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Marili Ribeiro

O anunciante demorou para
aprender a trabalhar mensa-
gens dirigidas à audiência seg-
mentada do meio digital. Usar a
internet para fazer ações dirigi-
das a públicos específicos pare-
cia improdutivo. Mas essa men-
talidade está mudando. Não
por escolha, mas por falta de op-
ção. O consumidor recebe im-
pactos de multicanais, e as em-
presas precisam se adaptar a es-
sa realidade.

As ações digitais ganharam re-
levância no jogo e passaram a
ser pensadas em conjunto – e
não mais como um apêndice. Se
antes as encomendas para uma
campanha vinham com um pe-
dido de “um buzz na web”, ago-
ra vêm com a preocupação de
criar conexão com o público on-
line. Uma mudança de padrão.

“É recente essa atitude”, diz
Raphael Vasconcellos, vice-pre-
sidente de criação da agência
Click Isobar. “Há cerca de dois
anos, a área digital deixou de ser
coadjuvante na definição de es-
tratégias de comunicação nas
empresas para trabalhar junto
da equipe de marketing na bus-
ca de soluções para a expansão
do negócio do cliente. Isso tem
obrigado as agências a pensar
grande, deixando de lado a anti-
ga função de criar banners ou
sites institucionais.”

Além do viral. O resultado des-
se ganho de relevância faz bro-
tar propostas ousadas, como a
criação pela Click do aplicativo
Ecodrive para o cliente Fiat. Tra-
ta-se de um programa que dá o
rendimento do motorista ao vo-
lante, indicando, por exemplo,
seu gasto com gasolina. Para
usá-lo, basta conectar o celular,
onde o aplicativo é baixado, à
entrada UBS do carro. Não é
uma campanha ou uma ação vi-
ral na web. É um produto.

O avanço do uso de ferramen-
tas digitais fora dos padrões ha-
bituais no universo das agên-

cias tradicionais é tendência
global e crescente. Tanto que a
verba dos anunciantes vem au-
mentando na internet, enquan-
to permanece estável nas ou-
tras plataformas, como comer-
ciais de tevê ou anúncios.

O maior conglomerado do se-
tor, o inglês WPP – que obteve
receita de U$ 14,4 bilhões no
ano passado –, viu seu fatura-
mento crescer em serviços onli-
ne nos últimos anos. Atualmen-
te, a internet já responde por
30% da receita. Com a ambição
de ampliá-los, o presidente do
WPP, Martin Sorrell, tem ido às
compras. Somente no primeiro
semestre de 2011, comprou seis

agências online. Duas delas no
Brasil: F.biz e Gringo.

Fulano. Criada há 12 anos por
jovens profissionais da área de
administração, que embarca-
ram na onda digital com o site
Fulano, a F.biz sobreviveu ao es-
touro da bolha da internet e é
um exemplo perfeito do proces-
so evolutivo das agências digi-
tais no Brasil.

Três dos atuais seis sócios,
Gal Barradas, Paulo Loeb e Mar-
celo Castelo, defendem que a ló-
gica da comunicação mudou.
“O conceito moderno de marke-
ting é dialogar. Hoje, o indiví-
duo não é audiência. Ele conce-

de audiência no meio da fartu-
ra e da fragmentação de conteú-
dos a que está exposto na web.
Por isso, temos de bolar situa-
ções que explorem essa condi-
ção que os meios digitais pro-
porcionam”, diz Gal.

As ações da F.biz sempre são
pensadas, até por sua própria
origem, pela lógica da internet.
Entre os casos recentes está o
uso do velho recurso de distri-
buição de amostras grátis para
o novo xampu da Seda. Só que,
em vez de distribui-las em shop-
ping, supermercados e farmá-
cias, eles apelaram para o am-
biente dos blogs e redes sociais
que discutem o drama dos cabe-

los, uma fixação da mulher bra-
sileira. Mais de 100 mil mulhe-
res se cadastraram e recebe-
ram o produto – 97% delas con-
firmaram ter usado a amostra.

“Buscar audiências segmen-
tadas dá trabalho, mas dá mais
resultado, porque a empresa fa-
la com quem quer ouvir”, diz
Gal. Para chamar a atenção das
crianças para a mensagem de
lavar as mãos com o sabonete
Lifebuoy, a F.biz recorreu à Ga-
linha Pintadinha, fenômeno no
YouTube. Em três semanas, a
marca obteve mais de 350 mil
visualizações do vídeo prepara-
do pela F.Biz que usava o hit da
internet.
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Unidade deixa de criar banners e sites institucionais para ajudar a equipe de marketing na busca de soluções para o negócio do anunciante

Área digital ganha poder nas agências

Making of

O melhor vídeo para web
com 77 segundos sobre
autonomia ganha a moto
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Festa de pipoca com Guaraná

A marca de uísque quer atingir 100 mil fãs
em sua página no Facebook. Para atrair pú-
blico, vai sortear uma moto Harley Davidson

Keith Bradsher
THE NEW YORK TIMES
HONG KONG

Os pedidos de concordata de
três empresas americanas de
energia solar no mês passado, en-
tre eles o da Solyndra, da Califór-
nia (EUA), anunciado na última
quarta feira, deixaram a indús-
tria chinesa numa posição domi-
nante no setor. O país concentra
hoje quase 60% da produção
mundial, graças a seus custos al-
tamente competitivos.

