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Marina Gazzoni

Um internauta atento já deve
ter percebido que seu histórico
de navegação na web influencia
a oferta de anúncios na sua tela.
Quem procurar por tênis de cor-
rida, por exemplo, no site da
Netshoes, e dias depois acessar
um portal de notícias muito pro-
vavelmente vai encontrar um
banner com anúncios do produ-
to. A ação, conhecida como “re-
marketing”, é uma tentativa de
marcar as preferências do usuá-
rio e oferecer para ele anúncios
personalizados.

Uma das promessas que a co-
municação em plataformas digi-
tais traz é a possibilidade de ofe-
recer mensagens publicitárias
ajustadas ao interesse do consu-
midor na hora e no lugar certos,
explica o presidente da Agência-
Click, Abel Reis. “Não adianta
oferecer um anúncio do Palio
para um cliente que já fuçou tu-
do sobre o Freemont.”

A maior demanda por solu-
ção de remarketing é das varejis-
tas online, afirma o diretor téc-
nico da ‘boo-box’ (agência espe-
cializada em internet) e tam-
bém presidente do Comitê de
Adnetworks do Interactive Ad-
vertising Bureau (IAB Brasil),
Thyago Liberalli. Elas perce-

bem que é mais fácil vender pa-
ra clientes que já mostraram in-
teresse no produto, mas não fe-
charam a compra. A lógica é que
o investimento em marketing
direcionado a esse público ten-
de a fazer mais efeito. “As em-
presas preparam uma sequên-
cia de ofertas de produtos e pre-
ços conforme o histórico de na-
vegação”, diz.

Time certo. A Netshoes, por
exemplo, usa remarketing em
todos os sites onde anuncia, de
acordo com o diretor de marke-
ting da empresa, Roni Bueno. A
iniciativa faz parte de uma estra-
tégia da varejista de segmentar
toda comunicação com o clien-
te, iniciada em 2008.

Os efeitos se refletem no ban-
ner da Netshoes em outros si-
tes, no e-mail com ofertas envia-
do aos clientes e até na seleção
dos produtos que vão para a pá-
gina inicial do usuário. “Se al-
guém procurar uma camisa do
São Paulo no site, não vamos in-
dicar ofertas de produtos do Co-
rinthians para ele”, diz Bueno.

O executivo conta que conse-
gue mensurar o resultado de
“cada centavo” que investe em
marketing online, mas não abre
os números. “Obviamente o re-
sultado do remarketing é

maior”, diz Bueno. Há um mês,
a empresa estendeu a funciona-
lidade aos anúncios mobile, vei-
culados em sites desenvolvidos
para tablets e smartphones.

Outra varejista adepta à ferra-
menta é a Dafiti, uma das líde-
res no e-commerce de moda no
Brasil. A empresa busca perso-
nalizar as ofertas de acordo
com o perfil do consumidor pa-
ra aumentar as vendas. “Muitos
clientes entram no site, olham
alguns produtos, mas não com-
pram. Queremos oferecer esses
produtos para eles depois”, ex-
plica Malte Huffmann, um dos
sócios-fundadores da empresa.

Segundo ele, a ferramenta
faz diferença. A taxa de conver-
são dos anúncios de remarke-
ting, ou seja, o porcentual de
clientes que efetivamente com-
pram no site, pode chegar ao do-

bro de um anúncio normal.
A reação rápida das empresas

em escolher o anúncio certo pa-
ra cada pessoa é possível pelo
uso de tecnologias de rastrea-
mento da navegação na web. A
mais comum delas é marcar o
cookie do usuário, que é uma
espécie de “RG do navegador”
de cada computador, de acordo
com o diretor de operações da
agência iProspect, de perfor-
mance digital, Fabio Rowinski.

‘Tags’. Assim, a empresa inse-
re palavras-chave no seu site
(as chamadas “tags”) e cria um
histórico de navegação para ca-
da cookie. Na próxima vez que
o usuário entrar em seu site
com o mesmo computador, a
empresa saberá o que ele procu-
rou anteriormente e poderá fa-
zer ofertas personalizadas. A

mesma lógica se estende aos si-
tes onde anuncia.

O mecanismo ficou mais po-
pular no Brasil depois que o
Google lançou sua própria ferra-
menta, o Google Remarketing,
em 2010. A empresa adaptou o
serviço que já oferecia para os
links patrocinados para os anún-
cios em sites parceiros. O Goo-
gle faz um leilão para associar
uma empresa a uma palavra-
chave inserida no seu sistema
de buscas. Quem pagar mais,
tem o seu site divulgado no to-
po do resultado da pesquisa.

