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‘CATVERTSING’

MERCHANDISING DO BICHANO

Aposta curiosa

A estrela é o gato

A John St produz filmes
só com gatos. Marcas
aparecem ao fundo

A agência canadense prevê que até 2015
vídeos com gatos serão 90% do conteúdo de
filmes na Web. Ninguém mais verá anúncios
DIVULGÇÃO
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Google
móvel
Empresa busca
anunciantes para celulares

Sem costura. O usuário quer ter uma experiência contínua no celular, tablet, computador e televisão, afirma Temsamani
Renato Cruz

Na tela pequena, tudo muda.
Não adianta alguém clicar
num anúncio e não conseguir
navegarnositequeestádooutro lado. Esse é um dos principais desafios para o crescimento da publicidade móvel,
conforme indicou o francês
KarimTemsamani,vice-presidente de novos produtos e soluçõesdoGoogleparaasAméricas, que esteve no Brasil na
semana passada.
Antesdeassumiravice-presidência, Temsamani foi diretor global de mobilidade da
empresa por dois anos. Atualmente, esse é um negócio de
US$ 2,5 bilhões por ano para o
Google. “Hoje, todo mundo
tem um supercomputador no
bolso”, diz o executivo. “Nos-

so grande esforço agora é para
que as empresas tenham sites
preparados para a mobilidade.
Queremos incentivar a criação
de ecossistemas móveis fortes.”
Para endereçar esse problema
(e acelerar o seu próprio crescimento na venda de anúncios para celulares), o Google criou
uma iniciativa chamada GoMo
(contração de “Go Mobile”, ou
torne-se móvel), para que as empresas possam avaliar a adaptação de seus sites para as telas de
celulares.
“Da perspectiva das companhias, o impacto da mobilidade
acontece no ponto de vendas”,
afirmaTemsamani.“Oconsumidor sempre pode, por exemplo,
consultar o preço dos produtos
que quer comprar.”
Existem alguns pré-requisitos
para um bom site móvel. Além

PRONTO PARA A TELINHA
●

●

Imagens

Clique

Todas imagens e conteúdo
precisam aparecer no celular

É necessário conseguir clicar em
links e botões com o polegar

●

●

Navegação

Pesquisa

Leitura fácil, sem ampliação ou
barra de rolagem

A opção de pesquisa não pode
ser difícil de achar

de carregar rápido, o dono do
smartphone deve ser capaz de
navegar por ele sem ter de ampliar as páginas. O Google afirma que 61% dos usuários provavelmente não voltam a um site
que não seja preparado para o
acesso via celular.
A computação está se tornando cada vez mais móvel. No fim
do ano passado, havia cerca de 6

bilhões de telefones celulares no
mundo.Desse total, 15% eram de
terceira geração (3G). Ou seja,
preparados para a navegação na
internet. Menos de 1% era de
quarta geração (4G), que permitebanda largade verdadenoaparelho.
“O 4G é crítico para levar os
dadospara anuvem”,dizTemsamani, reunindo, numa frase,

duas das principais tendências
atuais da tecnologia da informação e das comunicações. Quanto
mais rápida a comunicação,
mais aplicações e informações
podem ser mantidas na nuvem,
na rede formada por servidores
espalhados pelo mundo.
“Com o 4G, as pessoas passam
a ter acesso a serviços rápidos de
dados, a um preço mais acessível”,afirmou oexecutivo. “A tecnologia permite serviços como
os detradução simultânea no celular.” As operadoras de telefonia apostam muito na transmissão de vídeo em tempo real no
celular, o que não costuma funcionar direito no atual 3G.
Chegada. A Agência Nacional
de Telecomunicações (Anatel)
leiloou na semana passada as licenças para o 4G. As empresas
Claro, Vivo, Oi e TIM compraram licenças para cobrir o País,
enquanto a empresa de TV via
satélite Sky e a Sunrise, que pertence ao bilionário George Soros, ficaram com licenças regionais.
A data-limite para a chegada
dos serviços por aqui é abril de
2013, nas cidades-sede da Copa
das Confederações. Mas algumas operadoras não descartam
lançar o 4G ainda este ano. A velocidadeteórica (conseguida em
laboratório) do serviço é de 100
megabits por segundo (Mbps).
Comparada a de 1 Mbps do acesso típico em 3G, é um enorme
avanço. Apesar disso, nos Estados Unidos, país em que o 4G
estámaisbemdifundido,asvelocidades costumam ficar entre 5 e
12 Mbps.
“Existem oportunidades tremendas no Brasil”, disse Temsamani. Em abril, havia 253 milhões de acessos celulares no
País, sendo que 18% eram 3G.
Mas, enquanto o mercado total
de celulares cresce 19% ao ano,
segundo a consultoria Teleco, o
3G avança muito mais: em abril,
o crescimento em 12 meses chegou a 37,5%.
O 4G promete trazer uma nova onda de investimento para o
mercadobrasileiro de telecomunicações, que não tinha um in-

