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Editorial

número_12

Informações atualizadas, dicas e as melhores novidades do mercado de marketing 
podem ser conferidas na décima segunda edição da revista Promo Insights.
Seguindo com o compromisso ético de nossa comunicação, a revista traz, neste mês, as 
melhores dicas sobre como utilizar o Google AdSense em prol de sua empresa. A matéria 
sobre marketing político apresenta as principais estratégias usadas nessa vertente para 
que sejam espelhadas pelo marketing empresarial.
A entrevista desta edição traz uma das principais tendências do marketing: a divulgação 
da empresa por meio de sites mobile. Especialista fala sobre essa promissora 
ferramenta, quais as novidades da área, quais as tendências esperadas para o setor e 
como as empresas devem utilizar e se adaptar a eles para a sua expansão.
SMS negativo, customização de marcas, mapeamento de rede e e-book são outros 
assuntos abordados nesta edição. Além disso, Mauricio de Almeida Prado confi rma a 
sua presença na revista com o artigo “O momento certo de abordar o consumidor”. E, na 
coluna de livros e DVDs, veja as dicas do que há de mais atual. 
Caso queira sugerir algum assunto à revista, encaminhe-o para nós pelo e-mail 
redacao@olivacomunicacao.com.br.

Uma ótima leitura e até a próxima edição! 
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artigo

Falar que o mundo está mais globalizado, 
que as distâncias estão mais curtas, 
soa redundante, há até um certo clichê 
nisso. O grande ponto é o avanço 
tecnológico, responsável pela mudança 
no comportamento das pessoas. As 
chamadas novas mídias, ou seja, 
Internet e telefonia móvel, cada dia mais 
têm um papel importante, infl uenciando 
os hábitos da população. 
As novas plataformas de comunicação 
começam a abrir mais o leque de 
opções de entretenimento, o que gera 
uma série de confortos para o usuário. 
Hoje, já podemos acompanhar jogos 
da Champions League em tempo real, 
e o que é melhor: com boa qualidade. 
Assistir todos os gols da rodada de 
domingo e os melhores momentos do 
campeonato brasileiro numa página 
da Internet. Não é mais preciso fi car 
esperando o noticiário esportivo para 
assistir todos os gols. O usuário poderá 
assistir a programação na hora que 
quiser. Se o pai de família for jogar seu 
futebol na terça-feira, à noite, poderá ver 
o jornal nacional quando voltar e, ainda 
por cima, pular as partes que 

             Novas Mídias 
versus

Marketing Esportivo
Por Rafael Zanette

não interessam. 
Portanto, a tendência é que as pessoas 
estejam cada vez mais “ligadas” no 
conteúdo dos programas e menos 
no intervalo deles. Você começará a 
assistir apenas aquilo que interessa, 
e, para a maior parte das pessoas, 
não é interessante fi car assistindo às 
campanhas publicitárias dos anunciantes. 
As pessoas querem ver o jogo de futebol, 
a novela, o programa de TV, o jornal, etc. 
Aí que está o grande ponto, o conteúdo 
ganha importância a cada dia. 
Dessa forma, o marketing esportivo está 
inserido em que contexto? Exatamente 
dentro do conteúdo. 
Antes que alguém me pergunte, já 
respondo. A propaganda não vai acabar, 
da mesma maneira, a TV, o jornal e a 
revista também não. Porém, é fato que 
as novas mídias começam a ganhar 
força e isso vai favorecer os investidores 
que estão dentro do conteúdo. Um 
grande exemplo é o Big Brother Brasil. 
Toda prova, festa, etc., tem uma marca 
envolvida. O anunciante entrou forte 
dentro do conteúdo. Isso deve ser uma 
tendência cada vez maior daqui 
para frente. 

artigo
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Graduação (ICPG). Estudioso de marketing esportivo desde 2003. 
Em 2006, foi convidado a ser o Diretor de Marketing do Instituto 
Brasileiro de Marketing Esportivo (IBME), cargo que ocupa até 
hoje. Em 2007, foi Gerente de Marketing do Brusque Futebol 
Clube, e, atualmente, trabalha no Departamento de Marketing 
da Informídia Pesquisa Esportivas em São Paulo. Contato: 
rafazanette@ibme.org.br

             Novas Mídias 
versus

Marketing Esportivo
Por Rafael Zanette

Outro ponto que deve ser pensado 
para o marketing esportivo será como 
usufruir destas novas plataformas de 
comunicação para benefi ciar tanto o 
patrocinado quanto o patrocinador. É 
preciso estudar detalhadamente, pois 
são ferramentas cada vez mais 
utilizadas, principalmente a telefonia 
móvel que, no meu ponto de vista, é 
ainda pouco explorada.
Por tudo isso, e tentando analisar da 
forma mais imparcial possível, mesmo 
que isso possa ser difícil, acredito que 
o marketing esportivo ganha cada vez 
mais força no país. Numa época em que 
em alguns anos sediaremos eventos 
como as Olimpíadas e a Copa do Mundo, 
as novas mídias e a tendência do 
fortalecimento do conteúdo vêm para 
colocar o marketing esportivo em um 
degrau acima. Eu sempre acreditei que o 
Brasil ainda engatinhava na área, agora 
começo a acreditar que estamos dando 
os primeiros passos. 
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ABRIL

20/4/2010
Direitos Autorais On-line 
São Paulo – SP
Site: www.aba.com.br
E-mail: rosa.ines@aba.com.br - falar 
com Rosa Ines Catalano 
Tel.: (11) 3283.4588
Fax: (11) 3283.1457

27/4/2010
V Fórum Internacional ABA ROI – De 
onde viemos? Para onde vamos?
Centro Britânico
Rua Ferreira de Araújo, 741 – Pinheiros
São Paulo – SP 
Horário: das 8h45 às 17h45
Site: www.aba.com.br
E-mail: rosa.ines@aba.com.br  - falar 
com Rosa Ines Catalano 
Tel.: (11) 3283.4588 
Fax: (11) 3283.1457

28/4/2010
Pesquisa de Marketing, como utilizar este 
ferramental mercadológico
São Paulo – SP
Site: www.aba.com.br
E-mail: rosa.ines@aba.com.br – falar 
com Rosa Ines Catalano 
Tel.: (11) 3283.4588 
Fax: (11) 3283.1457
30/4/2010
Fórum ABA Rio de Comunicação 
Integrada de Marketing
Rio de Janeiro – RJ
Site: www.aba.com.br
E-mail: rosa.ines@aba.com.br – falar 
com Rosa Ines Catalano 
Tel.: (11) 3283.4588
Fax: (11) 3283.1457

artigoagenda

MAIO

3 e 4/5/2010
ABA Esportes 2010 - IV Fórum 
Internacional ABA Rio de 
Marketing Esportivo
Rio de Janeiro – RJ
Site: www.aba.com.br
E-mail: rosa.ines@aba.com.br – falar 
com Rosa Ines Catalano 
Tel.: (11) 3283.4588
Fax: (11) 3283.1457

4 e 5/5/2010
Curso Trade Marketing – Conceitos
e Aplicações
São Paulo – SP
Site: www.aba.com.br
E-mail: rosa.ines@aba.com.br – falar 
com Rosa Ines Catalano 
Tel.: (11) 3283.4588
Fax: (11) 3283.1457

6/5/2010
Workshop de Branding
São Paulo – SP
Site: www.aba.com.br
E-mail: rosa.ines@aba.com.br – falar 
com Rosa Ines Catalano 
Tel.: (11) 3283.4588 
Fax: (11) 3283.1457