O Google administra o espa-
ço publicitário de 93% da au-
diência da internet brasileira
por meio de parceria com milha-
res de sites. A gigante de tecno-
logia vende pacotes de publici-
dade para esses espaços, que
permitem ao anunciante esco-

lher a categoria do site em que
seu anúncio será veiculado e ati-
var campanhas de remarketing.

Se o usuário acessar o portal
de mais de um anunciante, a pe-
ça divulgada na rede de parcei-
ros será a do cliente que pagar
mais pelo serviço. “Replicamos
o modelo de leilão dos links pa-
trocinados”, informa a diretora
de produtos e soluções do Goo-
gle Brasil, Flávia Verginelli. “Es-
se tipo de publicidade vem cres-
cendo muito no Brasil. E vamos
ter novidades até o fim do ano”,
acrescenta.

O Google não é o único a lu-
crar com isso. A brasileira boo-
box administra o espaço publici-
tário de 350 mil sites do País. A
estimativa dela é que cerca de
15% dos contratos publicitários
para divulgação nesses veículos
envolvam remarketing.
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Como funcionam os anúncios que, a partir do
histórico de navegação, oferecem ao internauta
os produtos que ele já buscou em lojas virtuais
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Making of

A Kraft agradeceu a
todos os que curtiram a
marca no Facebook.

MÚSICA E VÍDEO

Fisgado pelo nariz

4.632 mil nomes de pessoas que curtiram a
página do Macaroni & Cheese na semana
passada apareceram num clipe no YouTube.

AÇÃO DE RELACIONAMENTO

Viviane Vaz
ESPECIAL PARA O ESTADO
RAMALAH/CISJORDÂNIA

O Conselho de Segurança da
ONU ainda não se decidiu so-
bre o reconhecimento do Esta-
do Palestino e os governos israe-
lense e palestino tampouco al-
cançaram um acordo mútuo de
paz. Um empresário brasileiro-
palestino, porém, conseguiu
contornar o conflito político e
fazer o que parecia impossível:
abrir pela primeira vez uma fran-
quia internacional na Cisjordâ-
nia. Adeeb Musa Al Bakri acaba
de inaugurar seu segundo Ken-
tucky Fried Chicken (KFC) e a
primeira loja Pizza Hut em Ra-
malah, onde fica a sede da Auto-
ridade Palestina. A unidade pio-
neira do KFC foi inaugurada em
setembro do ano passado.

Além dos restaurantes em Ra-
malah, Bakri possui três rádios,
vários edifícios comerciais e o
magazine Al Bakri Stores, com
três lojas, que vendem de eletro-

domésticos e panelas a roupas e
material escolar. Ao todo, traba-
lham em seus negócios 400 fun-
cionários.

Segundo Bakri, sua experiên-
cia empresarial foi conquistada
com os anos de vida no Brasil.
Ele chegou a Lajeado, a 100km
de Porto Alegre, aos 15 anos,
sem falar uma palavra de portu-
guês. O ano era 1968 e a família
Bakri começava a se estabelecer
no Rio Grande do Sul com o co-
mércio de roupas. “Nossa famí-
lia não sabe trabalhar com ou-
tra coisa que não seja roupa. É
como um peixe que se tirarmos
da água, morre”, conta, com um
forte sotaque gaúcho.

A ideia de passar do comércio
têxtil para o setor alimentício
veio do amigo Saleh Tariff, pa-
lestino-americano que retor-
nou à Ramalah em 1998. Junta-
mente com mais um amigo em-
presário, Aref Bashir, o trio con-
seguiu driblar a política interna-
cional e convencer o KFC e a
Pizza Hut a reconhecerem a Pa-
lestina no mundo dos negócios.
“Ser brasileiro me ajudou mui-
to. Ser brasileiro ajuda em qual-
quer lugar”, explica Bakri.

Gênero. O gerente de marke-
ting no KFC de Ramalah, Josef
Musallam, diz que se orgulha

em trabalhar em um projeto
que, além de colocar a Palestina
no mapa mundial da franquia
de restaurantes, respeita a igual-
dade de gêneros. “Há poucos
postos de trabalho para mulhe-
res na Cisjordânia. O Sr. Bakri
estabeleceu como política em-
presarial que metade dos fun-
cionários seja mulheres”, diz.

