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O ano está 
terminando do jeito 

que começou: 
doce, muito doce.

Depois de ganhar o FIAP, a Litokromia acaba de ganhar 

o Fernando Pini, um dos prêmios mais respeitados da 

indústria gráfi ca brasileira, com a Agenda Litokromia 

2010 Feliz Ano Doce.
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À primeira vista pode parecer es-
tranho. Por que o Google, o gigante da 
internet que pouco investe em campanhas 
publicitárias, decidiu apostar em anún-
cios de um tempo para cá? A investida, 
é verdade, está mais restrita ao mercado 
anunciante e às agências de publicidade. 
Mas não deixa de ser importante. As peças 
destacam seus negócios e avisam que há 
novas soluções aos interessados. 
Tudo informado em um endere-
ço especialmente criado, o www.
google.com.br/sigaesteespaco.

A razão de comunicar mais as 
oportunidades que oferece, em-
bora seja uma estratégia global, 
encontra importante respaldo 
no fantástico crescimento que 
a empresa vem obtendo no Bra-
sil. Na semana passada, em um 
evento de celebração de final de 
ano, Alexandre Hohagen, diretor 
geral do Google para a América 
Latina, revelou que a companhia 
teve um aumento de faturamen-
to de 85% no País neste ano, em 
comparação a 2009. E isso sobre 
um volume que já havia sido 80% 
maior do que o registrado no ano 
anterior (2008). Quem responde 
por grande parte desse cresci-
mento? A publicidade. Do total 
faturado, cujos valores não são 
divulgados, 95% a 98% vêm daí; 
o restante fica com o que se cha-
ma internamente de Enterprise, 
que reúne os negócios B2B.

O Google quer aproveitar o 
crescimento dos investimentos 
em publicidade no Brasil para 
aumentar a sua fatia no bolo 
digital nacional. Em virtude dis-
so, a companhia irá montar três 
equipes novas: uma dedicada à 
mobilidade, outra à publicidade 
de display (tudo aquilo que não 
é link patrocinado e que o Google 
define como propaganda gráfica 
na internet) e um time empenha-
do em estreitar o relacionamento 
com as agências.

Em sua campanha focada no 
“Siga este espaço”, a empresa 
detentora do mais famoso site de 
buscas do mundo, da rede social 
Orkut e do YouTube, recorre às 
cores do Google, até mesmo com 
o fundo branco. As peças chamam 
a atenção do mercado para os 
novos tamanhos e possibilidades 
de inserções de anúncios. No en-
dereço aberto especialmente para 
esse fim, um dos filmes ressalta a 
evolução do simples banner para 
oportunidades muito mais criati-
vas. E aponta que “as tecnologias 
emergentes estão elevando as 
fronteiras da criatividade”.

A campanha foi adaptada ao 
Brasil pela agência Rede106, do 
Grupo ABC. Segundo Emmanuel 

Google se promove
Em rara incursão publicitária, empresa tenta atrair mais anunciantes
Beatriz Lorente e Lena Castellón

Evita, gerente de comunicação e assun-
tos públicos do Google, esse movimento 
está percorrendo todos os países onde a 
corporação está presente e teve início em 
2009 nos Estados Unidos. “Em nível global, 
cerca de mil empresas consideradas como 
os maiores anunciantes do grupo aumenta-
ram em 75% os investimentos em anúncios 
nas nossas plataformas este ano”, frisa.

Sem apresentar números, a gerente de 
vendas para YouTube e Orkut, Kika Oncken, 
conta que atualmente cerca de 90% das 
soluções para a veiculação de publicidade 
são iguais em todos os países, porém ela 
destaca que no Brasil o Orkut tem força 
muito maior que em outras regiões. Por isso, 
a ferramenta está sendo destacada por aqui.

Os filmes feitos para o “Siga este espa-

ço” têm uma linguagem ágil e elementos 
gráficos que facilitam o entendimento. De 
certa forma, remetem à simplicidade do 
comercial “Parisian Love”, veiculado uma 
única vez, no intervalo do Super Bowl 
deste ano. Esse trabalho foi desenvolvido 
por equipe do Google Creative Lab, que 
fica em Nova York.

Campanha apresenta o “Siga este espaço”, que 
propaga as oportunidades criativas para as marcas
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