12/5/2010
Promo Trends
Estação Convention Center
Av. Sete de Setembro, 2.775

E-mail: rosa.ines@aba.com.br - falar 
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Piso Portinari – Rebouças
Curitiba – PR
Realizador: Capítulo PR/SC
Site: www.ampro.com.br
E-mail: pr_sc@ampro.com.br
Tel.: (41) 3029.3444

12/5/2010
Brazil Promotion Road Show Curitiba 
– versão itinerante da maior feira de 
marketing promocional do país
Estação Embratel Convention Center
Av. Sete de Setembro, 2.775
Curitiba - PR
Horário: das 10h às 21h
Realizador: Forma Editora 
Site: www.noroadshow.com.br
E-mail: maira@freeshop.com.br
Tel.: (11) 3026.3600

15/05/2010
Seminário Marketing Promocional 
em Eventos
Hotel Bourbon Convention Ibirapuera
Av. Ibirapuera, 2.927
São Paulo - SP
Site: www.benescomunicacao.com.br       
e www.twitter.com/benes_comunica 
Tel.: (11) 3794.5375

17 e 18/5/2010
Fórum ABA Mídia
Evento Internacional
Site: www.aba.com.br
E-mail: rosa.ines@aba.com.br – falar 
com Rosa Ines Catalano 
Tel.: (11) 3283.4588
Fax: (11) 3283.1457

17 a 19/5/2010
Wave Festival in Rio
Copacabana Palace Hotel
Av. Atlântica, 1.702
Rio de Janeiro – RJ
Realizador: Grupo M&M
E-mail: efsocio@grupomm.com.br
Site: www.wavefestival.com.br/pt/
Tel.: (11) 3769.1624

Parabéns pelo ótimo conteúdo da Revista Promo 
Insights! Realmente vocês sabem como fazer marketing 
de conteúdo e relevância! 

Admilson Marcilio 
Enviado pelo Twitter
Mauá - SP

Para que a Revista Promo Insights apresente os assuntos 
e temas de seu interesse, sua opinião é fundamental.

Envie sugestões, dicas, 

comentários, dúvidas, críticas, 

enfi m, tudo o que você considera 

importante, para o e-mail                                       

promoinsights@freeshop.com.br

Ajude-nos a criar a revista que você quer receber!

painel do leitor_

PARTICIPE
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novidades

Vivo realiza nova ação 
promocional
O Twitter foi a ferramenta escolhida 
pela Vivo para a sua mais nova ação 
promocional. Os usuários da rede 
social foram convidados pela empresa 
a fornecer ideias de conexão a favor da 
sustentabilidade. Na história, uma garota 
evita que uma árvore seja destruída 
graças à comunicação por SMS. Para 
participar, basta responder à pergunta: 
“Com torpedos, a menina salvou sua 
árvore preferida. E você, o que faria?”.
Por meio da parceria da Vivo com o 
Instituto Ipê, cada tweet vai ajudar no 
refl orestamento de um metro quadrado 
de mata nativa nas regiões do Pontal 
do Paranapanema e Nazaré Paulista, no 
Estado de São Paulo.

Pizza 
Hut 
também 
adota o 
Twitter 

A Pizza Hut do Rio Grande do Sul dará a 
oportunidade aos twitteiros de enviarem 
suas sugestões com sabores de uma 
pizza personalizada para o perfi l da 
marca. As cinco sugestões aprovadas 
pelos chefs da empresa irão para o site e 
serão votadas pelos internautas. A pizza 
vencedora será incluída no cardápio do 
restaurante com o nome de Pizza Twitter, 
e o dono da receita escolhida ganhará 
um jantar. Os outros quatro selecionados 
receberão uma pizza grande cada um.

Inovação: software específi co 
facilita mercado de Digital 
Signage no Brasil
A empresa Midiabay possui um software 
específi co para gerar propostas on-line 
de Digital Signage acessível a todos os 
profi ssionais de marketing. Esse novo 
formato de mídia é diferencial, pois 

           O que rola no mundo 
 do marketing promocional
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não demanda enormes investimentos 
e possui um retorno de venda bastante 
expressivo. O sistema utilizado pela 
empresa consegue mapear as regiões e 
até os bairros que possuem telas de LCD 
para que os anunciantes possam inserir 
seus vídeos. Ao gerar uma proposta, 
pode-se verifi car a foto de cada monitor 
instalado. Para mais informações, acesse 
www.midiabay.com.br.

F-Secure lança projeto social
A F-Secure, empresa fi nlandesa 
fabricante de soluções de segurança, 
lançou o projeto social “F-Secure por 
um mundo melhor”. Essa iniciativa foi 
baseada no Programa da ONU “8 Jeitos 
de Mudar o Mundo”. Para concretizar 
tal ideia, a empresa contratou o autor 
Ziraldo para escrever e ilustrar a história 

do livro “A Internet Segura do Menino 
Maluquinho”. Nela, o Menino Maluquinho 
encontra um super-herói que ensina às 
crianças como se proteger dos perigos da 
Internet (pedofi lia, pornografi a, jogos de 
azar, seqüestro, etc.).
O objetivo da empresa é alertar pais e 
crianças sobre os principais perigos da 
Internet e estimular o acesso a sites 
educativos. Além disso, o livro ressalta 
a importância do controle de tempo e 
limitação do uso do computador. 
“É fundamental conscientizar os pais 
para minimizar a exposição dos fi lhos 
na rede. Segundo o Comitê Gestor da 
Internet, quase metade das crianças e 
jovens brasileiros acessam a Internet 
sem acompanhamento dos pais, e 46% 
dos adultos não sabem o que os fi lhos 
estão vendo no computador”, afi rma o 
presidente da F-Secure Brasil, Belmir 
Menegatti.
A empresa pretende distribuir 3 
milhões de livros e de licenças gratuitas 
do produto Internet Security 2010 
(antivírus) para alunos de instituições de 
ensino, além de todos os professores. 
A distribuição de todos os produtos 
será gratuita e, além do livro, os 
consumidores receberão sementes de 
Ipê amarelo.
Os parceiros da empresa também 
apoiam o Projeto.

           O que rola no mundo 
 do marketing promocional
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Material de merchandising 
do carnaval de Salvador vira 
mochilas 

Os dez quilômetros de lona restantes 
de ações de merchandising realizadas 
na festa baiana serão reaproveitados, 
reciclados e darão origem a 5 mil 
mochilas que serão doadas às escolas 
municipais. A iniciativa é das agências 
OCP e Mago, responsáveis pelas cotas de 
patrocínio ao evento, que contarão com a 
ajuda da empresa de reciclagem Delona. 

Clientes Bobs consomem e 
ganham camisetas para torcer 
pelo Brasil 
A rede Bobs do Brasil lançou a 
campanha “Torcida Bobs - Juntou, 
Trocou”. Consumindo um, dos seis Trios 
Torcida Bobs (sanduíche, batata média 
e refrigerante grande), o cliente ganha 
um selo que deve ser cadastrado no 
site. Após juntar quatro selos, o cliente 
receberá uma camiseta pelo correio para 
torcer pela seleção brasileira na Copa.
Com essa promoção, a empresa espera 
aumentar as vendas de sanduíches em 
12%. A ação de marketing custou R$ 3 
milhões e inclui fi lmes para TV aberta, 
cinema, spots nas rádios, Internet, mídia 
exterior e material de PDV. 

