
Vocação digital chega 
à comunicação 
Porto Digital inspira agências e veículos de comunicação a criarem ações mais ousadas 

internet comercial chegou ao Brasil 
em 1995. Cinco anos depois, Recife já 

havia criado o Porto Digital, um dos cinco 
melhores parques tecnológicos do mun
do, de acordo com a Associação Interna
cional de Parques Tecnológicos (IASP), 
no primeiro volume da série Learning by 
Sharing, em que destaca o projeto da ca
pital pernambucana, juntamente com os 
Parques Tecnológicos de Málaga, Man
chester, Andaluzia e Índia. 

Situado na ilha do antigo Bairro do Re
cife, hoje conhecida como Recife Antigo, 
onde existiu a principal zona portuária e 
que abriga boa parte do patrimônio histó
rico da cidade, o Porto Digital reúne hoje 
200 empresas e organizações de serviços, 
incluindo duas incubadoras de empresas, 
duas instituições de ensino superior e dois 
institutos de pesquisa. O parque tecnoló
gico recifense é formado essencialmente 

por pequenas e médias empresas criadas 
na própria cidade do Recife, que convi
vem com operações de grandes institui
ções globais, como IBM, Motorola, Sam
sung, LG, Microsoft, Accenture e Ogilvy. 

Uma das empresas embarcadas na 
região desde o início de sua criação é o 
C.E.S.A.R — Centro de Estudos e Siste
mas Avançados do Recife —, considera
do por duas vezes a melhor instituição 
de Ciência e Tecnologia do País pela Fi-
nep - Financiadora de Estudos e Projetos 
do Ministério da Ciência e Tecnologia. 
Em cem hectares de área, as empresas do 
Porto Digital faturam, por ano, cerca de 
R$ 1 bilhão, 70% dos quais originados de 
contratos firmados fora de Pernambuco. 

O parque tecnológico recifense em
prega mais de 6000 pessoas e possui 
cerca de 500 empreendedores. Por esse 
trabalho, em 2009, uma reportagem da 

edição digital da revista Business Week 
apontou o Porto Digital como um dos 
parques mais inovadores, consideran
do-o como um dos dez locais do m u n 
do "onde o futuro está sendo criado". 
Mais recentemente, a McKinsey indicou 
o Porto Digital e a região de Campinas, 
no Estado de São Paulo, como os dois 
ambientes de inovação com maior po
tencial de geração de negócios de base 
tecnológica do País. 

Uma bagagem histórica que mostra a 
natural vocação de inovação e de desen
volvimento de tecnologia da informação 
e comunicação da cidade. Apesar desse 
know-how, só agora o mercado de pu
blicidade e marketing recifense come
ça a despertar para o potencial do mun
do digital para a comunicação das mar
cas. Os principais grupos de comunica
ção também começam a ousar nas estra

tégias para levar conteúdo editorial aos 
leitores, ouvintes e telespectadores em 
diversos canais digitais, como as redes 
sociais e os aplicativos para dispositivos 
móveis. Eles estão indo muito além dos 
portais de conteúdo tradicionais. 

Do papel para o digital 
Em abril, o Jornal do Commercio — 

um dos principais jornais de Pernam
buco, com uma média de 41.848 de cir
culação paga de segunda a domingo, de 
acordo com dados do IVC de agosto — 
realizou uma verdadeira transformação 
editorial para unir o papel com o digital. 
Incorporou o portal JC online, antes um 
portal de conteúdo independente do im
presso, à redação do jornal. "O JC online 
foi um dos portais pioneiros no Nordeste. 
A nossa preocupação de ter uma marca 
na web é antiga, há mais de dez anos, 
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como resultado desse ambiente criado 
na cidade com o Porto Digital" explica 
Laurindo Ferreira, diretor adjunto de re
dação do Jornal do Commercio. 

A diferença é que, este ano, a marca 
própria JC online passou a ficar direta
mente logada ao impresso. Um novo por
tal, o NE 10, foi criado em abril para abri
gar todos os veículos do Sistema Jornal do 
Commercio de Comunicação, que conta 
com rádio, TV, jornal e parceiros. Em me
nos de um ano, a nova plataforma digital 
do grupo conta com pico de 82 milhões 
de pageviews por mês. 

"Fizemos essa mudança porque per
cebemos que a notícia com a marca do 
jornal na web estava sumindo. Agora, as 
informações do JC online estão com a 
marca do jornal. O comando de redação 
do portal ficou nas mãos da redação do 
impresso, como aconteceu com a Folha 
de São Paulo, por exemplo" diz. 

