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● Acontece hoje a partir das 8h30,
em São Paulo, o “Tendências
& Novidades – Feiras Mundiais”,
para profissionais de agências,
do varejo, entre outros.
O evento é organizado pela POPAI,
uma associação internacional
de marketing e comunicação.

AGENDA DO DIA

Sociedade cibercultural
Se, no passado, o surgimento da comunicação moderna
trouxe uma visão clara do emissor, meio e receptor com
seus ruídos, esses elementos construíram padrões de co-
municações com suas formas e modelos predefinidos.

Hoje vivemos um paradoxo midiático em um mundo
pós-moderno carregado de características de velocida-
de, imediatismo e atemporalidade, vivenciando mo-
mentos em que a comunicação abre espaço para se tor-
nar a lenha que alimenta a chama da cibercultura, en-
tendida aqui como cultura cibernética experimentada
por uma pessoa que é intermediada por um meio tecno-
logicamente digital e conectada em rede.

Hoje todas as formas e técnicas de comunicação sofreram
uma mutação e estão organicamente se reinventando em um
mundo onde cada segundo representa mais de 1.024 pixels.
A regra atual é não ter regra; só o que importa é a busca
pelo ”engajamento”, aqui entendido como a possibilida-
de de mobilização de pessoas para um determinado fim.

Hoje o comporta-
mento de consumidor
no meio digital não é
preestabelecido; é sim
um somatório de fatores
que tornam orgânico e
em constante mutação
esse comportamento.

As técnicas mais
avançadas para a con-
quista de clientes como
utilização de Database
Marketing, para en-
contrar novos clientes,
técnicas de cross e up-
selling oriundas de um

programa de relacionamento e/ou até mesmo as técnicas
de propensão de BI, para evitar e/ou reconquistar clientes,
hoje se somam a novas técnicas de mídia online, e-mail
mkt, SMS, TV interativa e-CRM (remarketing) das redes,
e às mídias sociais e às técnicas de palavras-chave.

Mas a estratégia fundamentada e desenvolvida por
Kotler, Sun Tzu, Mitzemberg e muitos outros se fortifica e
sofre mutações evolutivas, pois casos como o da Unilever,
para o produto Dove na campanha Real Beleza, o da cerveja
Devassa, na utilização da artista Sandy, são campanhas que
rompem com o modelo de “mulher perfeita” e trazem à
tona a tendência de autorreconhecimento e aceitação,
transformando a comunicação não mais em técnica ilu-
sória, mas em técnica representativa que transforma e
mobiliza grupos de pessoas para uma ação, seja a venda
de produtos, seja a transformação em defensoras da mar-
ca (lembrando a classificação de David Ogilvy).

Uma outra forma mutante da teoria de clusters de Bob
Stone anda de mãos dadas com as mídias sociais, quer em
casos das últimas campanhas políticas do Brasil ou dos
EUA, quer de qualquer ação que necessite de mobilização.

Em todos os casos, o objetivo sempre foi o mesmo: a
mobilização e/ou o engajamento. Mas vale lembrar que
é ingênuo achar que as novas técnicas por si só trans-
formam e mobilizam; o que geram engajamento são as
razões e os motivos de existência, inclusive em movi-
mentos como o que ocorreu a Julian Assange, do Wiki-
leaks, em que um grupo de hackers se mobilizou para
ataques digitais. Foram razões e motivos de redes so-
ciais, e não em mídias sociais. ■
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ELEMIDIA
Campanha de aniversário

1.000
A Elemidia, rede de mídia digital, está lançando uma campanha criada
pela agência EC em comemoração do seu milésimo endereço, desde
2004. A peça estará em veículos impressos e nos televisores da rede.

Google aposta nos eventos
ao vivo pela internet
DVD do stand up comedy de Rafinha Bastos é lançado hoje no Youtube

ENTREVISTA FLÁVIA SIMON do Google Brasil

■ Uma mistura de diversos
ingredientes que resultam em
uma combinação harmônica
e única. Na tentativa de
simplicar o termo mixabilidade,
aumentar o consumo de seus
produtos e se aproximar
do consumidor final, a Diageo,
fabricante multinacional
de bebidas alcoólicas como
as marcas Johnnie Walker e
Smirnoff, lançou a campanha
“Mix It”. A criação da agência
de promoções e eventos
Plano1, estará no portal
www.mixit.com.br, criado pela
Wunderman e estreia em abril.

Aceita um drinque?
Diageo lança campanha com suporte

da Plano 1 e Wunderman

O Google continua a investir
na transmissão de eventos pela
internet por meio de seu canal
de vídeos, o Youtube, mas
desta vez não serão shows que
farão com que “espectadores”
migrem da tela da TV para a do
computador. Hoje, às 22 ho-

ras, será lançado o
DVD do stand up
comedy (espetá-
culo de um só co-
mediante) de Rafi-
nha Bastos. A pri-
meira transmissão
ao vivo no Brasil
aconteceu em no-
vembro com show
de cantores ser-

tanejos no YouTube Serta-
nejo Live; em fevereiro foi a
vez da cantora baiana Ivete
Sangalo e, recentemente, o
site de conteúdo em vídeo
transmitiu seis dias do car-
naval de Salvador, na Ba-
hia. No caso do DVD, a
transmissão será uma re-
produção do conteúdo
com a participação on- li-
ne de Rafinha por meio de

redes sociais. A ge-
rente de marketing
do Google conta que
esta é uma forma
de atrair usuários e
estimular a intera-
tividade. Confira.

Quando
aconteceu
a primeira
transmissão
ao vivo
pelo Youtube
no mundo?
Foi em novem-
bro de 2008, um
show que teve
vários artistas

como U2, Jon Bon Jo-
vi e Alicia Keys.

Por que investir
na transmissão
ao vivo?
Como o evento ao
vivo tem data e hora
para acontecer, te-
mos a chance de
unir vários usuários

em um mesmo momento e
gerar interação entre eles.
Neste caso, o Rafinha intera-
ge com comentários e con-
versas com seus seguidores
pelo Twitter, comunicação
que não seria possível pela
TV, por exemplo. Nós ainda
constatamos que no dia se-
guinte o volume de citação
nas redes sociais sobre os ví-
deos e o Youtube aumenta
muito, e é bem maior que dos
vídeos convencionais.

Existe algum tipo
de segurança caso algum
usuário grave a
transmissão do DVD?
O risco existe, mas a cópia
pode acontecer até mesmo na
TV e, mesmo assim, shows e
documentários não deixam de
ser transmitidos.

São esperados quantos
usuários/espectadores?
Não podemos divulgar a au-
diência, mas o Youtube é aces-
sado por algo entre 1 milhão e
1,5 milhão de usuários em dias
de transmissão ao vivo . ■
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Matéria

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 24 mar. 2011, Primeiro Caderno, p. 31.
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