Meta: 
Carrefour 
retira 
sacolas 
plásticas 
da rede 
até 2014 
O Grupo 
Carrefour 
Brasil 
anunciou 

a eliminação das sacolas plásticas na 
unidade de Piracicaba, no Estado de São 
Paulo. Esse projeto será estendido de 
forma gradual a todas as lojas Carrefour 
até 2014. A rede distribuiu gratuitamente 
sacolas retornáveis no mês de março 
para seus consumidores piracicabanos. 
Além disso, caixas de papelão também 
serão oferecidas para o armazenamento 
das compras. Esta ação faz parte do 
plano mundial do Carrefour para eliminar 
o uso de sacolas plásticas, assim como 
na França, China e Polônia. 

Marisa investe no e-commerce 
e surpreende com provador 
virtual 
A rede de vestuário Lojas Marisa 
inaugurou uma versão reformulada do 
seu site de comércio eletrônico. Entre as 
novidades, está um sistema para auxiliar 

novidades
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Inscrições para as etapas 
regionais do Ampro Globes 
Awards estão abertas
A Ampro abriu as inscrições para a 
versão regional do Ampro Globes 
Awards, um dos maiores prêmios 
internacionais do marketing promocional. 
Pela primeira vez na história do prêmio, 
os julgamentos serão realizados 
separadamente, apontando os melhores 
trabalhos de cada região brasileira. Os 
vencedores nas regionais participarão da 
etapa nacional, que defi nirá os fi nalistas 
para o Globes Awards.
As inscrições poderão ser feitas até o 
dia 10 de maio, pelo site www.ampro.
com.br/globes. As agências poderão 
inscrever trabalhos conforme a sua 
localização geográfi ca. Em 2010, o 
prêmio terá julgamentos nas regiões Sul 
(Rio Grande do Sul, Santa Catarina e 
Paraná), Sudeste (Rio de Janeiro, Minas 
Gerais e Espírito Santo), Centro-Oeste 
(Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso e 
Mato Grosso do Sul), Norte e Nordeste 
(Acre, Amazonas, Amapá, Alagoas, 
Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Paraíba, 
Pernambuco, Piauí, Roraima, Rondônia, 
Rio Grande do Norte e Sergipe), e 
interior de São Paulo (exceto agências 
localizadas na região metropolitana da 
capital paulista).
Junto com a informação sobre os 
procedimentos para as inscrições, a 
Ampro divulgará as datas e locais de 
julgamento. 

na escolha do tamanho das roupas, 
com base nas medidas informadas pela 
consumidora. Ela envia, ao sistema, 
dados sobre quadril e cintura e recebe 
uma indicação de tamanho adequado 
da peça. 
No novo site, a consumidora poderá 
montar combinações e deixá-las on-line 
para que outras clientes vejam e 
eventualmente comprem. Recursos de 
apoio vão sugerir peças coordenadas, 
como, por exemplo, uma calça, na 
compra de uma blusa. Para isso, a vitrine 
virtual terá mais detalhes, com uso maior 
de fotos e vídeos. Os produtos adquiridos 
on-line podem ser trocados em qualquer 
uma das lojas físicas ou no próprio site 
da empresa. 
Essa solução é a primeira patente a ser 
solicitada pela rede de varejo na área de 
comércio eletrônico. 
As compras pela internet representam 
0,7% do faturamento da Lojas Marisa, ou 
uma parcela de R$ 9,940 milhões, num 
resultado total de R$ 1,4 bilhão, 
em 2009.

 Varejo virtual cresce 3 vezes 
mais que o físico 
As vendas via Internet apresentaram 
um aumento de 30% no ano passado, 
em relação a 2008. O ritmo é três 
vezes maior que o alcançado pelas lojas 
físicas, que tiveram crescimento de 
10%, segundo o Instituto Brasileiro de 
Geografi a e Estatística (IBGE). 
O número de consumidores que fi zeram 
compras pela Web em 2009 passou 
para 17,6 milhões, representando um 
aumento de 33% sobre 2008. Em 2010, 
a estimativa é que esse número atinja 23 
milhões, o que signifi caria uma elevação 
de 35%.
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estratégias

marcas
Projetos criativos e 
diferenciados, quando bem 
elaborados, podem dar mais 
visibilidade às marcas
Por Enéias Oliveira

Ganhar destaque no mercado. Esse é o “sonho dourado” 
de 10 em cada 10 marcas, contudo, as empresas 
utilizam diferentes estratégias para atingir o mesmo 
objetivo, como desenvolvimento de novas soluções, 
investimentos em qualidade e realização de campanhas 
publicitárias e promocionais, entre tantas outras 
práticas. 
No entanto, há ocasiões em que, na busca por essa 
diferenciação, organizações exploram aspectos 
inusitados, como a marca Bologna, que imprime 
imagens sobre fatias de mortadela. Este é um exemplo 
de customização de marca, prática relativamente nova, 
mas que já é implantada por diversas empresas. Para 

Customização de
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entendermos o conceito, o especialista 
em desenvolvimento de novos 
negócios, Renato Senato, destaca que 
devemos primeiro, manter em mente 
o que é “marca”, ou seja: a imagem, 
o sentimento criado nas pessoas, 
baseado no conjunto de experiências 
passadas por elas, sejam consumidores, 
fornecedores, parceiros, mídia, etc., 
ao se relacionarem com determinada 
empresa ou produto, em qualquer 
ponto de contato, de qualquer momento 
de suas vidas, incluindo os de busca 
de informações, escolha, compra e 
consumo. “A customização de marca 
trata de personalizar cada um destes 
pontos de contato de acordo com o perfil 
de cada pessoa ou grupo representativo 
que vier a se relacionar com a empresa 
ou produto”, explica.
No caso da fábrica de mortadela, a 
empresa está facilitando (ou quase 
obrigando) o consumidor a fazer 
imediatamente a relação entre a 
experiência vivida durante o consumo 
e sua marca. “Se a experiência for boa, 

haverá o 
ganho de 
marca e 
esta se 
fortalecerá. 
Por outro 
lado, no 
caso de uma 
experiência 
negativa, 
a perda 
de valor 
também será 
imediata”, 

adverte Senatore, que complementa. 
“Acredito que essa possa ser uma 
tendência para as organizações 
seguras da qualidade de seus produtos, 
facilitando o processo de construção de 
valor de suas marcas”. De acordo com 
o consultor e especialista em estratégia, 
marketing e novos negócios e autor do 
blog MKTmais, Jony Lan, o case citado, 
independentemente de modismos, 
merece cautela. “Se a empresa não tiver 
espírito inovador, dificilmente uma u

marcas
Customização de
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estratégias

ação como essa seria aprovada pela 
diretoria”, lembra o consultor, mas 
afi rma. “Ações como essas, quando bem 
elaboradas, tornam-se únicas”. 
Renato Senatore complementa. “Quando 
bem produzidos (sem causar danos 
mecânicos ou outros que possam levar à 
perda de qualidade do produto), projetos 
desse tipo têm um apelo promocional 
muito forte e são capazes de gerar 
grande impacto no mercado consumidor 
em razão de sua originalidade, pois ainda 
são pouco utilizados. Assim, as empresas 
podem, sim, se benefi ciar dessas 
ações, mesmo que por curtos períodos”, 
garante.
Na Europa, já existem granjas 
imprimindo seu logo em cada ovo 
comercializado. Outro caso é a Sadia, 
que coloca o “S” em peças de presunto. 
Jony Lan indica outro exemplo. “A Chanel 
acabou de criar tatuagens temporárias 
para serem aplicadas na pele. Quer 
veículo melhor do que a própria pele 
das suas clientes para propagandear 
sua marca e ainda ganhar dinheiro 
com isso?”. 
Sendo assim, percebemos que a 
estratégia pode ser utilizada por diversos 
segmentos, para oferecer produtos com 
características diferenciadas e assim, 

atrair os consumidores. Porém, 
há casos nos quais o mesmo 

princípio, ou tecnologia, é 
aplicado para atender mais 
necessidades e agregar 
valor para os clientes. 
“As torradeiras da Disney 
“estampam” o desenho do 
Mickey nas torradas, há 
também papéis higiênicos 
que trazem ilustrações 
de bichinhos, ambos 
transformam o momento 
de consumo em algo lúdico 

e que, desta forma, atrai as 
crianças e facilita a vida dos 

pais”, cita Senatore.   