centivoforteparainvestirdesde a chegada do 3G no País,
em 2008.
Tecnologias. O Google tra-

vaumaguerra comaApplepelo mercado de smartphones.
SeusoftwareAndroidéosistema operacional dos principais concorrentes do iPhone,
da Apple. Está nos tablets e
smartphones da linha Galaxy,
da Samsung, no Kindle Fire,
tablet da Amazon e também
emincontáveisaparelhos chinesesdebaixocustoqueinundam o mercado.
Mas o principal negócio do
Googleéavendadepublicidade digital. E, nessa área, a empresa é agnóstica. Ela defende
que os sites estejam prontos
para o iPhone e para o Android, para o BlackBerry (da
RIM,quetemumsistemaoperacional próprio) e para a Nokia (que usava o sistema operacionalSymbianedepoispassou para o Windows Phone,
da Microsoft).
“OAndroid e aApple garantem uma experiência melhor”, disse Temsamani. Isso
é importante para o Google
porque as pessoas passam a
usar mais a internet em seus
celulares e, assim, começam
a ver (e a clicar em) mais
anúncios.
No primeiro trimestre, segundo a consultoria Gartner,
o Android estava em 56,1%
dos 144,4 milhões de smartphones vendidos em todo o
mundo. Em segundo lugar, ficou o iPhone, com 22,9%, seguido do Symbian (sistema
que vai ser descontinuado pela Nokia), com 8,6%.
Um desafio importante das
empresas,segundoovice-presidente do Google, é criar
uma experiência que funcione nas quatro telas: o computador, o celular, o tablet e a
televisão. Uma anunciante
tem de cuidar do específico
sem perder de vista o global.
“Os usuários querem uma experiência contínua, mas o que
essas quatro telas oferecem é
bem diferente.”

‘Compra coletiva’ busca novos meios de gerar receita
Passada a fase de
euforia, sites de desconto
estreitam os laços com o
setor publicitário para se
garantir no mercado
Marina Gazzoni

O mercado de compras coletivas luta para provar que não ésó
uma moda, mas que veio para
ficar. No Brasil, em pouco mais
de dois anos, o setor já viveu
seus altos e baixos, com o nascimento e morte de centenas de
sites.Agora,para sobreviver,esses portais estreitaram os laços
como setorpublicitárioepassaramaexplorar seu potencialcomo veículos de mídia.
A compra coletiva chegou ao
mercado como um modelo de
venda de serviços pela internet.
Começou com ofertas em restaurantes e salões de beleza, e
acabou virando um canal para
varejistas desovarem seus estoques de produtos. A aproximaçãocom apublicidadeéaterceira fase desse processo de evolução do mercado.
“O segmento de compras coletivas tem cara de varejo, mas
na verdade é um negócio de mí-

dia”, diz Guilherme Ribenboim, presidente do ClickOn –
oterceiromaiorsitedosegmento no País e um dos primeiros a
adotar a estratégia de se tornar
um player de mídia.
A ideia é aproveitar o tráfego
de consumidores ávidos por
ofertas para atrair anunciantes.
O ClickOn tem cerca de 15 milhões de clientes cadastrados e
6 milhões devisitantespor mês.
“O nosso cliente entra no site
paracomprar.Asempresasquerem aproveitar esse momento
paradivulgar suasmarcas”, afirma o executivo, que trabalhou
por dez anos no Yahoo e assumiu o cargo no ClickOn em novembro de 2011.
A empresa deu um passo para
se tornar um veículo de mídia
há cerca de um mês. Além de
vender produtos e serviços de
parceiros, como restaurantes e
agências de viagens, o site passou a divulgar anúncios publicitários. Com isso, a empresa pretende explorar um potencial
que estava inativo para gerar receita extra sem deixar as ofertas
de compras coletivas de lado.
OClickOnjávendeuseuespaço publicitário para empresas
como Sony, Vivo, Claro, Microsoft e Sky. A Sony, por exemplo,
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OGroupon,líderglobalnosetor, disse, em comunicado, que
não vende espaço publicitário e
que, por ora, manterá seu foco
apenas no segmento de compras coletivas. O Peixe Urbano,
o pioneiro no Brasil, também
não aceita anúncios, mas testa
novas formas de aproveitar as
ofertas para divulgar marcas.

