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Como agradar
aos consumidores
da ‘geração social’
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se tornou sócio da Agenda Black,
um grupo de consumidores "selecionados" que se concentra em
dicas de produtos. Criada por
Titina Bilton, a lista tem hoje 5
mil seguidores e acabou de ser
fechada (é preciso, agora, ter 50
amigos "vips" para ser aceito). O
objetivo, diz Tripoli, é concentrar
a atuação em produtos de alto
valor agregado e gerar receita
com posts patrocinados.
As marcas poderão enviar produtos que serão avaliados por
membros do Agenda Black – ou
pela própria Titina. O post será
associado ao link com mais informações sobre o item em questão
ou a uma loja de comércio eletrônico. O publicitário – e agora sócio do empreendimento – garante que o dono do link patrocinado
não poderá influenciar na avaliação para que ela seja totalmente
positiva. / F.S.

de

A “geração social”, composta
por consumidores de 12 a 30
anos de idade, exige bem mais
das marcas do que a publicidade tradicional se acostumou a
oferecer. Altamente conectado, esse grupo rejeita produtos que interrompam seu momento de entretenimento.
Por isso, a ordem é se aproximar do consumidor e associar
uma marca a um serviço útil
para um determinado nicho
de clientes.
A medida do sucesso de uma
campanha voltada para essa audiência é a quantidade de recomendaçõesobtidas nasredessociais.Umestudoapresentadopela empresa Go Viral no Cannes
Lions Festival Internacional de
Criatividade, evento que tem o
Estado como representante oficial no Brasil, mostra que a chamada “geração social” concentra hoje 50% do poder decompra
dos Estados Unidos.
A tendência é que esse domínio aumente, já que os consumidoresqueagorachegamàadolescência têm o mesmo padrão de
comportamento. “Esse público
gasta mais tempo na internet do
que em frente à TV. Na verdade,
a televisão não entra sequer em
suas dez principais atividades”,
explica René Rechtman, presidente da Go Viral, que faz parte
do grupo de internet AOL.
Essa “publicidade de serviço”
não precisa necessariamente

● O publicitário Marcelo Tripoli
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produtos tem 5 mil
seguidores ‘vips’
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chegar ao consumidor diretamente – na maioria das vezes,
chegará via Facebook ou Twitter. “Acabou a era de agradar ao
indivíduo. O importante é falar
com o grupo, com as pessoas em
quem ele confia”, diz Rechtman.
Hoje, no entanto, a maior parte
do trabalho feito na internet ainda adapta o que era feito na TV e
na mídia impressa. “Só 20% do
gasto com mídia online tem algum tipo de conteúdo. O restante é estático, justamente o que o
consumidor não quer.”
Para buscar interação com o
consumidor, as marcas precisam criar campanhas a partir de
temas. A Nike criou um bracelete que conta as calorias queimadas ao longo do dia – o objetivo
da campanha era incentivar a
prática de exercícios físicos, o
que indiretamente ajuda em seu
negócio. Já a Starbucks criou um
aplicativo para smartphones a
partir do qual seus clientes podem pedir um café antes de chegar à loja, recebem informações
sobre as calorias e podem conversar com outras pessoas que
gostam da mesma bebida.
Uma pesquisa da Nielsen, divulgada em abril no Brasil, mostra que o caminho da busca de
proximidadenasredessociaisestar correto. Os meios mais confiáveis apontados por consumidores para basear uma compra
foram: recomendações de pessoas conhecidas (90%) e opiniões de consumidores postadas online (70%). No entanto,
entre os anúncios tradicionais,
osdetelevisão foramcitadospor
64%,enquantoosbannersveiculados em sites de internet só foram citados por 33%.
As agências brasileiras já se
concentram na tarefa de inovar
emtermosdeveiculação– acampanha passa a ser hospedada em
um ambiente criado pela própria marca, como um site corporativo ou uma página no Facebook –, mas o País está atrasado
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Eles têm de 12 a 30 anos, gastam mais tempo na internet do que
em frente à TV e seguem recomendações obtidas nas redes sociais

Indicação. Para René Rechtman, CEO da Go Viral, ‘acabou a era de agradar ao indivíduo’

nessemovimento. Umdosmotivos, segundo publicitários, é a
grande influência que a TV aberta ainda exerce no consumidor
brasileiro.
“O anunciante quer saber os
resultados. E a mídia tradicional
tem essas métricas bem definidas de quanto um investimento
em publicidade vai impactar no
resultado”,explicaPatríciaMarinho, vice-presidente de atendimento da Giovani+DraftFcb.
No entanto, quando o cliente
concorda em fazer uma aposta
ousada, é possível casar um conteúdo de interesse geral como
uma marca. O sócio da agência
digital iThink, Marcelo Tripoli,
cita um trabalho que a empresa

