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Não vamos falar de agência de propaganda, agência digital, nem de empresa
de relacionamento ou estúdio de design. A linha da Brandia Central, empresa
portuguesa que acaba de ser lançada no Brasil associada a Luis Grottera, ex-TBWA,
(à esq., ao lado de Miguel Santos, VP internacional), é de consultoria de negócios
especializada em branding. A Brandia tem metodologia própria e prêmios que
justificam o posto de líder no seu país. O Elevation System trabalha basicamente
cinco conceitos ligados à marca — construção, definição, envolvimento,
sistematização e auditoria — moldados a partir de uma perspectiva holística e
integrada. Com mais de 25 anos de experiência no setor, e clientes como Nestlé,
Banif, e UEFA, a Brandia foi contemplada, no ano passado, com vários prêmios
no XII Festival do Clube de Criativos de Portugal: três ouros, nove pratas,
nove bronzes, e Agência do Ano em Interactive e Digital Mídia. E os portugueses
vêm com tudo. A ideia é que o escritório no Brasil sirva de base para ações
na América Latina. Só na base do pastel de Belém como combustível!

CONSULTORIA

● De 9 a 13 de maio acontece
a 24ª Semana Internacional da
Criação Publicitária, no Teatro
Raul Corez. www.semana.com.br.
● De 26 a 28 abril rola a 8ª edição
do youPIX Festival, no Porão
das Artes, Parque Ibirapuera.
www.youpix.com.br/festival.

FIQUE DE OLHO

A nova onda do
marketing digital
Três momentos diferentes em três frases que funcionam,
para mim, como uma amostra das novas relações comer-
ciais no mundo digital. O primeiro foi durante uma reu-
nião há uns dois anos quando alguém falou que “a internet
é um canal limitado, pois atinge apenas uma pequena par-
cela da população”. O segundo foi no início do ano, em
uma reportagem com um senhor indignado que exigia,
nas suas redes sociais, a troca do refrigerador dizendo que
“queria respeito como consumidor”. A terceira frase, ouvi
semana passada, quando um amigo se queixava de sua fi-
lha em “não querer mais falar ao telefone. Ela passa uma
eternidade no micro ou no iPad. Quando recebe ligação,
ela manda dizer que saiu. É doido... ainda outro dia eu re-
clamava por ela não desgrudar o ouvido do aparelho!”.

Números da Anatel indicam mais de 200 milhões de
acessos móveis. O Ibope revela que são 50 milhões de in-
ternautas ativos, entre todas as faixas etárias e classes
sociais. Lan-houses e celulares incluíram enormes con-
tingentes de consumidores ao alcance das estratégias de
marketing digital da sua empresa. E há muito mais, além
da publicidade on-line em banners, sites ou portais,
newsletters via e-mail ou promoções por torpedos.

O sistema de reco-
mendação da Amazon a
partir da análise do his-
tórico de compras é res-
ponsável por 35% das
vendas. Cartões de cré-
dito fazem parte de jo-
gos on-line. Empresas
especializadas oferecem
Otimização de Meca-
nismos de Busca (SEO)
para capturar a atenção
de 90% dos internau-
tas, que usam ferramen-
tas de busca e monitora-
mento de marca na web.

Apesar do grande po-
tencial, o sucesso destas estratégias depende da relevância
do conteúdo apresentado. Este novo consumidor não tem
muita paciência, prefere escrever ao invés de falar ao tele-
fone; decide rápido e não gosta de se sentir manipulado. O
que faz do meio digital poderoso também o faz mais intru-
sivo. Prefira o marketing de permissão às ofertas agressivas
e inconvenientes, e o bom atendimento em todos os canais.

A BestBuy treinou 40 mil funcionários e promove
competições sobre quem responde mais rápido à deman-
da do cliente no twitter. A regra, cliente satisfeito fala
bem para cinco e insatisfeito fale mal para 15, não existe.
Hoje, o boca-a-boca (ou micro-a-micro) se conta em
milhares. É a reputação de sua marca em jogo. Postar um
vídeo pode desencadear marketing viral positivo. Mas,
não pise na bola, pois o mundo virtual nunca esquece.

Todas as empresas devem levar em conta estas novas re-
lações de consumo, onde palavras como “relevância”,
“coerência” e “respeito” têm relação direta com as estraté-
gias de marketing. As mídias tradicionais, com certeza con-
tinuarão fortes por muito tempo. Mas, como o novo consu-
midor é multitarefa - ele assiste TV e, ao mesmo tempo, está
nas redes com opiniões, recomendações e críticas. Podem
estar falando de sua marca neste exato momento. ■

MIGUEL SAUAN
Professor de pós-graduação em
gestão e marketing digital da ESPM

Se você ainda está
pensando em como
entrar neste novo
mundo do marketing
digital, é melhor
resolver logo, pois
talvez sua empresa
já esteja lá...
e você nem sabia

criatividade@brasileconomico.com.br

Meio & Mensagem de cara nova
A partir de segunda-feira, o Meio & Mensagem, que completa 33 anos,
desembrulha uma pacote de mudanças focadas na integração e
unificação. Uma das novidades é a substituição do MMOnline pelo site de
notícias www.meioemensagem.com.br . Cada plataforma desempenhará
um papel. O impresso responderá pela análise dos fatos, enquanto
o digital buscará a interatividade direta com o leitor, além das notícias
de última hora. A reformulação também inclui novas colunas e editorias.

■ Nada como ter o sorrisão
Oral-B (favor não confundir
com a concorrência)
de Cauã Reymond e
Isis Valverde para atrair
os internautas. Agora
Só Falta Você, campanha
do creme dental Oral-B
Pro-Saúde, criada pela
Publicis Brasília para a
Procter & Gamble, fez muita
gente feliz antecipadamente.
Em circulação há duas
semanas, o anúncio
já arrebanhou cerca de
100 mil consumidores
que se cadastraram
no site www.oralb.com.br.
Eles irão receber uma
amostra do produto.
A expectativa era que
esta marca fosse atingida
em seis meses. Só alegria.

Um sorriso que arrebata seguidores
Campanha da Oral-B Pró-Saúde supera expectativas
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