Para integrar as duas operações, o JC 
fez uma mudança física na redação. A 
mesma equipe que produz para o i m 
presso é responsável por atualizar o por
tal. "Além dos jornalistas de todas as edi-
torias, o site conta com um editor assis
tente e dois repórteres, que acompanham 
a movimentação da equipe como um to
do" afirma Ferreira. 

Além do portal, as editorias ganha
ram perfis no Twitter e o leitor passou a 
ser ouvido na construção diária do jornal 
impresso. "Nossa tentativa é estabelecer 
um diálogo com o leitor do impresso, que 
ainda é o grande responsável pela arreca
dação do grupo. O nosso objetivo é fazer 
com que o jornal seja atingido sistema
ticamente pelo que está acontecendo de 
mais relevante nas redes sociais" explica. 

Paralelamente, foi elaborado um novo 
projeto gráfico mais simples e mais l i m 
po, que incluiu espaços de participação 
dos leitores. Com o e-mail vozdoleitor@ 
jc.com.br, a redação recebe sugestões de 
pautas, fotos e textos da população, que 
são publicadas com destaque na capa. 
No caderno de Esportes, foi criada uma 
coluna "Na web" que mostra assuntos de 

interesse dos leitores. 
Para Ferreira, o maior desafio de uma 

publicação impressa é transformar um 
produto estático, como um jornal, em al
go interativo. "Hoje, fechamos o jornal 
de olho nas redes sociais. Este ano, por 
exemplo, o assassinato de duas moças 
virou capa da edição depois da reper
cussão que causou na web. Usamos fo
tos das meninas que buscamos no Fa-
cebook e Twitter. Isso mostra que esta
mos buscando edições mais colaborati-
vas, fortemente influenciadas pelas re
des sociais" afirma. 

Além da reestruturação do jornal, que 
passou a incluir as demandas do mundo 
digital, o JC também investiu em novas 
tecnologias para ficar disponível em dis
positivos móveis como tablets. A versão 
digital do jornal, no ar desde abril, foi de
senvolvida com a tecnologia HTML5, que 
pode ser acessada em qualquer disposi
tivo móvel, sem a necessidade de baixar 
aplicativos. A versão — disponível apenas 
para assinantes —, chamada de JC Digi
tal, inclui todas as matérias, colunas, su
plementos e anúncios publicados na ver
são impressa. 

"Nós fomos a primeira publicação bra
sileira a optar por esse formato, logo de
pois, o Financial Times anunciou que de
cidiu usar a mesma ferramenta. O dife
rencial de fazer uma versão digital em 
HTML5 é que é possível ter a mesma ex
periência de um aplicativo no browser" 
explica Rodolfo Tourinho, superinten
dente do Sistema Jornal do Commercio. 

Tourinho ressalta a preocupação do 
grupo com a inovação. "Criamos um gru
po com oito pessoas para manter conta
to com o Porto Digital e com a Univer
sidade Federal de Pernambuco e trazer 
soluções tecnológicas e inovadoras pa
ra os veículos do grupo" conta. A suges
tão de usar a ferramenta partiu de uma 
das reuniões do grupo de inovação com 
o Porto Digital. 

E as ideias não param de chegar. "Es
tamos com um projeto para que o teles
pectador da TV Jornal possa ler o jornal 
do Commercio pela televisão, usando 
as características da TV Digital" conta 
Tourinho. 

A Folha de Pernambuco, jornal dire
cionado à classe C e há 13 anos em cir
culação, também iniciou o processo de 
integração entre rádio, impresso e digi
tal. "Estamos buscando fortalecer a mar
ca na internet" afirma Henrique Barbo
sa, editor geral da Folha de Pernambu
co. O jornal tem como ponto forte a ven
da avulsa, com uma média diária de 30 
mi l exemplares, de acordo com a própria 
Folha de Pernambuco, que não é audita
da pelo Ivc. 

Com a orientação da consultoria Bi-
tes, especializada em mídias sociais de 
São Paulo, a Folha de Pernambuco está 
reformulando a estratégia do portal. "O 
nosso objetivo é sermos mais agressivos 
na distribuição de informação e agregar 
valor ao grupo Folha de Pernambuco com 
novas oportunidades de negócios" expli
ca Barbosa. O objetivo da publicação é 
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que todas as informações apuradas pe
los jornalistas sejam publicadas no d i 
gital. O portal também ganhou blogs de 
esportes, política, concurso, social e um 
sobre a Copa do Mundo. 

