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Uma campanha que consegue usar o meio digital da 
maneira certa cria uma conexão incrível entre uma 
empresa e seu público. Diferentemente da mídia 
tradicional, em que a premissa é transmitir uma 
mensagem para o maior número de pessoas possível, 
a mídia digital atende necessidades e gostos mais 
específicos, dando o que as pessoas querem na hora e 
no local certos, e possibilitando uma interação mais 
natural com uma marca ou serviço. 

O melhor dos mundos é conquistar ambos os 
territórios, ou, no jargão publicitário, "converter" uma 
porcentagem do público do meio tradicional para o 
digital. Às vezes, fornecer um URL para as pessoas já é 
suficiente, ou incentivá-las a escanear um QR code que 
dará acesso a um presente digital. Em outros casos, a 
ambição é maior, com conteúdo gerado pelos usuários 
ou desafios e jogos que o aproximarão do anunciante. 

O grande desafio é convencer o público 
acostumado com a mídia tradicional a continuar a 
experiência no mundo digital. Dave Snyder, diretor da 
agência Firstborn (www.firstborn.com), acredita que o 
mais importante é fazer com que os componentes 
digitais de uma campanha façam parte do conceito 
geral, e não sejam só complementos supérfluos:'Jogar 
um QR Code no canto de um anúncio e rezar para que 
alguém se interesse o bastante para escaneá-lo não dá 
certo. É preciso entender o comportamento do público e 
como isso influi em sua experiência de usuário". 

Dave dá um exemplo de campanha que quase conseguiu alcançar 
a cobiçada sinergia entre tradicional e digital, feita para uma marca de 
papel higiênico. "As pessoas tinham de mandar um SMS dizendo over [em 
cima] ou under [embaixo] para responder como penduravam seus rolos de 
papel", explica. "Ela me fez rir e é baseada em uma ação familiar para as 
pessoas: enviar SMSs. Eu enviei e recebi um link como resposta 
rapidamente. Legal! Só que ele me levou a um site em 
Flash, que não funcionou no meu iPhone. Por isso, é 
preciso sempre pensar no contexto..." 

0 contexto é mesmo crucial, concorda 
Matthew Jensen, diretor da desenvolvedora Natron 
Baxter (www.natrgnbaxter.çpjTi)."Presumimos que o 
público tenha celulares e, cada vez mais, smartphones, 
e usamos isso como ponto de entrada para o 
componente digital", explica. "Mas é essencial entender 
quando essa transição é adequada e conveniente." 

Com diversas campanhas baseadas em 
games para clientes como General Electric, American 
Heart Association e World Bank no portfólio, a Natron 
Baxter tem um processo de criação testado e aprovado. 
"Primeiro analisamos o ambiente, os contextos e o perfil 
do público, para então isolar e identificar as > 
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> interações", conta Matthew. "Geralmente, quando temos um objetivo claro 
ou temos de incentivar um comportamento específico, as interações que 
devemos usar na estratégia já ficam claras." 

Apostar só na tecnologia, sem ter uma ideia forte, ainda é 
arriscado. "Os clientes ficam hipnotizados por novas tecnologias mais do 
que nós, que lidamos com elas de maneira pragmática", analisa Dave. 
"Perdemos muito tempo convencendo-os de que não precisam de certas 
coisas. Claro, isso não quer dizer que, quando usadas de forma criativa e 
integradas ao conceito do projeto, as tecnologias emergentes não possam 
causar um impacto genuíno. 

"Extremamente familiar ou totalmente nova, a tecnologia pode 
contribuir para o processo de design", acredita Matthew."Caso seja familiar, 

contamos com a adoção do público e até fazemos 
experimentos com interações. Se não, apostamos no 
poder de atração da novidade." Ele cita como exemplo 
de público-alvo um consumidor em uma fila de 
supermercado, com vários minutos de tédio pela frente. 
"Nesse caso, não precisaria de muito para convencê-lo 
a interagir com uma campanha", acredita o diretor.'Já 
um QR code na janela de um táxi requer muito esforço." 

Andrew Zolty, cofundador e diretor de 
criação da agência Breakfast (www.breakfastny.com), 

tem uma ideia diferente sobre o impacto que uma 
campanha digital pode causar:"Campanhas digitais 
não precisam sempre ser vistas por todo mundo. O 
maior diferencial da Breakfast é justamente o fato de 
poucos terem tido contato com nossas criações". 

Com clientes como Johnson & Johnson e 
Google, a Breakfast tem moral para falar sobre o 
assunto. Para Andrew, a atenção que uma campanha 
recebe da mídia pode gerar um interesse muito mais 
significativo do que a quantidade de pessoas que ela 
pode alcançar. "É o simples fato de nossas ideias terem 
sido construídas e existirem que atrai os holofotes para 
elas", afirma ele. "Muitas pessoas só têm contato com 
nossos projetos porque leram sobre eles." 

A falta de familiaridade do público com uma 
nova tecnologia pode limitar o alcance de uma 
campanha, mas, para a Breakfast, o barulho feito por 
poucas pessoas pode ir longe. Contudo, se a experiência 
não for boa, o impacto negativo pode ser grande. Dave 
Snyder dá um exemplo: "Recentemente, fui ver uma 
exposição em que todas as peças tinham um QR code. 
Escaneei um só por curiosidade e o que vi não era 
interessante o bastante para eu querer escanear outro. 
Isso é parte do problema: a recompensa que o usuário 
recebe precisa ser interessante. Arrisco dizer que o mau 
uso de uma nova tecnologia contamina outros projetos. 
Na minha opinião, QR codes não têm muito futuro". 
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> Esse é um assunto sobre o qual Caspar 
Thykier, cofundador da empresa especialista em 
reconhecimento de imagens Zappar (www.zappar.com), 
tem muito a dizer. "A realidade aumentada não tem 
significado no mundo real", afirma ele."Ninguém sabe o 
que é, e aqueles que sabem provavelmente tiveram uma 
experiência boba que não despertou interesse." 

AZappar proporciona um reconhecimento 
inteligente de imagens em aparelhos móveis, 
eliminando a necessidade de QR codes e fazendo a 
ponte entre real e digital de um jeito mais intuitivo. A 
empresa usou a tecnologia para dar interatividade a 
pôsteres de filmes como Lanterna Verde e Harry Pottere 
as Relíquias da Morte, da Warner Brothers. "Muitas 
vezes perguntam para nós como as pessoas saberão o 
que fazer, ou se sentirão vontade de baixar o app", conta 
Caspar. "Respondemos que as coisas sempre foram 
assim no marketing.Antes,era preciso recortarum 
cupom para responder a um anúncio, discar um número 
gratuito, digitar um URL, mandar um SMS com um 
código, pressionar um botão vermelho ou baixar um 
leitor de QR code. As pessoas gostam de interagir e de 
participar ativamente, contanto que o conteúdo e a 
recompensa valham a pena." 
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Text Box
Fonte: Computer Arts Brasil, São Paulo, ano 5, n. 52, p. 42-46, dez. 2011.