Bakri tem uma relação próxi-
ma com os funcionários e abre
espaço até para conselhos amo-
rosos. A vendedora Muna, do

magazine Bakri, conta que pas-
sou a infância e adolescência
em Goiânia e está agora de casa-
mento marcado com um noivo
que “só viu uma vez na vida”,
devido a insistência da mãe, mu-
çulmana tradicional. “Mas, ó
Muna, ele não entrou nem um
pouquinho no seu coração?”,
pergunta Bakri, dando uma de
cupido. Ela ri e acena que sim,
“um pouquinho, sim”.

O empresário recorda que
gostou do Brasil desde Bruxe-

las, quando embarcou em um
avião da Varig rumo a São Paulo
e em seguida, Porto Alegre. “ Eu
era um garoto e eles me recebe-
ram, me acolheram, me leva-
ram para o avião... Comecei a
gostar do Brasil já ali”, conta.

No Brasil, Bakri aprendeu a
evitar falar sobre política e reli-
gião. Hoje se limita a dizer que
não gosta dos muros, das cercas
e dos checkpoints na Cisjordâ-
nia. “Tenho esperança de ver os
dois povos aqui em paz. Vivi

com eles (os judeus) em paz em
Porto Alegre e não posso viver
aqui?”, resume.

Ouvinte assíduo das rádios
Guaíba e Gaúcha na época de
Brasil, Bakri decidiu criar sua
emissora na Palestina. Hoje pos-
sui três rádios: Tarab 103,8 FM,
Ajyal 103,4 FM e Angham
92,3FM. “Sempre tive adoração
por rádio. Tenho 60 jornalistas
e 72% de participação do merca-
do”, diz Bakri. Suas ondas alcan-
çam ouvintes em Israel, Palesti-
na, Síria, Jordânia, Líbano e Egi-
to. A programação se divide em
música, jornalismo e progra-
mas de serviço à população.

A volta à terra natal não esta-
va nos seus planos. “Conheço
São Paulo mais do que Rama-
lah. Mas em 1994 meu pai ficou
doente e vim para cuidar dele.
Pensei que ia ficar duas sema-
nas, mas a doença do meu velho
se prolongou”, conta. Depois
que o pai faleceu, os cinco ir-
mãos e as cinco irmãs de Bakri
quiseram permanecer no Bra-
sil. “Eu já tinha deixado a firma
há dois anos e acabei ficando”,
explica. Bakri mantém o aparta-
mento em Porto Alegre e boas
lembranças do país que forjou
sua maneira de fazer negócios.
“Garanto que sou um produto
60% brasileiro e 40% palesti-
no”, brinca o empresário.

DIVULGAÇÃO

O ‘brasileiro’ que levou franquias internacionais à Ramalah

Anúncios com aroma começa-
ram a ser usados para publicida-
de perfumes e cosméticos nos
anos 80. Mas a italiana Campari
resolveu se valer desse artifício
para promover sua nova Skyy In-

fusions, vodca com aromas na-
turais de frutas nas versões “ci-
trus” e maracujá.

A campanha começa em ju-
nho com anúncios impressos
em revistas mensais e sema-

nais, que receberão, cada uma –
e manualmente –, um adesivo
com essência que reproduz o
aroma da bebida. As garrafas de
Skyy também serão vendidas
com uma etiqueta presa ao gar-
galo com o cheirinho de vodca e
receitas de coquetéis.

Anúncios com aroma real-

mente chamam mais atenção,
segundo a GfK MRI Starch, em-
presa que se dedica à pesquisa
publicitária. Ao analisar no ano
passado 6.514 anúncios de revis-
ta, dos quais 49 tinham perfu-
me, a empresa descobriu que os
aromatizados prendiam 19%
mais a atenção dos leitores. L.C.
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Moda.
Huffmann
vê retorno
maior ao
anunciar
produtos
que cliente
já viu no site
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Obrigado por curtir

A saga do empresário
criado no Brasil que
conseguiu convencer
KFC e Pizza Hut a abrir
lojas na Palestina

Tática. Anúncio com aroma para ganhar o consumidor

Grupo. Além de lojas KFC e Pizza Hut, Bakri (D) é dono de magazine e emissoras de rádio
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 30 abr. 2012, Negócios, p. N6.