há casos nos quais o mesmo 

“Acredito que essa possa 
ser uma tendência para 
as organizações seguras 
da qualidade de seus 
produtos, facilitando o 
processo de construção de 
valor de suas marcas”, 
a� rma o especialista em 
desenvolvimento de novos 
negócios, Renato Senatore
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Originalidade responsável
Para desenvolver projetos “inusitados” 
que alcancem o sucesso esperado, as 
empresas devem, de acordo com os 
especialistas, levar em consideração 
alguns aspectos. “Antes de qualquer 
coisa, coloque-se no lugar do 
consumidor. Sinta como você vivenciaria 
a experiência que está propondo se não 
estivesse emocionalmente ligado à ideia”, 
aconselha Senatore.  
A realização de pré-testes também é 
importante. Desenvolver protótipos e 
testar a ideia com outras pessoas é um 
bom caminho. “Verifi que os impactos que 
essa impressão irá causar no produto. 
Haverá dano mecânico? Favorecerá a 
redução da vida útil do produto (prazo 
de validade)? Poderá haver algum tipo 
de contaminação? Avalie qual o risco da 
experiência de consumo não ser boa (por 

outros motivos, mas sempre ligados ao 
produto) e veja se realmente quer um 
vinculo tão imediato com sua marca”, 
ressalta o especialista. 
Jony Lan chama a atenção para outro 
ponto: o contexto. “A Petrobrás pode 
estampar sua marca associada a uma 
tartaruga em função do projeto Tamar, 
que patrocina, mas, no momento, 
não seria coerente etiquetar o logo 
da empresa em maçãs sem nenhum 
motivo, pois a primeira associação que 
as pessoas fazem desta marca é com 
o petróleo, gasolina e ninguém quer 
‘comer’ esses elementos” exemplifi ca.      

brazilpromo_abril.indd   17 15/4/2010   15:10:28



nichos de mercado

Google versus 
         Sites de Nicho
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O Google funciona como o mercado 
tradicional, e os sites de nicho, por sua vez, 
trazem um conteúdo específi co para um 
determinado produto ou serviço, utilizando, 
para a sua divulgação, uma palavra-chave 
em particular. Assim, os sites de nicho 
funcionam como geradores de leads e 
não como sites que apresentem de forma 
institucional a empresa. Porém, isso não 
signifi ca uma desvantagem. “Quanto mais 
específi ca a sua ‘loja’, mais direcionados 
serão os seus consumidores. Quando 
existem sites de nicho em uma determinada 
área, o usuário encontrará informação 
direcionada e qualifi cada para atender às 
suas expectativas”, afi rma Fábio Ricotta, 
Cofundador da MestreSEO.
A escolha da palavra-chave é um dos pontos 
mais importantes na ação via Web da 
empresa. Uma vez que uma palavra-chave 
é escolhida, um dos fatores que o Google 
leva em consideração para classifi car um site 
é a “densidade” dessa palavra no conteúdo 
do site. Por exemplo, um site que tenha 

O Google funciona como o mercado 
tradicional, e os sites de nicho, por sua vez, 
trazem um conteúdo específi co para um 
determinado produto ou serviço, utilizando, 
para a sua divulgação, uma palavra-chave 
em particular. Assim, os sites
funcionam como geradores de 
não como sites que apresentem de forma 
institucional a empresa. Porém, isso não 
signifi ca uma desvantagem. “Quanto mais 
específi ca a sua ‘loja’, mais direcionados 
serão os seus consumidores. Quando 
existem sites de nicho em uma determinada 
área, o usuário encontrará informação 
direcionada e qualifi cada para atender às 
suas expectativas”, afi rma Fábio Ricotta, 
Cofundador da MestreSEO.
A escolha da palavra-chave é um dos pontos 
mais importantes na ação via 
empresa. Uma vez que uma palavra-chave 
é escolhida, um dos fatores que o Google 
leva em consideração para classifi car um 
é a “densidade” dessa palavra no conteúdo 
do site. Por exemplo, um site que tenha 

Quanto mais especializado o site de 
sua empresa, mais facilmente os 
consumidores a encontrarão
Ana Luiza Panazzolo

Google versus 
         Sites de Nicho

100 palavras-chave em 1.000 posiciona-se 
melhor do que um que tenha 10 em 1.000. 
“Um site de nicho tem uma densidade maior 
de palavra-chave, pois trata basicamente de 
um assunto. Isso faz com que ele tenha um 
posicionamento muito melhor no Google”, 
esclarece Conrado Adolpho, autor do best 
seller “Google Marketing”, Diretor 
da Publiweb, palestrante, consultor e 
publicitário multimídia.
A concorrência na Internet é densa. São 
milhares de sites empresariais competindo 
pela atenção dos consumidores. Para se 
destacar em um mercado tão conturbado, 
optar pelos sites de nicho pode representar 
uma vantagem sobre a concorrência. 
Ricotta explica que “atacar” um nicho 
é optar por uma menor competição. 
“Quanto mais específi co você for, menor 
a quantidade de websites com os quais 
concorrerá. E uma melhor competição 
signifi ca melhores oportunidades para a 
sua empresa”, comenta.
Contudo, a empresa não precisa, 
necessariamente, descartar a u
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produção de sites com um conteúdo mais 
amplo. Segundo Adolpho, é importante que 
a marca tenha os dois. Porém, para ele, 
caso a empresa esteja procurando alavancar 
um determinado produto, o site de nicho 
representa uma melhor opção. “O site 
institucional poderá ter uma boa posição em 
algumas palavras-chave, mas não muitas. 
Para que isso aconteça, é preciso investir 
tempo e recursos nesse site. Um site de 
nicho tem uma densidade maior e, por isso, é 
mais específi co, alcançando uma boa posição 
muito mais rapidamente”, afi rma.

Escolha certa!
Os sites de nicho são uma ótima opção para 
as empresas que buscam destaque na Web. 
Assim, as vantagens em sua utilização são 
diversas: ocupa uma melhor posição no 
Google, em virtude de sua especifi cidade; 
gera mais leads, explica melhor o produto 
por ser mais específi co, e possibilita focar 
os seus consumidores. “Além disso, caso 
a empresa tenha diversos produtos, que 
foquem grupos de consumidores diferentes, 
produzir um website focado nas necessidades 
de cada um pode favorecer, e muito, 
os resultados em termos de conversão 
e satisfação de consumidores”, 
comenta Ricotta.
Adolpho, por sua vez, lembra que, caso 
a empresa só tenha um site de nicho, há 
uma desvantagem: a marca não terá apoio 
institucional, somente de vendas. “Ela pode 
não dar conta da demanda gerada, baixa 

nichos de mercado

qualifi cação e segmentação de público-alvo 
e contatos caso não haja um bom 
direcionamento do site de nicho”, afi rma.

