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Marili Ribeiro

As agências de propaganda tra-
dicionais resistiram em investir
em estruturas próprias para a
prestação de serviços digitais.
Tinham por hábito terceirizar
esses serviços, porque a deman-
da por parte dos clientes era bai-
xa. Mas o gradual e contínuo au-
mento de pedidos de ações onli-
ne está mudando essa conduta.

“Temos de buscar outras fon-
tes de receita que não os meios
tradicionais para expandir nos-
so negócio”, explica Fábio
Saad, diretor de mídia da agên-
cia DM9DDB. “No digital, co-
bramos por tarefa ou pela parti-
cipação no resultado das ações,
o que é diferente do faturamen-
to obtido na intermediação de
compra de mídia para veicula-
ção de anúncios.”

Para ampliar o leque de ofer-
tas para os anunciantes nas pla-
taformas online, a DM9 organi-

zou uma área dedicada ao seg-
mento, batizada de Núcleo de
Inteligência e Performance.

O novo núcleo abriga profis-
sionais como matemáticos e
programadores de web. Gente
que respira internet. Todos em-
penhados em decifrar mean-
dros nas mídias digitais e cavar
oportunidades de compra de
links patrocinados, assim co-
mo espaço para casar a exibição
do banner do cliente com o mo-
mento em que o site ou blog
bomba em acessos. Eles conse-
guem fazer isso monitorando a
rede, como se fosse uma mesa
de operação do mercado finan-
ceiro.

Rentável. A busca obsessiva
pela melhor relação custo/bene-
fício na compra de mídia onli-
ne, ou “compra rentável”, é rela-
tivamente nova. Aliás, de manei-
ra geral, a relevância do digital
no cotidiano das mensagens pu-

blicitárias também é nova. Por
um bom tempo, mais se falou
do que se deu efetivo uso ao ca-
nal. Mas os anunciantes come-
çaram a disputar quem ofere-
cesse acesso às suas marcas nas
páginas das redes sociais, ou po-
tencializasse a presença delas
nos buscadores por onde trafe-
gam milhões de consumidores.

Publicitários defendem que a
arte de cruzar informações on e
offline está na chave da comuni-
cação bem-sucedida em um
mundo de disputa pela atenção
fragmentada do público.

Uma das experiências da
DM9 nessa seara foi aprendida
na prática com a campanha “sor-
riso”, criada para a Brastemp. A
ação foi desenvolvida pouco de-
pois da denúncia de consumi-
dor insatisfeito contra o péssi-
mo atendimento da empresa na
troca de uma geladeira, ironiza-
do o mote da marca: “Não é as-
sim uma Brastemp!”.

Com pouca verba e tempo es-
casso, a agência envolveu 11 rá-
dios para convocação sincroni-
zada de quem estivesse ao volan-
te sorrir para o motorista ao la-
do. Fizeram um filme simulan-
do as reações possíveis e posta-
ram no YouTube. Até agora, ob-
teve 2,4 milhões de acessos.

Humor. Na mesma linha, em ju-
nho, foi realizada uma campa-
nha para o Banco Itaú a partir da
transmissão ao vivo pela web de
um show criado pelo humorista
Marco Luque. Foram 19 mil
tweets, com direito ao 1º lugar
no Trending Topics do Twitter.

Protagonizados pelos perso-
nagens Silas Simplesmente, Emo
Eloy e Nerd Ed, os vídeos desta-
cavam as vantagens da iConta
do Itaú e registraram 3,5 milhões
de visualizações. A iConta é uma
modalidade de conta corrente
destinada aos que preferem o
uso dos canais eletrônicos.
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Serviço que antes era terceirizado pelas agências de publicidade agora é feito dentro de casa

}
Ações digitais são a aposta da vez

Making of

Muitos não prestam atenção
na marca, porque a modelo
é sempre o maior destaque

As sandálias Gisele Bündchen da Grendene têm
campanha em que ela atravessa cenários e to-
das olham para o produto. Só no filme, lógico

SEMPRE ELA NINGUÉM DESISTE DELA

DIVULGAÇÃO

A top Gisele

Sem latido. Tiger gostou de morder o tênis para a foto

Não importa o produto

Só online.
Personagens
destacam as
vantagens
da iConta,
do Itaú

Tiger conquistou todos no estú-
dio. O cachorro, que põe os den-
tes com vontade em um dos pa-
res de tênis da marca Mizuno, é
um dos “garotos-propaganda”
que já gravou sua participação

nas fotos dos anúncios para a no-
va campanha da marca, que será
veiculada em outubro.

Com atuação em vários comer-
ciais e peças publicitárias, Tiger
não deu trabalho nos bastidores.

Ele ilustra um dos três anún-
cios que vão sair simultanea-
mente em revistas esportivas e
de assuntos gerais.

A marca Mizuno, que é líder
na categoria de tênis para corri-
da no Brasil, está investindo em
uma campanha institucional

para apresentar o seu novo posi-
cionamento. Nele, quer valori-
zar a necessidade de se estar
sempre pronto para os desafios,
tanto na corrida, quanto na vi-
da. A campanha foi criada pela
agência Talent e aposta em ima-
gens lúdicas. / M.R.
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Tiger rouba a cena da Mizuno
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 19 set. 2011, Negócios, p. N6.




