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O esgotamento dos modelos tradicionais de propaganda tem exigido das agências criatividade 
para abordar o consumidor. Uma das alternativas, a interatividade ganhou peso com o advento da 
internet, mas hoje vai além dela.  
 
As marcas precisam se aproximar de seus consumidores e interatividade proporciona isso. As 
mudanças no comportamento do consumidor e a internet, contudo, não bastam para explicar o 
aumento do peso das ações interativas no mix de ferramentas de comunicação com o público-
alvo.  
 
Com a interatividade, fica mais fácil mensurar o resultado da ação, testar se a forma de se 
comunicar está clara e objetiva, medir o grau de aceitação do produto ou serviço perante o 
consumidor e se o mesmo conseguiu reter a mensagem. Nada mais útil em tempos de 
demonstração imediata de resultados.  
 
Para Jean Boechat, diretor de criação da RMG Connect, é preciso encontrar caminhos alternativos 
para chamar a atenção do consumidor. Diariamente, os brasileiros são bombardeados por 
mensagens de anunciantes. O indivíduo não quer mais assistir a comerciais: o tempo se tornou 
precioso hoje em dia, ninguém mais quer ficar horas na frente da televisão, muito menos 
assistindo ao mesmo canal. Portanto, tornou-se necessário usar outras ferramentas de 
comunicação para atingir os consumidores.  
 
A RMG Connect idealizou recentemente a divulgação do filme "V de Vingança", em São Paulo, 
marcada pela interatividade. Numa ação casada com a agência JWT, a empresa mobilizou atores 
vestidos como o protagonista do filme, o personagem V, usando máscaras, e levou-os a uma 
manifestação em torno da Fundação Armando Alvares Penteado (Faap), em Higienópolis. A ação 
foi inspirada numa cena do filme, em que uma multidão é convocada pelo personagem V para 
uma manifestação diante do Parlamento inglês. Com a ajuda dos fã-clubes brasileiros acionados 
pela agência, o local lotou e chamou a atenção de quem passava pelo local. 
 
Internauta escolhe o que ver em comercial na web  
 
Conforme explica Boechat, além da ação para a Warner, produtora do filme, que tem esse apelo 
de proximidade e da estranheza para gerar visibilidade, a agência lançou recentemente uma 
campanha para a Renault, para o lançamento do Mégane Sedan. O filme, criado especialmente 
para a internet, envolve o internauta num jogo de perguntas e respostas. A estratégia online da 
marca, que deu ao internauta uma visão embrionária do que a TV Digital será capaz de fazer 
pelos usuários. O envolvimento é a palavra-chave para minimizar a dispersão causada pelo clique 
do mouse, ressalta Boechat.  
 
No site (www.cluberenault.com.br), um personagem é a ponte entre o internauta e o novo carro. 
Num jogo de perguntas e respostas, o ator, vendado e conduzido pelo usuário da rede, inicia uma 
viagem sensorial, que inclui a descoberta do carro, o aroma característico do modelo recém saído 
da montadora, a chave que parece um cartão de crédito, o porta-luva refrigerado, o freio de mão 
que lembra um manche de barcos, entre outros. "Hoje, a interatividade conta histórias de maneira 
diferente. O filme apresenta o carro de uma forma inteligente e que vai prender a atenção do 
internauta e potencial consumidor da montadora", diz Boechat.  
 
Segundo Vanessa Castanho, gerente de marketing, publicidade e promoção da Renault, a peça 
interativa foi produzida especialmente para a campanha online. O Mégane Sedan é o lançamento 
do ano para a Renault, por isso, estão sendo utilizadas campanhas interativas para este produto, 
visando a chamar a atenção dos clientes da Renault de forma diferenciada.  



O principal objetivo a ser alcançado com as ações realizadas é melhorar a percepção do cliente 
em relação à marca, ao produto e ao serviço. "Acreditamos muito no poder de comunicação pela 
internet, por isso sabíamos da necessidade de termos também um hot site inovador e criativo 
para acompanhar o lançamento. A peça, batizada de Experiência Mégane Sedan, também viabiliza 
a produção de um banco de dados de potenciais consumidores da montadora. Além de ser um 
filme produzido para internet com qualidade e infra-estrutura semelhante aos criados para TV e 
cinema, utilizamos e-mail marketing para prospectar novos clientes.  
 
Através destes recursos, fideliza-se os clientes e obtêm-se resultados positivos", conclui Vanessa. 
Segundo dados aferidos em março deste ano pelo Ibope NetRatings, hoje, o brasileiro navega 
pela internet em média 20 horas por mês, sendo superado apenas pelos franceses. Atentos a este 
fato, as empresas estão se utilizando deste meio de comunicação para se aproximar dos seus 
consumidores. A internet vem potencializando as campanhas interativas, apesar de a verba 
publicitária destinada geralmente para este canal de comunicação ser menor.  
 
Devido à relação da marca com o produto não acabar após a venda, muitas agências de 
publicidade e seus respectivos clientes vêm trabalhando mais com o marketing direto, ou seja, 
com mídias que não são de massa. 
 