Cuidados e Tendências
Um site de nicho deve ser focado em 
um grupo específi co de usuários. Com 
isso, é importante que a empresa trace 
as necessidades desses consumidores, 
entendendo o que eles necessitam e não 
forneça conteúdo fora do foco. Assim, 
deve-se fornecer aos usuários o que eles 
desejam. Além disso, é preciso que haja um 
controle sobre os resultados vindos de cada 
site de nicho.
A identifi cação dos grupos de consumidores 
que necessitam de mais atenção é um meio 
de a empresa encontrar uma oportunidade 
de crescer no mercado. “O grande ponto que 
deve fi car na mente dos empresários é que 
todo consumidor quer atenção especial da 
empresa e, dessa forma, o papel da marca é 
tentar segmentar ao máximo os seus clientes 
por serviços e produtos de seu interesse”, 
afi rma Ricotta.
Segundo Adolpho, o site de nicho tem tido 
uma boa procura. “Isso mostra que as 
empresas passaram da etapa de 1º site 
institucional para desenvolver outros sites, 
agora de nicho, focando em geração de 
leads. Isso mostra um amadurecimento de 
estratégias on-line por parte das empresas. 
O mercado para os sites de nicho só tende a 
crescer”, fi naliza. 
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enquete revista digital

                     Na sua opinião, a interatividade 
com o consumidor aumenta as vendas?

Responda nossa enquete e conheça a opinião do mercado sobre os temas abaixo.
O resultado fi nal será apresentado na próxima edição da Revista Promo Insights.

Clique na pergunta e responda essa enquete!

Resultado da enquete - edição anterior

Para 2010, seus investimentos em marketing promocional: 

Aumentarão 
   Permanecerão estáveis 

                                 

No processo de compra de produtos promocionais, qual é o aspecto que 
determina a tomada de decisão?

Adequação ao perfi l do público-alvo                                             

Fornecedor                                 

Adequação ao perfi l do público-alvo                                             Adequação ao perfi l do público-alvo                                             

Fornecedor                                 Fornecedor                                 

 80 %

66,67 %

20 %

33,33 %

      Você acredita na sustentabilidade 
como um meio de geração de lucro?

21
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ferramenta digital

O leitor digital ainda carrega algumas dúvidas e 
suposições, além de enfrentar um “experiente” e forte 
concorrente, como ressalta o Diretor de Criação Bullet 
Promoções, Cesar Leite. “O novo aparelho tem alguns 
desafi os, o primeiro é a substituição do conteúdo 
impresso, que ainda tem muito apelo e é normalmente 
mais aceito, principalmente, para leituras mais 
extensas, como livros e revistas”, explica. 
No entanto, os livros digitais vêm se popularizando 
e, para uma área, em especial, apresentam um 
grande potencial de comunicação. Para o marketing, 
o e-book mostra-se como efi ciente meio viral, como 
afi rma o especialista em marketing, comunicação 
e comportamento do consumidor e Diretor de 

   E-book e 
marketing

Mais que uma simples versão 
digitalizada de livros, a ferramenta 

pode trazer vantagens para a 
comunicação entre as marcas e os 

consumidores
Por Enéias Oliveira

Colaboração de Ana Luiza Panazzolo

22

PR
O

M
O

 IN
SI

G
H

TS
 a

br
il 

20
10

brazilpromo_abril.indd   22 15/4/2010   15:10:37



Planejamento da Thanks Comunicação, 
Cesar Pallares. “O e-book tem um grande 
potencial, ainda pouco explorado, e 
deve ganhar muito espaço nos próximos 
anos”, garante. O executivo explica que, 
por meio de grandes sites de busca, um 
e-book pode atingir inúmeros internautas 
e transmitir, com efi cácia, a mensagem 
de uma empresa, por exemplo. “Em 
julho de 2009, buscadores como Google 
e Yahoo, entre outros, realizaram mais 
de 100 bilhões de consultas e 80% 
das pessoas declaram encontrar o que 
buscam. Quando um e-book coloca você, 
sua marca ou seu produto em evidência 
para os buscadores, ele se transforma 
em uma poderosa ferramenta de 
marketing”, salienta. 
Cesar Pallares fala com propriedade 
sobre este assunto, e, recentemente, 
com fi nalidade acadêmica, publicou 
alguns materiais (e-books) no Slideshare 
e em seu blog. A utilização de técnicas 
de SEM (Search Engine Marketing), 
aliadas à aceitação desses materiais, 
colocaram-no na primeira página 
do Google em buscas orgânicas por 
planejamento de mídia. 

Além das possibilidades de comunicação 
estratégica por meio dos conteúdos 
digitais, quando analisamos o display de 
leitura em si, observamos que, com este 
aparelho, novos formatos u

“O e-book tem um grande potencial, ainda 
pouco explorado, e deve ganhar muito espaço 
nos próximos anos”, garante o especialista em 
marketing, comunicação e comportamento do 
consumidor, Cesar Pallares
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de anúncios poderão ser inseridos, com 
promoções “linkadas” a conteúdos, por 
exemplo. A Amazon, responsável pelo 
display de leitura Kindle, considera 
a publicidade como uma forma de 
subsidiar os e-books. Em teoria, isso 
signifi ca que a empresa pode oferecer 
livros gratuitamente ou a preços 
reduzidos, fazendo a diferença na receita 
publicitária, o que poderia gerar um 
aumento na venda e distribuição de 
livros. No entanto, para torna-se um bom 
meio para anúncios, o Kindle precisa 
de melhorias, entre elas, maior base de 
usuários, preços mais baratos, melhor 
tela com controles de toque, baterias 
melhores, etc. Por limitações como 
estas, o Diretor de Criação da Bullet 
ainda é cauteloso em relação a utilização 
publicitária dos dispositivos. “Não 
acredito que os displays sejam muitos 
relevantes, embora possam servir como 
ferramenta de apoio”, cita.

E-book e seu potencial como 
produto
Um livro digital pode ser desenvolvido 
para diferentes fi ns e encarado de 
diversas formas, entre elas, a de um 
anúncio simpático, pois, diferente das 
propagandas tradicionais, o e-book 
não invade a privacidade das pessoas. 
Afi nal, só é baixado por pessoas que 
se interessem por seu conteúdo. Mas o 
e-book pode ser também um produto. 
Profi ssionais podem transformar o seu 
conhecimento em conteúdo digital e 
vendê-lo, como um livro tradicional. Para 
Pallares, essa alternativa pode alavancar 
a produção intelectual. “Se olharmos 
para o mercado editorial de hoje, 
veremos que diversas obras têm, em sua 
primeira edição, tiragens entre mil e 3 
mil exemplares, o que, fi nanceiramente, 
desestimularia a produção de livros. 
Em contrapartida, um e-book pode 
conquistar mais de 10 mil downloads em 
uma única semana”, compara. 

ferramenta digital

Nesse caso, a receita obtida pelo autor 
de uma obra não está, simplesmente, 
na venda de seus livros e, sim, em 
outros valores, como palestras e eventos 
decorrentes de sua publicação, portanto, 
o e-book abre novos horizontes para 
quem busca resultados que estejam além 
da venda de exemplares.