“Somosprocuradosporagências interessadas em anunciar
no site. Não vamos seguir por
esse caminho. A veiculação das
marcas deve se encaixar nas
ofertas”, disse o gestor da área
de publicidade do Peixe Urbano, Eduardo Grinberg.
Um exemplo disso é o lançamento do Bepantol Derma, novo produto da Bayer usado em
tratamentosestéticos.Ositeselecionou parceiros no segmento de estética e fez promoções
para hidratação de cabelos com

c
u
ed

.
s
i
a

n
o
i
c

a

o
g
i
t
patrocinoura seção criada espea oDiados Namocialmentepara
e
t
rados
e,
troca, colocou na
com link paespágina umembanner

d
o
ã

aç

WERTHER SANTANA/AE

Mudança.
Guilherme
Ribenboim
trocou o
Yahoo pelo
ClickOn
em 2011
o cosmético em várias cidades.
De uma tacada só, a empresa divulgou o produto para os salões
e para o consumidor.
Negócio novo. Desde que os
primeiros sites foram lançados
no Brasil, em março de 2010, o
segmento de compras coletivas
passouportransformações.Primeiro, veio uma fase de euforia,
quelevoucentenasdeempreendedores a criarem seus próprios sites. Mas o mercado se
mostrou mais difícil do que pa-

recia e muitos deles já saíram
do ar. O número de portais ativos caiu de 1.100 para 850 entre
novembro de 2011, quando o estudo começou a ser feito, até
abril,segundo dados doagrupador de ofertas SaveMe e da consultoria e-bit. Hoje cerca de
75% da receita do setor, de R$
1,6 bilhão em 2011, está nas
mãos de dez portais.
“A redução do número de sites é resultado do amadurecimento do setor. Mas o mercado
de compras coletivas continua
a crescer, principalmente na
classeC”,disseGuilhermeWroclawski, CEO do SaveMe. Em
abril, o setor faturou R$ 142 milhões, um crescimento de 2,9%
emrelaçãoamarço,segundodados do SaveMe.
O futuro do setor ainda é incerto, mas os sites devem testar
novas experiências no e-commerce, dizem os especialistas.
“O maior trunfo que os sites terãoé oconhecimento do consumidor”, disse o presidente da
consultoria Predicta, especializadaemmarketing digital,Marcelo Marzola. Ter um “mapa”
de quanto e no que gastam seus
milhares de clientes cadastradospodeabrirasportaspara outros negócios digitais.

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 18 jun. 2012, Negócios, p. N6.

Making of

Cachorros quentes
Lílian Cunha

O fotógrafo americano Seth
Casteel garante que os cães que
ele fotografa se jogam na piscina de livre e espontânea vonta-

de.AsfotosilustramanovacampanhacriadapelaYoung&Rubicam para o molho de pimenta
extrafortequeaCepêraestálançando nos Estados Unidos, para onde exporta. Para fazer com

SETH CASTEEL/Y&R

Pimenta. Cachorros se jogam na piscina em busca de alívio

que os bichos pulem n’água, o
fotógrafo usa brinquedos, bolinhas e até guloseimas. O efeito
dramático da ação congelada
pelo clique ele consegue fazendo a foto debaixo d’água, com
equipamento especial.
A Y&R criou o anúncio impresso. No canto da página, há

os dizeres, em inglês: “Molho
extra forte de pimenta deixa
seu churrasco deliciosamente
quente”. A intenção é passar a
ideiadequeomolhoétãopicante que os cães – que roubam um
pedacinho de carne do churrasco–pulamna águadebocaaberta para aliviar o ardor do molho.