A expectativa é de que, em um ano, o 
novo portal, que entra no ar agora em no
vembro, gere receita suficiente para pagar 
os investimentos. "Nós temos um jornal 
local, a nossa versão web ganha possibili
dades de se tornar mais abrangente, com 
conteúdo nacional" diz Barbosa. Além do 
portal, a Folha de Pernambuco está inves
tindo em monitoramento e perfis das edi-
torias nas redes sociais. Para Barbosa, é 
preciso ter uma mudança de paradigmas. 
"É vital deixar de pensar no impresso pa
ra pensar na informação" avalia. 

Off e on juntos 
Com o crescimento do mercado re

gional e a chegada de grandes marcas 
em Pernambuco, como é o caso da Fiat 
e da Kraft Foods, as agências começam 
a se preparar para atender os clientes de 
maneira mais abrangente, o que inclui 
ações digitais. Para atender a essa nova 
demanda por fornecedores mais com
pletos, agências como Ampla, Grupo-
nove, RGA, CASA, Aporte e Italo Bianchi 
já criaram estruturas próprias e estão in 
vestindo em profissionais com experiên
cia no mundo digital para unir o off-line 
com o online. 

A Gruponove é uma das pioneiras a 
incluir em suas campanhas ações na in 
ternet. Em 2008, criou em parceria com 
a Mobi Mídia, empresa do Porto Digital, 
o primeiro aplicativo para iPhone feito 
para uma marca no Brasil. Aproveitando 
a chegada do aparelho no País, foi cria
do o aplicativo do Limpa Vidros Brilux. 
"Foi uma brincadeira, mas mostramos 
a nossa veia inovadora" afirma Giovanni 
Di Carlli, diretor executivo da Grupono
ve. Quem baixava o aplicativo, via a tela 
do aparelho ficar "suja" e podia limpá-la 
com o dedo. 

De lá para cá, a agência experimen
tou diversos formatos de negócios para 
incluir o digital no seu dia a dia. Primei
ro, firmaram parcerias com empresas de 
tecnologia. Depois, criaram um núcleo 
digital na agência e agora estão investin
do em integrar o off com o on. "Nós es
colhemos uma equipe jovem com pen
samento 2.0 e inserimos esse pessoal 
nos vários departamentos da agência, 
como criação, mídia e promo. Passamos 
a pensar na propaganda inserida no d i 
gital" explica. 

De acordo com Di Carlli, as agências 
ainda não sabem como precificar o traba
lho digital. "Nós temos hoje uma partici
pação maior em volume do que em valor. 
O mercado ainda está aprendendo como 
cobrar esse tipo de ação. O que sabemos 
hoje é que a verba cresce porque o clien
te gosta de saber que a agência está pen
sando coisas diferentes para a sua marca 
e acaba comprando" diz. 

Na visão de Di Carlli, no digital, a ques
tão da experiência com a marca é o mais 
importante e usa como exemplo a ação 
realizada este ano para a empresa Nor
deste Segurança de Valores, a segunda 
maior companhia de segurança privada 
do Brasil. "É uma empresa por sua natu
reza com configuração pesada, um pro
duto duro. Para comemorar os 40 anos, 
criamos uma corrente do bem, que teve 
como base a internet" conta. 

Com hotsite, site para celular, blog e 
ações em redes sociais, a campanha mobi
lizou 44.928 pessoas que interagiram com 
a marca contando uma boa ação que elas 
realizaram. Um contador de boas ações 
foi instalado em uma das principais ave
nidas do Recife mostrando o número de 
interações. "A população participou d i 
zendo qual a sua boa ação feita no dia e, 
a cada cinco boas ações registradas no 
site, a Nordeste doou um real para uma 
instituição de caridade" 

A campanha da Nordeste Segurança 
de Valores foi um mix de mídia tradi
cional com digital. "Usamos a web co
mo um canal para que as pessoas i n 
teragissem com a marca, mas usamos 
também TV, outdoors e busdoors" afir
ma Di Carlli. 

Para Queiroz Filho, presidente da Am
pla, uma das maiores agências de publici
dade de Pernambuco com 130 funcioná
rios, 95 na sede, em Recife, e 35 pessoas 
na unidade da agência em Vitória, no Es
pírito Santo, o importante para o cliente 
é encontrar a solução do que ele procu
ra em um único lugar. "Desde 2009, esta
mos trabalhando com planejamento mul-
tiplataforma, com promoção, internet e 
propaganda juntas. No ano passado, re
solvemos ampliar as ações na web e trou
xemos para dentro da agência pessoas es
pecializadas em digital" conta. 

