
Metal One terá investimento de R$ 50 mi

A taxa de cliques
em propagandas,
como banners,
aumenta com
o remarketing,
ou seja, se o
que for apresentado
for de interesse
do usuário”
VitorLima
Professordemarketingda ESPM-RJ

MarceloCorrea
Gerente de marketing do Ibmec

A Metal One, joint venture das japonesas Mitsubishi e Shibaura,

iniciou a construção de uma fábrica de processamento de chapas

de aço em Capivari, no interior de São Paulo. Com previsão de

inauguração para maio de 2014, a planta receberá um investimento

de R$ 50 milhões sob assessoria tributária da Investe São Paulo.

Caterpillar, John Deere e Hitachi serão os principais clientes. Redação

A Rakuten Marketing, empresa do
grupo japonês de internet Raku-
ten, chega ao Brasil trazendo na ba-
gagem um formato ainda pouco
explorado no Brasil, o chamado
marketing de engajamento ou a
nova versão do já conhecido mar-
keting de relacionamento. A em-
presa, que fora do país tem clien-
tes como Walmart, Macy’s e Se-
phora, contabiliza 14 clientes no
Brasil, entre eles, as marcas Le Pos-
tiche e Airu. O objetivo, segundo o
country manager no Brasil, Ales-
sandro Gil, é ser líder em marke-
ting digital no país em três anos.

“Já existem empresas de retar-
geting — conjunto de ações que im-
pactam usuários que passaram por
um site ou clicaram em um banner
— por aqui, mas este é só um cami-
nho para o engajamento. Quere-
mos ajudar na busca por alternati-
vas mais sustentáveis de marke-
ting. As corporações geralmente
focam no número decliques. Os va-
rejistasaindaestão atentosno bran-
ding. O mercado brasileiro tem
grandes oportunidades, principal-
mente porque o e-commerce está
crescendo. ”, diz ele.

Gil, citando dados da consulto-
ria comScore, afirma que 8% dos
usuários são responsáveis por
85% dos cliques em mídia display
(banner). “O impacto tem que ser
grande para a pessoa parar. Ofere-
cemos tecnologias para medir o en-
gajamento. Se ninguém clica no
banner, o que faz vender? Cinco
vezes mais do que o próprio clique
é o engajamento”, reforça ele. “É o
que resulta na venda”, completa.

O executivo conta que a Raku-
ten Marketing rastreia o cliente ou
potencial comprador por, em mé-
dia,30diasapóseletervisitadoosi-
tedovarejistaoufeitooutro contato
como, por exemplo, o recebimento
de um e-mail marketing. O objeti-
vo é conhecer suas preferências.

“Conseguimos ver se a pessoa cli-
cou e se interagiu de alguma forma
com o banner. No período de ras-
treamento, conseguimos ver o ca-
minhodecompradocliente.Naprá-
tica, o espaço publicitário vai estar
ali de qualquer jeito, o que faz dife-
rença é que o conteúdo seja atrativo
e tenha a ver com a primeira expe-
riência do cliente no site”, explica.

Para o professor de marketing
digital da ESPM-RJ, Vitor Lima, a
prática pode parecer invasiva,
mas há quem goste. “A taxa de cli-
ques em propagandas aumenta
com o remarketing se o que for
apresentado for de interesse do
usuário”, avalia. “Pode parecer in-
vasivo, principalmente se não for
explícito como a empresa obteve
dados sobre o consumidor”, afir-
ma o gerente de marketing do Gru-
po Ibmec, Marcelo Correa.

Segundo ele, o marketing de
engajamento oferece uma abran-
gência maior do que o modelo de
relacionamento, pois envolve a
avaliação do cliente à marca. “É
um conjunto de iniciativas de
aproximação e interação com pú-
blicos que são potenciais compra-
dores de uma marca. É a evolução
da comunicação unidirecional pa-
ra a bidirecional”, explica.

Para Correa, o marketing de en-
gajamento ainda engatinha no
país porque o mercado continua
colocando como prioridade o mar-
keting tradicional — branding ou
performance.

“Ainda é difícil conseguir con-
vencer a alta direção de uma em-
presa a alocar recursos para essa
estratégia de marketing. Entre-
tanto, é um caminho sem volta e
uma questão de tempo para que
as empresas passem a aderir a es-
sa estratégia”, ressalta.

O executivo da Rakuten diz que
o investimento em marketing digi-
tal ainda é baixo no Brasil, trazen-
doumajaneladeoportunidadespa-
ra a sua empresa. “A partir do mo-
mento que a internet chega a 40%
da população, o marketing e o
e-commercecrescemexponencial-
mente”, explica. “Faltam investi-
mentos, mas já estivemos em um
cenário pior. Já se vê algumas em-
presas investindo de 30% a 35% de
suaverbaemmarketingparaodigi-
tal, algumas até mais. Isso é um
bom sinal. Até cinco anos atrás era
possível contarnos dedos quem in-
vestia”, completa Correa.

A americana Huge busca um
outro caminho para conquistar
clientes brasileiros. Com sede
no Rio desde 2010 e clientes
como Oi e Vale, a empresa tem
como foco o design e a
experiência do usuário. A
equipe identifica as
necessidades do público, suas
atitudes e comportamentos e
define com seus clientes a
melhor forma de interação
com a marca.

“Os produtos que
oferecemos a cada cliente
dependem da necessidade de
cada empresa. Pode ser um
aplicativo, a mudança no fluxo
de cadastro,um site, uma
plataforma mais ampla”,
explica o diretor de criação da
Huge, Luciano Pouzada.

A empresa desenvolve
ainda soluções para qualquer
interface digital interativa,
como TV, quiosques de
atendimento, videogames,
sites, entre outros.

Segundo o executivo, o
mercado brasileiro tem se
mostrado mais maduro e
começa a perceber que mesmo
uma ação na rede social precisa
de uma estratégia. “Diretorias
estão atentas para este cenário.
Se determinando número de
pessoas têm contato com uma
peça, é preciso saber como
aquilo é recebido”, finaliza.

“

VincentMundy/Bloomberg

A prioridade ainda
recai sobre o marketing
tradicional e ainda
é difícil conseguir
convencer a alta
direção a alocar
recursos para essa
estratégia de
marketing”

Gabriela Murno
gmurno@brasileconomico.com.br

“

ArnaldoPereira/Divulgação

Japonesa chega ao país
com foco no engajamento

Huge mira a
experiência do
usuário e design

SIDERURGIA

Gil:ocrescimentodoe-commerceimpulsionaomarketingdigital

Braço da Rakuten quer conquistar a liderança em marketing digital em três anos.

Especialistas afirmam que o formato, pouco conhecido por aqui, tende a crescer no Brasil
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 22 out. 2013, Empresas, p. 17.
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