
Esta colunista está fora da onda,
fora do hype, fora do cool. Te-
nho Twitter, Facebook, até a
conta do Orkut permanece aber-
ta. Mas, não carrego na bolsa a
tecnologia necessária para o Ins-
tagram. Tenho um Blackberry.

Não deve demorar muito pa-
ra que a rede social seja compatí-
vel com Android e o meu Black-
berry “sem filtro”. Em 10 me-
ses, o aplicativo alcançou mais
de 7 milhões usuários, e acumu-
lou 150 milhões de fotos. Um fe-
nômeno. E a publicidade já está
com a grande angular aberta.

A agência Sinc Digital desen-
volveu campanha para a Smart
TV da LG que contou com ação
direta para o aplicativo. Em par-
ceria com o Instamission, proje-
to que lança missões fotográfi-
cas aos usuários do aplicativo,
lançou o moteViu uma cena dig-
na de filme? Aponte e clique. Ca-
da Instamission costuma ter
uma média de 300 fotos. A da
LG bateu mil retratinhos.

“Queríamos conversar com
as pessoas que ditam tendên-
cias, são as primeiras a testar as
novas tecnologias”, diz Cintia
Costa, gerente de redes sociais
da Sinc Digital. Segundo ela, a
ação ligada a uma marca foi pio-
neira no Brasil. “Ainda repercu-
timos para fora do Instagram,
no Facebook e no Twitter”.

O Instagram é hype, mas o
mercado não se jogou nele. Por
enquanto, a Sinc não tem pla-
nos de novas ações para a ferra-
menta. A agência ClickIsobar,
uma das líderes na área, fez pro-
postas a clientes, mas não pin-
tou o flash. “Ele está concentra-
do em um nicho. Alguns clien-
tes nem sabem o que é”, avalia
Lúcio Caramori, diretor executi-
vo de criação da Click. “É mais
tendência do que realidade”. ■

TRÊSPERGUNTASA...

DANIELA PAIVA 

Em instantes, o Instagram. Será?

Começa com uma palavra. Dali,
um mundo inteiro abre-se na
frente do computador, e você
escolhe um caminho. O que te
leva até ali é o foco de pesquisa
realizada pela agência de
marketing digital iProspect
em parceria com o Google.

A edição inédita parte de um
material produzido pela
matriz americana em 2007.
No Brasil, 2 mil pessoas, entre
14 e 45 anos, em 12 cidades
do país, foram entrevistadas
no início do ano. Um dos
principais índices aponta
que 79% desse montante
dispara buscas on-line após
ser atingido pela mídia
off-line, conta Patrícia Maschio,
da iProspect no Brasil.

O que este resultado
representa?
É preciso casar a campanha
off-line com o buscador. Se você
vê, vai buscar. E se você não está
presente no buscador, perde a
chance de impactar.

O boca a boca aparece
à frente dos anúncios da
TV (53% contra 51%).
A TV está perdendo espaço?
Não, ela se mantém estável. O que

vem crescendo é a confiança de
uma indicação pelas redes sociais.

Existe uma consciência
da importância da busca
na indústria?
Ela é ignorada, é tratada como
um nicho do digital, esquecida,
ou lembrada muito tarde e
não se consegue pensar em
todas as palavras que seriam
possíveis. A busca pode ampliar
os resultados. É muito rica.Diretora geral da iProspect Brasil

CRIATIVIDADE

“Cresce a confiança
de uma indicação
pelas redes sociais”

Campanha da LG que incluiu concurso no aplicativo restrito aos celulares da Apple aponta o potencial de uma
ferramenta que bateu os 7 milhões de usuários. Ainda assim, é vista como tendência, não uma realidade

...PATRÍCIA MASCHIO

Amissãoeracapturar cena
dignade filme.Avencedora foi
adaesquerda, comosugestivo
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