Algumas empresas america-
nas, japonesas e europeias de
energia solar ainda têm vanta-
gem tecnológica sobre as rivais
chinesas – no custo, porém, elas
não conseguem mais competir.
Empréstimos a juros baixos con-
cedidos por bancos estatais e ter-
renos baratos oferecidos pelo go-
verno deixam o negócio cada vez
mais competitivo na China.

“As empresas chinesas se tor-
naram referência para o setor”,
disse Shayle Kann, diretor de es-
tudos em energia solar da GTM
Research. Os preços são hoje di-
tados pela China – os demais ten-
tam se diferenciar de alguma for-
ma, sem se distanciar muito do

valor oferecido pelos líderes.
Hoje, somente duas empresas

americanas se mantém saudá-
veis. Uma delas é a First Solar, de
grande porte, que tem sua maior
instalação de painéis na Malásia.
Já a Sun Power, que trabalha em
um nicho específico, tem tecno-
logia bastante eficiente, embora
a custos relativamente altos. No
entanto, nenhuma delas parece
fazer frente ao apoio de Pequim
às concorrentes chinesas.

“Não há dúvida que as empre-
sas de energia renovável dos Es-
tados Unidos se sentem pressio-
nadas pela China”, disse David
B. Sandalow, secretário para polí-
ticas e assuntos internacionais
do Departamento de Energia
dos EUA. As três maiores empre-
sas de energia solar da China –
Suntech Power, Yingli Green
Energy e Trina Solar – cresce-
ram entre 33% e 63% no segundo
trimestre, em relação a 2010. Os
resultados se refletiram em for-
tes altas nas bolsas.

O preço dos painéis solares
caiu entre 30% e 42% por kilo-
watt/hora no último ano, à medi-
da que os fabricantes aumenta-
ram sua capacidade, especial-
mente na China. Com a crise nos

Estados Unidos e na Europa, po-
rém, a energia solar ainda enfren-
ta dificuldade para se estabele-
cer no quesito custo, especial-
mente em relação à energia gera-
da a partir do carvão.

Estratégias. Os Estados Uni-
dos e a União Europeia tentaram
criar demanda pela energia solar
por meio do subsídio aos com-
pradores de painéis solares.
Mas, com frequência, este di-
nheiro tem sido usado para com-
prar painéis chineses.

O governo chinês tem promo-
vido uma política diferente. Em
vez de subsidiar a compra e o uso
da energia solar, a China se con-
centrou em tornar suas empre-
sas mais competitivas. Como re-
sultado, a China exporta 95%
dos painéis solares que produz.

O sindicato norte-americano
United Steelworkers deu entra-
da em uma queixa ao governo
americano, pedindo que a admi-
nistração Barack Obama investi-
gue os subsídios da China à ener-
gia limpa, na tentativa de dar ori-
gema uma reclamação formal pe-
rante a Organização Mundial do
Comércio (OMC). / TRADUÇÃO DE
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O domínio chinês chega ao
segmento de energia solar

Pipoca com Guaraná foi um mo-
te feliz, uma vez que o público
aprova a combinação. Portan-
to, nada mais natural do que a
dona do mote, a marca de refri-
gerantes Antarctica, reeditar a

dupla com estilo para uma cele-
bração. Na semana passada, a
página do Guaraná Antarctica
conquistou um milhão de fãs no
Facebook. Para festejar o feito,
é a primeira marca de bebidas a

obter esse desempenho no Bra-
sil, a empresa decidiu invadir a
mais paulista das avenidas, a
Paulista, com carrinhos de pipo-
ca e guaraná para distribuir a
quem passasse. Com humor, a
agência Espalhe Marketing de
Guerrilha convocou participan-
tes com a hashtag #marchadapi-

poca no Twitter. O balanço da
ação contou quase dois milhões
litros de Guaraná Antarctica,
2,5 milhões de centímetros cúbi-
cos de pipoca e mais de 5 mil
pessoas. O Guaraná Antarctica
foi umas das marcas pioneiras a
apostar na rede social para atin-
gir o consumidor. /M.R.
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● Cupidos móveis
Graças às serenatas para o Dia
dos Namorados, a página do Hot
Pocket da Sadia no Facebook
feita pela Agência Click ganhou
70 mil fãs, e o videoclipe com a
música criada para ocasião alcan-
çou 4º lugar no Top10 da MTV.

Independência

● Em alta

Briga pelos jovens

30%
do fatura-
mento do
maior gru-
po de propa-
ganda e
marketing
mundial, o
inglês WPP,
vêm de
ações na
área digital

6
agências
online fo-
ram com-
pradas pelo
WPP este
ano. Outras
estão no
radar

Em vez de subsidiar a compra de painéis solares, como fizeram os Estados Unidos e as
União Europeia, a China se concentrou dar mais competitividade às empresas do país
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Outra lógica. Marcelo Castelo, Paulo Loeb (em pé) e Gal Barradas dizem que a mudança de atitude obriga as agências a pensar grande
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Solares.
Chineses
instalam
painéis,
cujo preço
caiu até
42% no
último ano

Paulista. Carrinhos de pipoca para festejar 1 milhão de fãs
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 5 set. 2011, Economia & Negócios, p. N6.




