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H á muitos prognósticos sobre 
as novas fronteiras do digital, 

mas para Alan Moss, vice-presi-
dente de vendas do Google para 
as Américas, a essência do marke-
ting continua a mesma: "Ele con-
tinua sendo sobre conectar pesso-
as a marcas e sobre guiar vendas". 
Segundo ele, a grande vantagem 
hoje são as ferramentas disponí-
veis com o ecossistema digital, 
que permitem alto nível de efici 
ência, mas também a criação de 
engajamento e de interação. Em 
entrevista ao propmark, o execu-
tivo fala sobre como o Google vê a 
tecnologia aplicada à publicidade, 
a expectativa da companhia com 
o crescimento de mobile e porquê 
as marcas devem compreender o 
poder do digital. 

TECNOLOGIA 
"A tecnologia tem muitas dimen-
sões. Ela realmente traz efici 
ência, mas oferece muito mais. 
Uma delas, do ponto de vista do 
anunciante, é a habilidade de me-
dir os benefícios para o negócio, 
ter maior retorno para os investi-
mentos. Eu acredito, francamen-
te, que o Google e sua máquina 
de buscas são uma grande parte 
desse novo aspecto da tecnolo-
gia aplicada à publicidade. O se-
gundo benefício é a habilidade 
que ela trouxe ao anunciante de 
mudar rapidamente o curso de 
uma ação. Isso traz eficiência. 
Os anunciantes precisam ver o 
retorno dos seus investimentos, 
a performance de seus anúncios, 
o alcance de sua audiência. Mas 
outro ponto acerca da tecnologia 
é sua capacidade de promover 
engajamento e interação. Tecno-
logia é acerca de investimentos 
e retorno, mas também sobre 
engajamento com marcas que as 
pessoas amam e a habilidade de 
mudar rápido se preciso." 

DESAFIOS 
"Vejo as melhores companhias 
em situações desafiadoras, como 
quando separam o departamen-

to de gerenciamento de marca e 
o de marketing digital. Os dois 
talvez reportem para o mesmo 
chief marketing officer ou não. 
Mas o que tentamos fazer é trazê-
-los para trabalhar em conjunto. 
Porque sabemos que tais áreas 
não são independentes. A marca, 
o awareness, seu posicionamento: 
sabemos que o digital pode aju-
dar a conectar todas essas pontas, 
que esses dois mundos precisam 
estar interligados de um modo 
mais holístico. TV é uma grande 
ferramenta para gerar demanda, 
mas o Youtube acelera o alcance 
da audiência e gera 50% mais re-
call para uma marca quando ela 
está não em uma, mas em quatro 
telas." 

MOBILE 
"Todos temos aparelhos mobile 
conosco. No último ano, o núme-
ro de celulares no mundo excedeu 
o de desktops. Os telefones que tí-
nhamos nos anos 90 não se com-
param aos atuais, transformados 
em computadores super potentes 
e que carregamos conosco para 
todos os cantos. Eles têm busca-
dores poderosos e estão gerando 
demanda. Se estamos perdidos, 
esperamos que o Google Maps 
nos ajude a chegar a nosso des-
tino. Se estamos em uma loja e 
encontramos algo que gostamos, 
mas não estamos seguros sobre o 
preço, fazemos uma busca e che-
camos se o valor é justo ou não. 
É a esfera imediata do mobile. Há 
uma explosão no número desses 
aparelhos e eles são muito vician-
tes. Antes de ter um smartphone 
eu não esperava ter serviços à 
mão como tenho hoje. Agora ele 
é um dispositivo pessoal que sabe 
muito sobre mim." 

NEGÓCIO 
"Nós definitivamente encoraja-
mos anunciantes e companhias a 
reconhecerem que essa é uma im-
portante e gigantesca plataforma 
que está explodindo globalmente. 
Eu acredito que o Brasil é um lu-
gar muito especial para mobile. 
Há alto nível de utilização, está 

crescendo a adoção de aparelhos 
de alta performance e as pesso-
as realmente estão vivenciando 
esse tipo de experiência. Se você 
é um anunciante e não tem um 
bom site mobile é como se tivesse 
sua loja fechada por um ou dois 
dias durante a semana. Isso não é 
estar aberto a fazer negócios por-
que as pessoas não serão capazes 
de encontrá-lo quando procura-
rem por você." 