Cesar Leite, Diretor de Criação da Bullet Promoções
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Tecnologia verde e amarela
No Brasil, o display de leitura já é 
vendido, mas não há números ofi ciais 
sobre as aquisições. Uma novidade no 
mercado nacional é a produção da Mix 
Tecnologia, empresa do polo digital do 
Recife que, em parceria com a Carpe 
Diem Edições e Produções, editora 
de livros e produtora da Fliporto, 
desenvolveu o Mix Leitor D, 
primeiro leitor eletrônico com 
tecnologia de software 100% nacional 
e patente requerida no segmento de 
e-readers no Brasil. O projeto está em 
desenvolvimento há um ano e envolve 
uma equipe multidisciplinar formada por 
consultores técnicos, fi nanceiro, jurídico, 
editores e jornalistas. 
De acordo com Diego Mello, Gerente de 
Projetos do Mix Leitor D, o equipamento 
terá como principal diferencial o fato de 
ser híbrido. “O usuário poderá adquirir 
o conteúdo em um portal próprio e terá 
também, conexão com a Internet, para, 
assim, fazer downloads de obras públicas 
que estão na rede, considerada hoje a 
maior biblioteca no mundo”. 

Mello acredita que a novidade terá boa 
aceitação no Brasil. “O brasileiro costuma 
se adaptar, até com certa facilidade, 
às novidades. Culturalmente, trata-se 
de uma mudança, evidenciada por 
não existir no país um aparelho neste 
sentido. Entretanto, temos algumas 
mudanças bem-sucedidas nos últimos 
anos, como a da telefonia celular e da 
mudança cultural trazida pela difusão 
da Internet”. O Gerente confi a que 
novidades deste tipo, são mais aceitas 
pelo publico jovem. “Dois dados levam 
a crer no sucesso do equipamento. Na 
última pesquisa, denominada Retratos 
da Leitura no Brasil, foi apontada que 
a maioria dos leitores do Brasil está 
no público jovem. Além disso, o nosso 
equipamento tem viés educacional e 
o Brasil é o maior consumidor de livro 
didático do mundo, pelo Programa 
Nacional do Livro Didático (PNLD), 
portanto, é outro atrativo para o Mix 
Leitor D”, cita Mello. 

Os primeiros aparelhos da Mix tecnologia 
deverão ser comercializados a partir 
de junho de 2010, com custos entre 
R$ 650,00 e R$ 1.100,00, para o 
consumidor fi nal, variando conforme 
o modelo escolhido: Básico 
ou Premium.
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redes sociais

Analisar as redes sociais existentes e identifi car quais 
concentram um maior número de pessoas com o 
perfi l do público-alvo da empresa, isso é mapeamento 
de redes sociais. Tal prática tem sido cada vez mais 
adotada pelos empreendedores, com o intuito de 
aproximar e tornar mais pessoal o contato entre as 
empresas e seus clientes.
Antes, consideradas apenas como ferramentas 
utilizadas por grupos de pessoas a fi m de trocar fotos 
ou comentários pessoais, hoje, as redes sociais têm 

         Mapeamento de 
redes sociais aproxima 
relação entre empresas 
e clientes

Preocupados em saber tudo o que 
acontece ao seu redor, estabelecimentos 
passam a utilizar-se destas plataformas
Henrique Franco

Mapeamento de 

26

PR
O

M
O

 IN
SI

G
H

TS
 a

br
il 

20
10

brazilpromo_abril.indd   26 15/4/2010   15:10:40



“Existe um tênue limite entre o compartilhamento, visando 
ao crescimento da empresa, e a difusão de informações 
sigilosas da empresa. É preciso que os gestores de tais 
instituições saibam bem qual é esse limite e cuidem para 
que ele não seja ultrapassado”, Conrado Adolpho.

atraído usuários que buscam saber sobre 
marcas, interesses comuns e buscam 
informações qualifi cadas e isentas.
Percebendo isso, as empresas 
têm passado a incentivar o uso de 
plataformas como Orkut, Facebook, 
Twitter, entre outras. “Existe uma 
preocupação dos responsáveis pelo 
marketing das empresas em acompanhar 
tudo o que é falado sobre sua marca 
no ambiente Web. Isso refl ete no 
crescimento do uso das redes sociais 
pelas empresas. Sendo assim, as 
empresas passaram a marcar presença, 
nem que seja somente para acompanhar 
o que acontece nelas”, comenta Paulo 
Kendzerski, Diretor de Marketing 
da WBI Brasil.
Segundo Conrado Adolpho, consultor e 
Diretor da agência de marketing digital 
Publiweb, as empresas devem estudar 
o que se encaixa melhor no perfi l de 
cada uma. Não existe uma sequência, 
cada uma pode fazer o mapeamento da 
forma que preferir, o importante é não 
fi car somente na fase do monitoramento, 
é preciso tomar atitudes, providências, 
para que o público sinta que realmente 
possui uma relação com a marca.

Kendzerski acredita que a tendência para 
esta área é, cada vez mais, as empresas 
participarem não só como ouvintes, mas 
principalmente como autoras, buscando 
incrementar uma comunicação mais 
pessoal com os representantes da u
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redes sociais

“Existe uma preocupação dos responsáveis pelo marketing 
das empresas em acompanhar tudo o que é falado sobre sua 
marca no ambiente Web”, comenta Paulo Kendzerski

marca e os formadores de opinião. 
Já Adolpho acredita que, em breve, 
passaremos a ter redes sociais 
segmentadas. “Começarão a criar redes 
específi cas para os médicos, para o 
comércio varejista, etc., além de serem 
colocadas nos celulares dos clientes, 
tornando a relação muito mais pessoal”, 
afi rma.
A principal vantagem de a empresa 
utilizar as redes sociais é a aproximação 
do relacionamento com os seus clientes. 
Por meio do uso dessas ferramentas, 
é possível identifi car futuros potenciais 
consumidores, estimular a criação de 
comunidades para aqueles que são fi éis à 
marca, divulgar novidades, lançamentos 
ou estudos, ampliar a percepção do 
produto, do seu nome no mercado e, 
ainda, monitorar se a exposição tem sido 
vista de forma positiva 
ou negativa.
Kendzerski explica que, para as grandes 
empresas, é uma ótima forma de 
aproximar o relacionamento com os seus 
cliente, já para os pequenos negócios, é 
a chance de criar este relacionamento.
“A questão do compartilhamento 
de informações sobre projetos, 

 Paulo Kendzerski, Diretor de Marketing 
da WBI Brasil.
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departamentos e concorrentes é a 
grande vantagem competitiva que uma 
empresa pode ter. Costumo dizer que 
não vivemos mais na era da informação, 
mas, sim, na do compartilhamento 
de conhecimento. Quanto mais 
conhecimento é compartilhado, mais 
rápido evoluímos em uma determinada 
ideia ou teoria”, afi rma Adolpho. 
As empresas devem estar atentas 
também para que as redes sociais não se 
tornem prejudiciais à sua imagem. 
A marca não pode ser exposta de 
forma inadequada. Para isso, é preciso 
ter uma equipe interna, responsável 
pelo gerenciamento da rede, que evite 
problemas com a qualidade e com o 
atendimento, seja ele on ou offl ine.
“Existe um tênue limite entre o 
compartilhamento, visando ao 
crescimento da empresa, e a difusão 

de informações sigilosas da empresa. 
É preciso que os gestores de tais 
instituições saibam bem qual é esse 
limite e cuidem para que ele não 
seja ultrapassado, mas também não 
o bloqueiem, a ponto de cercear a 
criatividade coletiva”, alerta Adolpho.

