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P - Qual a mídia que melhor interage com uma cam-
panha on-line?

LB - Definitivamente, a televisão. Quando existe
uma campanha na TV, em que é divulgado o website,
aumenta muito a audiência on-line do cliente. Quando
a campanha da TV acaba, o site perde audiência.

P - Então, qual a vantagem do website ?
LB -A TV é a melhor mídia para chamar a atenção

do consumidor para o website, mas é no website que
efetivamente se conquista o consumidor.

P - Em tempos de crise, você não acha que, caso os
anunciantes diminuam suas verbas publicitárias, a in-
ternet irá sofrer mais do que mídias de maior audiên-
cia, como a TV?



LB - Creio que não. Os anunciantes que tradicional-
mente já trabalham com a mídia on-line, quando dimi-
nuem suas verbas na propaganda tradicional costumam
cortar os gastos proporcionalmente para todas as mídi-
as. Talvez o que aconteça é que os que não costumam
usar a internet relutem em iniciar um projeto on-line
neste período.

P - O fato de ser o maior vencedor da história de
Cannes na categoria Cyber Li-
ons lhe ajuda a convencer os cli-
entes a investirem ainda mais na
web?

LB - Os prêmios são bons para
três coisas: para os que atuaram
no projeto terem o reconheci-
mento de que o trabalho foi bem-
sucedido, para o cliente se
convencer de que escolheu a
agência certa e para abrir portas
para a agência ser convidada em
futuras concorrências. Na verda-
de, o que é interessante para o
anunciante na propaganda na web é que tudo pode
ser medido e rastreado. Quantos visitantes estiveram
em seu website, por quanto tempo navegaram, quantos
interagiram diretamente com a campanha. E se tiver al-
guma coisa que não está legal, pode ser mudada a qual-

quer hora. Ou seja, todos os
números do projeto podem
ser mostrados para os clien-
tes quando eles quiserem.

P - Quando e como começou o projeto nikefoot-
ball.com?

LB - Começou em 1999, ano em que ganhamos a
conta da Nike e que antecedia a Copa Européia. Foi
um projeto ousado, visando o torneio europeu, e que
foi ao ar simultaneamente com o filme na TV. Além
disso, foi o primeiro site pan-europeu que existiu. O
trabalho teve seqüência com outro projeto para a
Copa de 2002, aquele em que craques patrocinados

pela Nike jogavam um torneio
mata-mata dentro de um porão
de um navio. Os resultados fo-
ram impressionantes. Por sema-
na, cerca de 2 milhões de
pessoas passavam pelo site, com
uma média de navegação de 16
minutos. Ou seja, tinham, nesse
tempo todo, contato direto com a
marca. Posso dizer que o depar-
tamento de marketing da Nike
foi o melhor cliente com quem
eu já trabalhei. Eles valorizam
demais a internet.

P - Tirando o trabalho para a Nike, quais projetos
recentes da Framfab você destacaria ?

LB - Vou falar de um projeto que ainda estamos
trabalhando e que irá ao ar em breve. É o website
mundial da cerveja Carlsberg. Deve ser um dos pro-
jetos que tiveram mais pré-testes na história da web.
Isso porque o objetivo é que ele atinja igualmente
etnias diferentes. Queremos que as pessoas de toda
a parte do mundo olhem para esse website com a
mesma percepção. É isso que faz com que esse pro-
jeto seja altamente estimulante e extremamente tra-
balhoso.

P - Você trabalha com duas das principais marcas
americanas, Nike e Coca-Cola. Está havendo na Euro-
pa algum tipo de boicote do público a essas marcas,
por causa dos ataques dos Estados Unidos ao Iraque ?

LB - Eu não tenho nenhum número que mostre que
esteja ocorrendo isso. E também não vejo o motivo
desse possível boicote. Uma porque marcas como Nike
e Coca-Cola nem podem ser consideradas americanas,
mas, sim, mundiais. E outra pelo motivo que eu creio
que o consumidor europeu deve ser inteligente o sufi-
ciente para separar entretenimento de política.

P - Como está a propa-
ganda na internet na Europa
atualmente?

LB •• Estamos entrando
em uma nova fase, onde a
banda larga está mudando
consideravelmente o cená-
rio. Agora podemos usar áu-
dio e vídeo com uma
facilidade muito maior do
que em um passado recente.
E com essa disponibilidade,
as marcas que anunciam na
web estarão cada vez mais
próximas dos consumidores.