fez para o banco Santander. Ao
identificar entre os gerentes de
agências a carência de informação entre pequenos empreendedores, a instituição autorizou a
produção de um reality show
chamado Conexões de Ideias.
Foram escolhidos três empresários, que receberam dicas para
melhorar seus projetos.
Os vídeos, de 5 a 10 minutos de
duração,forampostadosnoYouTube, no Facebook, no Twitter,
numsitecriadopelobancoetambém em associação com portais
informativos de internet, como
Terra e MSN. Com a estratégia,
Tripoli diz ter atingido cerca de
150 mil pessoas. “Qualquer um
pode contar sua história hoje

nas redes sociais. O que nós fizemos neste caso foi uma curadoria de conteúdo. Adaptamos e
produzimos para atingir um público maior.”
Efetividade. Para a executiva

da Giovani+Draftfcb, os resultados na internet ainda são pálidos
em relação à mídia tradicional.
Ela lembra que um filme de 30
segundos, veiculado na novela
das noveda Rede Globo, vai atingir mais de 3 milhões de pessoas
só em São Paulo.
A internet, no entanto, precisa
ser usada para mostrar que uma
companhia está interessada em
associar seu nome a estratégias
inovadoras. O mundo ideal, se-

gundo Patricia Marinho, seria a
empresa gastar pelo menos 30%
de sua verba em apostas que não
estão voltadas diretamente para
a sobrevivência do dia a dia do
negócio. “Uma parte desse dinheiro teria de ir para as iniciativas digitais e outra para ações
realmente inovadoras, para modificar a imagem que o consumidor tem de uma marca ou produto.”

estadão.com.br
Cannes. Acompanhe a
cobertura completa do Festival
blogs.estadao.com.br/a-alma-do-negocio

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 18 jun.2012, Economia & Negócios, p. B9.
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AVISO DE LICITAÇÃO

Objeto: Pregão Eletrônico nº 030/2012 - Registro de Preços para aquisição
microcomputadores tipo desktop com 1 monitor e monitores adicionais, incluindo
instalação e suporte técnico por período de 48 (quarenta e oito) meses.
Abertura das propostas: 02/07/2012 às 11h30min.
Edital: Encontra-se afixado no Serviço de Compras e Licitações, à Av. Marquês de
São Vicente, nº 121 - Bloco A - 7º andar - Barra Funda - São Paulo/SP, onde serão
fornecidas cópias, nos dias úteis, no horário das 11h30min às 18h, ou poderá ser
obtido por meio da Internet, no endereço http://www.trtsp.jus.br/html/noticias/licitacoes/.

Saiba todos os segredos
e dicas de como beber
e comer bem.

Toda quinta
no Estadão.

Ministério de
Minas e Energia

AVISO DE LICITAÇÃO
PE.DRM.O.0010.2012
1. FURNAS Centrais Elétricas S.A. torna público que realizará Licitação na
modalidade Pregão Eletrônico para a aquisição de equipamentos que serão
utilizados na Estação de Hidrobiologia e Piscicultura de Furnas – EHPF.O, para
análise da água afluente e efluente no DRM.O e DRT.O, com entrega em São
José da Barra – MG.
2. O Edital poderá ser consultado e obtido, no sítio do Banco do Brasil
(www.licitacoes-e.com.br), que também poderá ser acessado pelo endereço
http://www.furnas.com.br - opção “Fornecedores/Editais”.
AVISO DE LICITAÇÃO - ORIGEM SESA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20120319
OBJETO: Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de Medicamentos, para
atender pacientes do SUS cadastrados no Componente especializado de Assistência
Farmacêutica, conforme especificações contidas no Edital e seus Anexos. RECEBIMENTO
DAS PROPOSTAS VIRTUAIS: No endereço www.comprasnet.gov.br, até o dia 29/06/2012
às 8:30h (horário de Brasília-DF). OBTENÇÃO DO EDITAL: No endereço eletrônico acima
ou no site www.seplag.ce.gov.br. Procuradoria Geral do Estado, em Fortaleza, 13 de Junho
de 2012. JOSÉ CÉLIO BASTOS DE LIMA - Pregoeiro

3. Maiores informações no Diário Oficial da União do dia 18/06/2012.
Departamento de Produção Minas

Imprensa Oficial do Estado S.A. - IMESP
CNPJ 48.066.047/0001-84

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
CONVOCAÇÃO
Ficam convidados os Senhores Acionistas da Imprensa Oficial do Estado S.A. - IMESP, para
reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada nos termos do art. 131, da
Lei nº 6.404/76, às 10h30, do dia 26 de junho de 2012, na sua sede social, Rua da Mooca,
1921, nesta Capital, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
a) Aprovar as alterações do Estatuto Social da Imprensa Oficial do Estado S.A. – IMESP;
b) Outros assuntos de interesse da Sociedade.

(16, 18 e 19)

