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Mais do que apenas atingir um
alvo, a nova publicidade busca
cooptá-lo. Assim como o inter-
nauta éapeça-chavenachama-
daWeb 2.0 – com suas escolhas
e produção de textos, vídeos e
imagens –, transformar quem
navega na web nummultiplica-
dor da mensagem de umamar-
caéodesafiodapublicidade2.0.
Desbravadordanovapublici-
dade, o presidente da Agência
Click, Pedro Cabral, diz que o
segredo para uma campanha
bem-sucedidanãoestánemnas
idéias geniais, nem em pirotec-
niastecnológicas,masnumpon-
to de equilíbrio, que ele chama
demetodologia.
Com uma formação voltada
paraaáreadeexatas,mas leva-
doporumapaixãopelacomuni-
cação para a propaganda, esse
“neopublicitário” costuma
usaras liçõesde suaantiga car-
reira – a engenharia – para re-
solverumdosimpassesmaisdi-
fíceisparaquemlidacomacria-
tividade nasmídias digitais.
“A coisa não começa só na
criatividade e nem só na tecno-

logia. Em geral, começa com
umaestratégia.O importante é
ter uma compreensão geral da
ação”, explica.
Essa obsessão por planeja-
mento, Cabral enfatiza, deve-se
ao fato de que, ao contrário do
quemuita gente pensa, o desen-
volvimento de idéias “genuina-
mente interativas” requer pro-
cedimentos distintos dos que se
costuma usar nas campanhas
deTV, rádio ou jornal.
Isso porque, em termos de
branding – ou a identificação
que o consumidor cria com as
marcas –, aweb pode sermuito
mais eficiente do que os meios
tradicionais. Com a interativi-
dade, o público não só recebe a
mensagem dos comerciais, co-
mo interage com ela, criando
simpatia – ou antipatia – com
umadeterminada campanha.
“E depois disso”, acrescenta
Cabral, “ele poderá passá-la
adiante, propagando a mensa-
gem.Entãoaestruturaderacio-
cínio é diferente. Uma coisa é
você botar uma mensagem pa-
ra as pessoas assimilarem. Ou-
traé fazerummeioparaaspes-
soas interagirem.”
Mas como desenvolver esses

meios e atingir eficientemente o

público se a tecnologia está em
constanteevoluçãoeainterneté
um repositório quase inesgotá-
veldefontesdeinformaçãoeen-
tretenimento?
AreceitadeCabralésimples:
viver inquieto. “Esse éumdesa-
fioqueestácolocadoparaagen-
te o tempo todo. Você tem que
gostar de fazer muita coisa ao
mesmotempoeobservartudo.”
Agora, se há algo que este
neopublicitário não dispensa é
a observação das tendências
tecnológicas entre os usuários.
Principalmente entre as crian-
ças e adolescentes. “Eu costu-
mo olhar muito como eles vi-
vemesse novomundo”, revela.
Afinal, aos 48 anos, certas
tendências comportamentais
já banais para as novas gera-
çõesmuitasvezespodemlhepa-
recer estranhas.
“Outro dia eu estava jantan-
do com uns amigos e o celular
de umamenina tocou. Era 1h30
damanhã. Eu não resisti e per-
guntei se elasemprerecebia te-
lefonemas naquele horário. Ela
respondeu que antes tinha tro-
cadoalgunsSMScomumaami-
ga,queagorasabiaqueelaesta-
va acordada e disponível”, sur-
preende-se.

DESAFIO ONLINE
Éde conhecermuito bemessas
tendências que surgemas solu-
çõesparaomaiordesafiodapu-
blicidade interativa, segundo a
visão de Cabral: transmitir ao
consumidor, através das novas
mídias, o “way of life” (estilo de
vida) dasmarcas.
Nas campanhas tradicionais
de televisão, por exemplo, a
transmissãodesse “estilo de vi-
da” pode se dar pormeio da as-
sociaçãodamarcaacertosgru-
pos, comportamentos ou situa-
ções. Mas como estar presente
navidade jovensde12a16anos,
se eles estão menos na TV e
mais no computador, falando
noMSN?
Difícil imaginarqueissoocor-
ra com um simples anúncio em
um canto qualquer do comuni-
cador.Por isso,emumacampa-
nha da Coca-Cola que visava a
atingir esse público, aAgência-
Click teve de criar uma manei-
ra para que a marca estivesse
presente de fato nas conversas
das pessoas. Assim nasceu o
projeto Coke Messenger, que
permitia ao usuário baixar te-
mas relacionados à Coca-Cola
para enfeitar oMSN, assim co-
moutilizar personagens,winks
e emoticons damarca.
Desta forma, explica Cabral,
aCoca-Cola passou a fazer par-
te do ambiente interativo de
conversação. E falando em
“way o life”... Com campanhas
desse tipo, o usuário passa a in-

corporar aquela marca ao seu
dia-a-dia, muitas vezes se tor-
nando ele mesmo uma espécie
de garoto-propaganda.
“Vocênãopodeolhara inter-
netpensandoapenasnoraciocí-
niotécnicodepublicidade”,teo-
rizaCabral.“Nãobastasimples-
mente programarbemamídia,
às vezes é preciso inventar um
novo espaço de audiência para
fazer com que as marcas se
aproximem dos consumido-
res.” E no processo de intera-
ção,eleresume,essaaproxima-
çãoéquasesempremuitoforte.

