
Sócio da agência de comunicação 
digital Tau Virtual 

A agência acaba de 
desenvolver um aplicativo 
para IPad, a fim de facilitar 
a comunicação dos clientes 
na internet. Como vocês 
enxergam as ações digitais 
para o mundo de hoje? 
Como um alvo móvel. A cada 
dia surgem novas plataformas, 
como os celulares e tablets, e 
elas criam novas oportunidades 
e linguagens. Nosso desafio é 
acompanhar tantos movimentos 
simultâneos e descobrir a 
linguagem adequada a cada 
meio. É um caminho sem volta, 
ninguém hoje sequer cogita 
viver sem internet. E o maior 
segredo de uma comunicação 
eficaz é saber qual é a língua 
que seu público entende 
em cada uma dessas mídias. 

As ações que interferem 
no dia a dia das pessoas são 
mais eficazes no lançamento 
de algum produto? 
Sim, a grande sacada da 
comunicação digital é aproveitar 
seu componente de "instantâneo". 
Se você consegue fornecer uma 
informação ou serviço que seja 
útil ao seu público e no momento 
em que ele precisa, tem 
chance de que se torne fiel. 
Não adianta querer coisas 
engraçadinhas, que piscam e 
brilham, se aquilo não tiver 
utilidade. As pessoas estão cada 
vez mais conectadas e expostas 
a muita informação. Um exemplo 
do que digo são as redes sociais. 
A primeira coisa que dizemos 
aos clientes é que eles não 
podem dar uma de avestruz 
e enfiara cabeça num 
buraco achando que podem 
ficar de fora das conversas. 

Podemos esperar alguma 
campanha nova para 
os próximos dias? 
Acabamos de ganhar a conta para 
desenvolvimento do novo portal 
da Gypsum Drywall, do Grupo 
Etex. Outra ação interessante 
é a campanha para marcar o 
lançamento da Duratex nas redes 
sociais. Carolina Marcelino + 
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 24 jul. 2012, Primeiro Caderno, p. 25.