Como implantar uma rede 
social na sua empresa
A primeira providência deve ser a 
contratação de um consultor que 
orientará na escolha de quais 
ferramentas são mais adequadas à 
sua empresa. A criação de uma rede 
social envolve tecnologia, marketing 
e conteúdo, além de exigir muito 
conhecimento do próprio público 
interno e limites com relação ao 
compartilhamento de informações. 
Além disso, deve-se escolher com 
cuidado o fornecedor de tecnologia 
que fará a implantação, defi nir de 

que forma a empresa se posicionará 
e interagirá, de forma que não fuja das 
características que a empresa já possui. 
Após essa etapa, quando a rede social 

começar a operar, é necessário ter uma 
equipe monitorando-a constantemente 
para verifi car suas particularidades e 
aprender com a sua própria dinâmica. 
Deve-se estar atento a tudo o que seja 
relacionado à marca e seus concorrentes. 
Com isso, a empresa aproveitará todo o 
poder que uma rede social pode trazer 
para ela. “O poder de aprender sobre si 
própria”, conclui Adolpho. 

As redes sociais mais utilizadas 
no mundo
No Brasil, o campeão entre as redes 
sociais é o Orkut. Além dos brasileiros, 
apenas Estônia, Índia e Paraguai têm a 
mesma preferência. A pesquisa da Many 
Eyes, que faz parte do grupo de estudo 
científi co da IBM Collaborative User 
Experience, analisou a audiência de sites 
de relacionamento em 118 países.
A pesquisa intitulada de Social Networks 
in the World, apontou que quem tem o 
controle de mais países é a americana 
Facebook, a mais acessada em 80 
nações, e única rede social que 
domina pelo menos um país em cada 
continente. Em segundo lugar aparece 
a indiana, Hi5.

É preciso que os gestores de tais 
instituições saibam bem qual é esse 
limite e cuidem para que ele não 
seja ultrapassado, mas também não 
o bloqueiem, a ponto de cercear a 
criatividade coletiva”, alerta Adolpho.

Como implantar uma rede 
social na sua empresa
Como implantar uma rede 
social na sua empresa
Como implantar uma rede 

A primeira providência deve ser a 

que fará a implantação, defi nir de 
que forma a empresa se posicionará 

e interagirá, de forma que não fuja das 
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ação promocional

A comunicação interruptiva, assim como 
o conhecemos hoje, está com os dias 
contados. Na propaganda, os comerciais 
de TV que interrompem o consumidor, 
muitas vezes com uma mensagem que 
não o interessa, serão substituídos por 
outros formatos, como o patrocínio de 
programas e criação de conteúdo pelas 
marcas. Da mesma forma, no marketing 
promocional, também vemos uma 
tendência crescente pela comunicação 
não interruptiva. 
Para garantir o sucesso de uma ação, 
é fundamental levar em consideração o 
momento do impacto. Se um consumidor 
for abordado no momento certo, ele 
certamente se lembrará da marca ou 
produto, de forma positiva, quando 
estiver diante dele em uma loja. 
Como exemplo, imagine a seguinte 
situação: um grupo de amigos está na 
casa de praia preparando um churrasco 
e, sem mais, recebem a visita de uma 
equipe de promotoras distribuindo uma 

Maurício de Almeida Prado é 
Sócio-Diretor de Planejamento da 
Plano1 Comunicação. É formado em 
Administração pela EAESP-FGV, com 
pós-graduação em Administração com 
ênfase em Marketing pela EAESP-FGV e em 
Marketing pela Universidade da Califórnia, 
em Berkeley. Na Miami Ad School/
ESPM, o executivo tornou-se especialista 
em Planejamento da Comunicação. Já 
atuou como Executivo de Marketing da 
Bombril e da Philips. Atualmente, Almeida 
Prado também é membro do Grupo de 
Planejamento 
de São Paulo.

O momento certo de 
abordar o consumidor
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consumidor esteja parado, esperando 
ou passeando calmamente. Dessa 
forma, além de não o interromper, a 
abordagem ainda vai distraí-lo. Por 
exemplo, locais com grande quantidade 
de pessoas esperando, como os saguões 
de embarque de aeroportos, salões 
de cabeleireiro ou mesmo o bar de 
espera de restaurantes são apropriados. 
Destinos de férias também são muito 
interessantes, como as praias e as 
cidades de inverno, pois as pessoas 
estão passeando sem pressa. Nessas 
situações, os turistas estão tranquilos, 
relaxados e são mais receptivos a uma 
mensagem, desde que seja pertinente e 
simpática.
O mercado vem se conscientizando 
de que o marketing promocional 
busca estabelecer conexão contínua e 
duradoura entre as marcas e o publico. 
As ações promocionais evoluíram e 
as marcas que souberem respeitar 
os consumidores, envolvê-los e 
surpreendê-los no momento certo 
podem obter excelentes resultados.

nova cerveja que acaba de ser lançada. 
Agradável, não é mesmo? 
Para que o momento do impacto 
aconteça corretamente, dois fatores 
devem ser muito bem avaliados: 
a mensagem e o local onde será 
realizada a ação promocional. É preciso 
acompanhar os consumidores, estar 
sempre próximo e surpreendê-los a cada 
contato, mas sem atravessá-los. 
Imagine outra situação: você está 
andando a pé, atrasado para o trabalho, 
e alguém te aborda para vender uma 
assinatura de revista. Agora, imagine 
ainda outra situação: um grupo de 
pessoas, que todos os dias pega um 
ônibus fretado rumo ao trabalho, recebe, 
logo cedo, uma torrada com queijo 
branco, oferecida pela fabricante de 
torradas. Muito simpático e apropriado, 
não? Certamente, ao contrário da 
empresa que ofereceu assinaturas no 
momento inapropriado, esta marca será 
lembrada com bons olhos pelo grupo do 
ônibus fretado. 
Uma ação de marketing promocional 
deve ser planejada para acontecer 
em lugares estratégicos, nos quais o 

Por Maurício de Almeida Prado

O momento certo de 
abordar o consumidor
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expansão empresarial

    Google 
AdSense: 
Marcas anunciam seus produtos e 
serviços e ainda ganham dinheiro 
com isso
Ana Luiza Panazzolo

Diversas formas de expansão empresarial estão 
presentes na Web, porém uma delas se destaca pela 
sua viabilidade. O Google AdSense baseia-se em um 
sistema de gerenciamento de anúncios - disponibilizado 
pelo Google -, baseado em uma negociação entre três 
parceiros: o anunciante, que deseja trazer visitantes 
para a sua página; o Google, que capta os anunciantes 
e oferece aos editores a tecnologia para que os anúncios 
sejam expostos e gerem cliques; e o editor, que deseja 
vender espaço publicitário em sua página.
Além disso, o Google AdSense permite que a empresa 
participe de um leilão de palavras-chave. Se ela for 
responsável por um dos melhores lances de uma 
palavra-chave, o seu anúncio é exibido quando forem 
utilizadas no buscador do Google ou nos sites da rede 
de conteúdo do Google AdSense. Assim, por meio dele, 
a marca exibe anúncios relacionados com o conteúdo de 

gratuito e fácil de usar
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website. Além disso, é preciso que a 
marca crie anúncios efi cientes e os 
direcione para as melhores páginas de 
destino. Segundo Souza, essa atitude 
pode salvar milhares de dólares que 
seriam investidos em palavras e anúncios 
com resultados ruins.
Outro ponto importante e que deve 
receber a atenção da empresa, segundo 
Dailton Felipini, consultor e especialista 
em e-commerce, palestrante e Editor do 
site www.e-commerce.org.br, é sobre 
a atividade dos editores. “Eles devem 
se concentrar em gerar um conteúdo 
de qualidade e em trazer uma grande 
quantidade de visitantes para 
o site”, explica.
Porém, os especialistas também alertam 
que alguns cuidados devem ser tomados 
em relação à utilização da ferramenta. 
Felipini afi rma que jamais se deve tentar 
burlar o sistema gerando cliques de 
forma artifi cial. u