Agências formatam novo conceito  
 
Em 2005, a agência JWT lançou mundialmente o conceito "Tempo é a nova moeda", em que 
estabelece como imperativo a necessidade de uma comunicação criativa e envolvente, que motive 
os consumidores a dedicarem seu tempo às ações e, conseqüentemente, ao anunciante. Um dos 
maiores benefícios conquistados com a implementação de campanhas interativas é o estímulo que 
a mesma causa ao receptor. Este experimenta a marca, fica instigado a querer mais informações 
sobre o que está sendo anunciado. Inconscientemente, o consumidor interage com o produto ou 
serviço, enfatiza Luciana Rodrigues, diretora de contas da JWT. "O segredo para se alcançar o 
sucesso em uma campanha interativa é produzir uma mensagem inteligente. Se isto for 
alcançado, automaticamente a atenção do consumidor estará voltada para o produto 
confeccionado.  
 
No entanto, investir apenas em comerciais deste nível não é o ideal. O certo é direcionar a verba 
para um mix de marketing. O primeiro passo é planejar estrategicamente onde se quer chegar. A 
escolha da mídia interfere na maneira de abordar o espectador. Atuar com ações em meios 
diferentes, como revistas, rádio, TV e internet, é o mais aconselhável. Assim, a comunicação será 
mais ampla e integrada", declara Luciana. Apesar de movimentos como o lançamento mundial do 
conceito pela JWT, o mercado publicitário ainda está em maturação em relação ao tema. As 
agências ainda estão aprendendo a fazer roteiros interativos, inteligentes e diferenciados, declara 
Jean Boechat, diretor de criação da RMG Connect.  
 
Com 30 milhões de usuários conectados à internet e a perspectiva da chegada da TV digital ao 
País, os publicitários decidiram buscar novas formas de atrair os consumidores. Diante desse 
cenário, o grande desafio do mercado será trabalhar a nova propaganda e acompanhar a evolução 
do novo hábito de consumo, que será totalmente diferente quando a TV digital estiver finalmente 
instalada no Brasil. "Alguns sinais de mudança já começam a ser vistos no mercado. O apuro e a 
preocupação com as campanhas interativas na internet é um exemplo. Em breve, será mais fácil 
para as empresas apresentarem seus produtos através da internet do que por meio de outros 
canais de comunicação.  
 
No entanto, o que não pode se perder de vista é o fato de que a base de tudo está vinculada a 
uma boa idéia, a um conceito de peso a ser passado para o público-alvo", conclui Boechat. 
 
 
 



 
Relacionamento é o principal objetivo  
 
As ferramentas interativas de comunicação têm peso maior no relacionamento entre a marca e o 
consumidor. O McDonald"s, segundo Daniel Arantes, diretor de marketing, utiliza as campanhas 
interativas veiculadas no próprio site institucional da empresa exclusivamente para se relacionar 
com os seus clientes. A marca lançou duas campanhas interativas no mercado recentemente. Na 
primeira delas, a rede de fast food criou o concurso cultural "Vivendo um sonho de craque", de 
âmbito nacional, para crianças de 6 a 10 anos desenharem sobre o tema.  
 
Após registrar milhares de inscrições, a empresa divulgou os nomes dos três candidatos 
selecionados por uma comissão julgadora, liderada por Maurício de Sousa.  
 
As crianças escolhidas vão viajar com um acompanhante para a Alemanha, com todas as 
despesas pagas, por quatro dias. Elas entrarão de mãos dadas com os jogadores da Seleção 
Brasileira de Futebol, no estádio Olympiastadion, em Berlim, momentos antes da partida de 
estréia do Brasil na Copa do Mundo, contra a Croácia, no próximo dia 13.  
 
Os autores dos outros 47 melhores desenhos ganharão um kit McDonald"s Copa 2006, composto 
por uma mochila, um squeeze e uma minibola. Além disso, a empresa também levará à Alemanha 
os gerentes dos restaurantes onde os três vencedores fizeram suas respectivas inscrições. 
 
A outra campanha, também um concurso, é mundial e pretende tornar seus clientes celebridades 
internacionais. O concurso chama-se Global Casting e irá escolher os participantes que terão o seu 
depoimento estampados nas embalagens do McDonald"s no mundo inteiro. Para isso, os 
consumidores deverão contar histórias marcantes e felizes de sua vida. Qualquer um que quiser 
participar do concurso poderá enviar para o site da empresa (www.mcdonalds.com.br) uma foto e 
contar em até 100 palavras uma experiência de vida. Uma comissão julgadora analisará as fotos e 
observará características que reflitam o lado humano dos participantes.  
 
Os 25 selecionados ganharão uma viagem com acompanhante para Londres, onde terão uma 
sessão de fotos, em agosto de 2006, com Nick Clements, conhecido por fotografar celebridades. 
Os escolhidos terão as suas imagens estampadas, em 2007, nas principais embalagens da rede e, 
assim, serão conhecidas por 50 milhões de clientes que visitam diariamente os restaurantes da 
rede McDonald"s em todo o mundo. Com esta iniciativa, a empresa quer fortalecer o seu 
relacionamento com os consumidores, mas Arantes faz uma ressalva. 
 
"Estamos interagindo com o nosso público-alvo de uma forma inovadora, mas o trabalho precisa 
ter relevância. Só com a campanha interativa, não somos capazes de construir os valores da 
marca. Trata-se de um esforço a mais", afirma Arantes. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 5 jun. 2006, Gerência, p. B-9. 
 