CUTUCAÇÃO
Aproveitandoogancho,Cabral

não perde a oportunidade para
cutucar as agências de propa-
ganda tradicionais que tam-
bém atuam nos meios interati-
vos. Segundo ele, quando a
AgênciaClick surgiu, em 1999,
muitospublicitáriosdiziamque
criar para a internet era omes-
mo que criar para qualquer ou-
tramídia.
“Mas o tempo mostrou que
eles estavam errados. Hoje em
dia, temos uma empresa com
mais de 300 funcionários, e
acho que a maior agência do
Brasilcomdepartamentode in-
ternettemnomáximo15funcio-
nários nessa área”, alfineta. E
resume: “O modelo de negócio

dasagênciasde internetédi-
ferente do modelo de negó-
cios de uma agência de pro-
paganda.”
Para colocar esse modelo
de negócios para funcionar,
explicaCabral,aAgênciaCli-
ck conta com a colaboração
de profissionais de diferen-
tes “DNAs e etnias”, como
ele gosta de descrever. São
pessoas com formação em
marketing, propaganda, ad-
ministraçãoe,claro, tecnolo-
gia. Apesar das diferenças,
todas trabalhamcomumob-
jetivo em comum. “A gente
consegue ser uma babel que
temumalinguagemúnica.”●

:ANDRÉMASCARENHAS

■■■Buscandoumequilíbrioentrecriatividadeetecnologia,asagênciasdigitaisconquistam jovenscominteratividade

30ANOS

VIDADIGITAL

Para comemorar seus 30 anos no País, a Fiat lançou uma campa-
nha que defende uma atitude política e ecologicamente correta pa-
ra as próximas décadas. Na internet, a ação desenvolvida pela Agên-
ciaClick vai além, e estimula o público a registrar sua opinião sobre
o futuro emáudio, vídeo ou texto no site www.fiat30anos.com.br.

BRASTEMP COKE-MESSENGER

PEDROCABRAL
PresidentedaAgênciaClick

Fiat convida internauta a pensar o futuro Anúncio permite personalizar geladeira Aproximando-se dos jovens peloMSN

Oestrategistadapublicidade2.0

Lançada no ano passado, a campanha ‘BrastempYou’ tem como obje-
tivo informar o consumidor sobre os preços, promoções e produtos
da empresa. A princípio, uma campanha banal, não fosse umdetalhe:
as peças levamo internauta para um site emque ele pode determinar
todos os detalhes do refrigerador – das cores aos tipos de prateleira.

ACoca-Cola e aAgênciaClick criaramumaação dedicada exclusiva-
mente aomessenger emqueo internauta pode usar fundos de tela,
winks e emoticons ligados ao refrigerante para se comunicar. Alémde
permitir uma fixaçãomaior damarca, a ação criou, para oMSN, uma
novaoportunidade de explorar comercialmente seu comunicador.

CLICK!–SegundoPedroCabral, criaçãodecampanhas interativasdependedeestratégiasespecíficas

ENTENDAAPROPAGANDA2.0

Cabral , um
entusiasta
fiel daweb
brasileira

SÉRGIO CASTRO/AE

O fundador da AgênciaClick,
PedroCabral,estavanoaugede
sua carreira como engenheiro
de sistemas quando resolveu
dar uma guinada radical na vi-
da. “Eu sentia uma certa frus-
tração, porque tinha toda uma
formaçãotecnológica,masmeu
interesse estava mesmo na
área de comunicação”, diz.
Elecontaqueopontodevira-

daveioduranteuma feiraCom-
dex, em Las Vegas, quando se
deparou com o lançamento do
Windows 3.1, o primeiro a usar
multimídia. Afinal, aquela tec-
nologiaquelhepareciatãofami-
liar,de repentemostrava-seca-
pazdemudarcompletamenteo
que entendia por “comunica-
ção”.
Foimais oumenosassimque

surgiu,emmeadosde1992,aMe-
diaLog, a empresa multimídia
que originou aAgênciaClick.
Mas, comachegadada inter-

netcomercial aoBrasil em1995,
Cabral e seus parceiros da Me-
diaLog logoperceberamque te-
riamquemudardenegócio.“Na
época,víamosqueessenovouni-
versoiriasedesenvolveremam-
bientes gráficos interessantes e
comgenteconectada,quepode-
ria aproximar as pessoas e dis-
tribuir a comunicação.”
A conclusão não poderia ser

outra. A interatividade com a
qual Cabral sonhou desde o iní-
cio aconteceria na internet.
Ao descrever como a Agên-

ciaClickfoicriada,elepareceex-
plicarumdosmotivosdosuces-
so da empresa: o que estavam
desenvolvendoeraumainiciati-
va nova, totalmente diferente
detudooqueexistianessaárea.
“Queríamos realmente criar
uma categoria nova de empre-
sa.Porquê?Porquenãoéramos
uma agencia de propaganda
queseespecializoueminternet,
nem uma empresa de tecnolo-
giaqueseespecializouemfazer
propaganda, e muito menos
uma empresa de consultoria
que adotou práticas de negó-
cios de internet. Não. Éramos
na verdade ummix de todas es-
sas estruturas dentro de uma
empresa interativa, que preci-
sava ter uma cara correta no
mercado,diferente.Eaí agente
criou o conceito de agência de
internet.” ● A.M.

Marca:
Aweb émais
eficiente em criar
identificação
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