De acordo com Queiroz Filho, antes 
a demanda dos clientes que envolviam 
ações na internet eram repassadas pa
ra agências digitais parceiras. "Percebe
mos que esse é um mercado em cresci
mento e se tornou um novo negócio para 
a agência. Começamos com cinco profis
sionais que entendem de digital e, hoje, 
já temos 12" avalia. 

Para Queiroz Filho, apesar da exce
lência digital de Pernambuco, a comu
nicação ainda está engatinhando nesse 
mercado. "Os anunciantes estão cobran
do mais ações na web e as agências es
tão precisando a investir mais em digital" 

Uma das ações realizadas pela Ampla, 
este ano, foi para a Vitarella, a fim de co
memorar o Dia do Amigo, incentivando 
a troca de carinho entre as pessoas. No 
Twitter, os seguidores puderam concor
rer e indicar amigos a ganhar um ano in 
teiro de Biscoito Treloso. "A ação foi um 
sucesso e contou com mais de 3.000 par

ticipantes e 1.139 novos seguidores para 
o perfil da Vitarella no Twitter. Uma hora 
após seu lançamento, já ocupava os trends 
de Recife, Belo Horizonte e, logo depois, 
do Brasil" afirma Queiroz Filho, com os 
dados de Trends Map Brasil (@Trends-
Brasil). A campanha contou com ações 
também no Facebook e Orkut. 

A RGA também está investindo em 
ações digitais. A agência acaba de ganhar 
as contas regionais da Danone e da Kim
berly-Clark. "Crescemos este ano 36%, 
16% acima da nossa meta. Também de
mos um upgrade na equipe, trouxemos 
algumas pessoas de São Paulo e de outros 
Estados do Nordeste, além da consultoria 
do INDG (Instituto de Desenvolvimento 
Gerencial)" afirma Benjamin Azevedo, 
sócio da RGA. 

Para a Kimberly- Clark, a agência acaba 
de criar uma ação promocional que ele
geu a blogueira de moda Camila Couti
nho como embaixadora da marca In t i 
mus. A campanha também inclui ações 
em ponto de venda. Em um dos maiores 
supermercados da região, o Hiper Bom-
preço de Boa Viagem, foi criado o Studio 
Intimus, em que as meninas são fotogra
fadas e recebem dicas de moda da Cami
la Coutinho, que irá fazer posts no blog 
sobre a campanha. "Esta a ação une pon
to de venda com digital. Apresentamos 
a ideia em São Paulo para o marketing e 
agência nacional. Todos aprovaram" con
ta Renata Gusmão, sócia da RGA. A ação 
começou no dia 18 de outubro e terá du
ração de um mês. 

Para Ricardo Rique, da agência CA

SA, a comunicação digital precisa ter um 
respaldo não apenas com campanhas 
pontuais, mas principalmente com ações 
permanentes. "O que o mercado faz é ter 
um criativo que faz ações específicas. Na 
agência, criamos a CASA Shake, com uma 
equipe focada em agitar os conceitos da 
internet para os clientes com manuten
ção constante do canal e apelos criados 
no dia a dia" explica Rique. 

Na CASA Shake, é realizado desde o 
planejamento e criação, mas principal
mente o acompanhamento do dia a dia 
das marcas na web, com ações que re
forçam os apelos institucionais. "As pes
soas usam as redes sociais de forma per
manente, todos os dias. Por isso, as mar
cas precisam de um trabalho constante. 
Nesse nosso modelo, já conseguimos in
tegrar um terço dos nossos clientes" diz. 

Também com essa pegada, a Aporte 
criou um departamento digital há cinco 
meses para atender às necessidades dos 
clientes. "Temos uma equipe com qua
tro profissionais que cuidam de conteú
do, tecnologia, métrica e design. O con
sumidor usa a web no dia a dia e as mar
cas precisam estar lá e as agências não 
podem estar despreparadas" afirma An
gelo Melo, presidente da Aporte. 

De acordo com Melo, com o interes
se das marcas, o novo núcleo já se finan
ciou. "Existia uma demanda reprimida. Os 
clientes estão buscando mais ações digi
tais, apesar de ainda estar sendo criado 
um novo hábito de comunicação. Eles es
tão começando a ter consciência de que é 
preciso investir também em digital" afirma. 
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem Especial: Nordeste, São Paulo, p. 16-19, 14 nov. 2011.




