disponível, sendo 
Curitiba a próxima cidade a ser con-
templada. Para tanto, a estratégia é 
fazer uso intenso de toda a força de 
mídia da editora anunciando o novo 
produto nas principais publicações 
da casa assim como dedicar inves-
timentos de cerca de R$ 1 milhão 
para extrapolar a comunicação para 
outros canais. “Em breve também 
introduziremos ofertas exclusivas 
para os internautas que navegam 
pelo sites de nossas publicações”, 
acrescenta Lima.  

No processo de comunicação 
deverão ser utilizados ainda os no-
mes e dados de clientes disponíveis 
na base de e-mail marketing da 
editora — hoje composta por mais 
de 13 milhões de cadastrados — 
e, mais adiante, os 70 milhões de 
nomes que integram o banco de 
dados geral da Abril. “Temos uma 
grande capacidade de segmenta-
ção em razão de nossas bases de 
clientes e acreditamos que quanto 
mais pulverizada e direcionada for 
a oferta, maiores nossas chances 
de dar certo nesse segmento”, 
diz Fernando Cirne, diretor de 
e-commerce da Abril. “Trata-se 
de uma oportunidade única de de-
mocratizar a mídia e crescer nesse 
mercado”, acredita Cirne.      (MD)

28/10/2010   19:49:16

Text Box
Foto

Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 32, n. 1433, p. 56, 1 nov. 2010.




