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Foi a televisão que o Groupon escolheu 
para oficializar sua chegada ao mercado. 
O lançamento aconteceu em 
novembro de 2010 e hoje o Groupon já é 
reconhecido como o maior portal de 
compras coletivas da internet brasileira. 
Usar a televisão para lançar um serviço 
que só pode ser encontrado pela web 
fez todo sentido para a marca. "A televisão 
é um canal que ainda exerce uma 
influência importante na decisão de 
compra e foi usada para alavancar a 
marca, que está a pouco mais de seis 
meses no mercado brasileiro" reflete 
Daniel Funis, diretor de marketing do 
Groupon. Fernando Taralli, presidente da 
Energy, que atende o Groupon no Brasil, 
reforça a explicação: "A televisão traz 
notoriedade e, além disso, já faz parte do 
histórico de comunicação nos 
demais países nos quais a marca está 
presente". 
 
Na visão do gerente de marketing de 
Guaraná Antárctica, Sérgio Esteves, a 
televisão "ainda tem muito o que ser 
explorada" Ele elege dois aspectos que 
nunca mudam na hora de decidir quais 
canais devem compor um plano de 
mídia; o custo por impacto e o desafio de analisar a eficiência de cada ação. As ferramentas 
para a medição de ambos estão cada vez mais sofisticadas, sustentando as decisões de 
investimento. "Custo e objetivo da campanha era mobilizar as pessoas com ações de 
responsabilidade social. 
 

 
 
Força digital 
 
As opiniões continuam unânimes. "As plataformas digitais certamente são as mais procuradas, 
mas é a relevância do que comunicamos que definirá o quanto eficaz será ou não o uso dos 
canais escolhidos" pondera Fabrizzio Topper, diretor geral do Grupo naturezzahumana, agência 
que trabalha para as marcas Microsoft, Shoestock, Ellus, Santana Textiles, entre outras. 
 



A gerente geral de marketing da Whirlpool Latin America, Daniela Cianciaruso, concorda: "As 
redes sociais são parte integrante de todas as ações nas quais as ideias forem pertinentes e 
relevantes" A inovação mais recente feita no Hospital Israelita Albert Einstein também está 
ligada às redes sociais. O hospital criou uma área específica para esse canal, em junho de 
2010, que tem ajudado a estabelecer um relacionamento mais próximo com pacientes, 
médicos, colaboradores, entre outros públicos. 
 
"Cada meio dá a sua colaboração e o digital vem ganhando cada vez mais importância nas 
estratégias da Unilever. "Mais do que canais, buscamos uma conexão com eficiência são 
fundamentais", enumera o executivo, que tem a televisão como um dos canais mais 
procurados hoje pelo Guaraná Antarctica. Na Chevrolet, marca da General Motors do Brasil, o 
maior investimento ainda é na televisão, com focos diferentes para a comunicação institucional 
ou de varejo. 
 
Segundo dados do Projeto Inter-Meios, a televisão liderou o ranking de mídia em 2010, com 
um investimento de R$ 16,5 bilhões, o que equivale a uma participação de 63% (ver quadro). 
Na divisão do bolo publicitário, a internet é um capítulo à parte, com crescimento de 28% no 
faturamento publicitário (de R$ 950 milhões em 2009 para R$ 1,2 bilhão em 2010) e 
participação de 4,6% - fatia menor apenas do que a dos jornais (12,4%), das revistas (75%) e 
da própria TV aberta. 
 
E é para a internet, especialmente para as redes sociais, que os holofotes estão mirados. 
Apesar da importância estratégica que a televisão ganhou no lançamento do Groupon, por 
exemplo, os investimentos do portal estão direcionados principalmente para a publicidade 
online e redes sociais. A empresa não descarta, porém, o desenvolvimento de eventos e ações 
de mídia indoor para aproximar a marca do seu target, formado por jovens urbanos. A 
internet, ao lado da televisão, divide hoje o mix de investimentos também do Guaraná 
Antarctica. 
 
Na Chevrolet não é diferente. "As redes sociais são hoje um canal com investimento em 
ascensão" frisa Gustavo Colossi, diretor de marketing da marca. O destaque da campanha 
"Agilize aí" que em 2009 lançou o Chevrolet Agile, por exemplo, ficou justamente por conta 
das ações feitas no Twitter, Orkut e Facebook. O veículo registrou um índice de 
reconhecimento 40% superior ao que havia sido inicialmente previsto para os primeiros três 
meses, um resultado que, de acordo com Colossi, geralmente é obtido entre três e cinco anos. 
O principal o consumidor baseada em relevância", reforça a gerente de mídia corporativa da 
Unilever Brasil Thatiana Rodrigues. 
 
Hoje, praticamente não há uma campanha da Coca-Cola que não utilize a web. "Algumas 
chegam a ser exclusivas para esse meio. Mas isso não significa que as outras percam 
relevância. Toda mídia tem sua adequação. O segredo é identificar o que é mais relevante para 
cada estratégia" diz a diretora de comunicação integrada de marketing da marca, Ana Paula 
Castello Branco, que encontra coro na opinião do diretor de marketing da Schincariol, Luiz 
Claudio Taya: "O avanço expressivo e irreversível das redes sociais e o surgimento do 
consumidor participativo explicam os crescentes investimentos nesse canal" analisa. 
 
Os números traduzem o teor das declarações, provando que as pessoas já não conseguem 
imaginar as suas vidas sem as redes sociais. A constatação é de uma pesquisa feita pelo Ibope 
Mídia, que aponta a existência de cerca de 25 milhões de usuários. O Orkut ainda é o campeão 
de acessos, seguido do Twitter e Facebook, que permanecem empatados. No Twitter, o índice 
de pessoas que afirmam seguir empresas de produtos que consome é de 18%. As redes são 
usadas por 25% dos usuários para auxiliá-los a tomar decisões de compra. E 34% do total de 
internautas que estão fora das redes sociais, querem entrar.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Meio & Mensagem Especial Profissional de Marketing, São Paulo, p. 8, 28 mar. 
2011. 