RECEITA 
"Não pensamos do ponto de vista 
de receita [ao lançar novas solu 
ções para mobile], mas sob o as-
pecto de experiência do usuário. 
A trajetória de 13 anos do Google 
nesse negócio mostra que se você 
proporciona uma boa experiência 
para o usuário você terá receita 
relevante, e isso não será diferen-
te no ambiente mobile. Há muitos 
prognósticos acerca de quanto 
geraremos de receita em outros 
dispositivos onde estamos além 
do desktop, mas estou quase certo 

de que mobile é uma plataforma 
importante não apenas para nós, 
mas também para os usuários e 
para as companhias que estão 
tentando atingir seu target nesses 
dispositivos." 

FIM DO BANNER 
"Não descontinuamos formatos 
de banners. Talvez recomende-
mos às marcas que deixem de 
utilizar determinado formato que 
não seja mais eficiente. .Quando 
você pensa em oferecer diferentes 
possibilidades para o anunciante 
você não pensa sobre formatos 
de banner. O anunciante precisa 
pensar sobre o seu target. Pen-
samos holisticamente quanto a 
criar awareness, demanda e sobre 
como capturar isso." 

MARKETING 
"O objetivo do marketing não 
mudou com a publicidade onli-
ne. Ele continua sendo sobre co-
nectar pessoas a marcas e sobre 
guiar vendas, mas as ferramentas 

disponíveis hoje nos dão grande 
vantagem. Com a tecnologia do 
digital somos facilmente capazes 
de ter resultados mais precisos so-
bre quem viu um anúncio, quan-
tos clicaram e se alguém chegou 
a comprar o produto anunciado. 
As ações são inacreditavelmente 
mais passíveis de mensuração 
hoje. Ferramentas tradicionais, 
na melhor das possibilidades, es-
timaria, dentro de uma amostra 
populacional, quantas pessoas 
viram um anúncio. No digital 
não temos estimativas. Você sabe 
todos os dias quem viu sua peça, 
qual a porção precisa de pessoas 
clicaram no seu banner e quantas 
de fato compraram o seu produ-
to." 

0 FUTURO 
"Estamos vendo o futuro que 
pensamos tornar-se realidade. A 
velocidade com que as mudan-
ças estão ocorrendo é fenomenal. 
Definitivamente o Google deseja 
fazer com que a web funcione 

tanto para consumidores quanto 
para fazer negócios. Você vê de 
forma recorrente melhorias nos 
produtos da companhia, como o 
Google Chrome, um buscador de 
alta performance que me fez ficar 
bastante impaciente sobre o de-
sempenho dos outros disponíveis 
hoje. Acredito que os consumi-
dores podem continuar olhando 
para o Google como uma com-
panhia que desafia os limites da 
tecnologia para melhorar a vida 
das pessoas." 

MOTOROLA 
"Estamos muito entusiasmados 
com a aquisição da Motorola Mo-
bility [compra anunciada em de-
zembro de 201 1 e aprovada em 
maio por autoridades antitruste 
da Europa, dos EUA e da China], 
uma companhia que tem atuado 
por anos no mercado de mobi-
le e que agora está conosco para 
guiar o desenvolvimento de ino-
vação em plataformas móveis. 
Não há muita informação dispo-
nível, especialmente sobre casos 
envolvendo grandes acordos e 
lançamento de produtos. As pes-
soas verão muita inovação, não 
apenas em tecnologia para novos 
produtos, mas no que se refere à 
tecnologia para os anunciantes 
também." 

GOOGLE+ 
"Estamos testando algumas opor-
tunidades de anunciar no Brasil, 
com o 'Hangout on Air'. O nível 
de aceitação tem sido alto, mais 
do que satisfatório. Em abril, a 
Claro patrocinou a conversa en-
tre Ronaldo e Marco Luque [para 
divulgar a tecnologia 3G Max, a 
primeira marca no país a utilizar 
o recurso]. E isso é o mais inte-
ressante: as pessoas não sabiam 
claramente que era publicidade 
porque ela estava conectada à in-
formação. Essa é a beleza. Publici-
dade boa ocorre quando a marca 
oferta valor e informação para os 
consumidores e não age como al-
guém que está gritando para você 
acerca de produtos. Porque talvez 
você não os vá ouvir assim." 
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Text Box
Fonte: Propmark, São Paulo, 2 jul. 2012, p. 26. 