seu site e ainda ganha dinheiro sempre 
que os visitantes clicarem 
nesses anúncios.
Haja vista que o AdSense faz tudo 
isso de forma gratuita e com uma fácil 
utilização, ele também tornou viável a 
geração de receitas para pequenos sites 
e blogs. Segundo Edney Souza, Diretor 
de Operações da Polvora! Comunicação, 
é de extrema importância que a empresa 
saiba quais as palavras que deve usar. 
“Se você souber escolher bem as 
palavras associadas ao negócio, pode 
trazer para o seu site apenas usuários 
que realmente estejam interessados 
em comprar, fazendo com que o seu 
retorno sobre o investimento seja 
altíssimo”, esclarece.
Para que a empresa tenha um resultado 
positivo, e que o objetivo de expansão 
via Web seja alcançado, é necessário 
que, em sua ação, ela conte com 
uma consultoria para reestruturar seu 

“Se o seu concorrente faz uma 
campanha agressiva em Google 
AdSense, e você ainda não o está 
utilizando, é provável que você esteja 
perdendo espaço em um terreno 
importante.”, a� rma Edney Souza.
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um terreno importante. Saiba quanto 
cada palavra vale pra você e estabeleça 
limites de investimento, a ideia não é 
ganhar uma briga pela melhor posição 
dos anúncios, e, sim, trazer lucro para 
sua empresa. Concentre-se mais nos 
relatórios do que no leilão de palavras 
em si”, afi rma.
Além de todas as vantagens já citadas, 
o AdSense se responsabiliza pela 
capacitação de anunciantes, o que é 
fácil para o Google e era difícil para 
os editores de pequenos sites e blogs. 
Souza explica que, se a empresa possui 
um site bem estruturado e conhece 
bem os hábitos de navegação do seu 
público-alvo, o Google AdSense é uma 
das principais ferramentas de marketing 
disponíveis hoje.
Souza alerta, ainda, sobre alguns 
problemas que as empresas podem se 
deparar durante a utilização do AdSense:

“Sempre siga as normas do Google 
AdSense”, comenta.
Para Souza, outros aspectos devem 
ser evitados, como dar lances altos em 
palavras sem saber qual a efi ciência da 
mesma, ignorar a rede de conteúdo, 
não monitorar as conversões (vendas 
que cada palavra gera), não limpar 
periodicamente palavras inefi cientes, 
não adicionar novas palavras de vez em 
quando e montar uma ótima campanha 
de AdSense para um site ruim. Ou seja, 
acompanhe o desempenho dos anúncios 
e sempre renove o conteúdo.
Além de todas essas dicas, Souza faz 
um alerta às empresas que ainda não 
utilizam o AdSense como importante 
ferramenta de marketing. “Se o 
seu concorrente faz uma campanha 
agressiva em Google AdSense ,e você 
ainda não o está utilizando, é provável 
que você esteja perdendo espaço em 

expansão empresarial

( ( “Antes, os anúncios do Google AdSense 
eram apenas texto, hoje, já incorporam 
imagens e � ash”, na visão de Felipini
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1- Quando o site não possui uma 
usabilidade adequada ou não 
funciona em alguns navegadores: a 
empresa traz o visitante, mas ele desiste 
de fechar a compra, porque o site não 
funciona ou ele não consegue encontrar 
o que procura.

2- Quando o público-alvo passa 
muito tempo em canais que não 
possuem os anúncios do Google: 
nesse caso, é preciso mesclar as 
campanhas de Google AdSense com 
outros tipos de ações de marketing para 
obter os melhores resultados.

3- Quando a escolha de palavras não 
é efi ciente: se o negócio é revelação 
de fotos, comprar a palavra fotos pode 
trazer muitos visitantes para o site. 
Porém, nem todo mundo que procura 
por fotos quer revelar fotos, o que 
pode fazer com que a empresa invista 
muito dinheiro, tendo um baixo retorno. 
Investir em conjuntos de palavras, como 
“revelar fotos”, “revelação de fotos”, 
“impressão de fotos”, etc., é bem mais 
efi ciente.

4- Quando o negócio é pouco 
conhecido: se as pessoas não possuem 
o hábito de fazer buscas com palavras 
relacionadas ao negócio da empresa, é 
preciso, antes, uma campanha para criar 
o desejo e estimular o consumo. 
Isso acontece com lançamento 
de produtos que ainda não são 
conhecidos no mercado.

Tendências
Quando se fala em Google AdSense, 
Felipini acredita que existe uma 
tendência na área sobre o aumento no 
valor de cliques, o que repercute em 
mais receitas para os editores. “Isso 
se dá pelo percentual de recursos dos 
anunciantes que são direcionados 

(
para o canal Internet, cada vez 
maior, e a maioria é canalizada pelo 
AdSense”, explica.
Na visão de Souza, provavelmente os 
sistemas de anúncios vão evoluir para 
trazer mais possibilidades. “Antes, os 
anúncios do Google AdSense eram 
apenas texto, hoje, já incorporam 
imagens e fl ash. Antes, o pagamento 
era apenas por clique, hoje já incorpora 
custos por visualização e ação. A 
tendência é que o sistema continue 
apresentando novidades para manter-se 
competitivo”, fi naliza.

Dica!

Título: Google AdSense - como gerar 
receita com seu site ou blog
Autor: Dailton Felipini

O livro no formato digital (e-book) 
Google AdSense -como gerar receita com 
seu site ou blog é um guia prático para 
quem quer monetizar o seu site ou blog. 
Escrito pelo especialista em e-commerce, 
Dailton Felipini, ensina passo a passo 
como preparar um site e implantar 
o AdSense, além de oferecer muitas 
dicas úteis para expandir ao máximo as 

receitas. O e-book 
faz parte da coleção 
ABC do E-commerce, 
e pode ser adquirido 
na livraria virtual 
LeBoooks 
(www.lebooks.com.
br).
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ferramenta de marketing

No Brasil, 55% da população adulta 
utiliza celulares para enviar e 
receber mensagens
Érika Marinho

‘SMS’: é uma poderosa 
ferramenta de marketing 
para as empresas, quando 
bem utilizada36
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‘SMS’: é uma poderosa 
ferramenta de marketing 
para as empresas, quando 
bem utilizada

De acordo com dados da Human 
Mobile – SMS Corporativo, atualmente, 
no Brasil, existem mais de 165,5 milhões 
de celulares. A cada 100 habitantes, 85,9 
têm pelos menos um celular. Nos Estados 
do Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, 
Distrito Federal e São Paulo, a proporção 
de celulares/habitantes ultrapassa os 
100%. A comunicação via torpedos traz 
um novo mundo de possibilidades.
O Short Message Service (SMS) é uma 
ferramenta barata e de fácil utilização, 
por isso, em média, 55% dos brasileiros 
que têm aparelho celular utilizam-no 
para enviar e receber torpedos. Por ser 
uma mídia individual e personalizada, 
é hoje uma das formas mais efi cazes 
de comunicação. A informação 
ao alcance das mãos do usuário 
proporciona um índice de leitura maior 
e mais instantâneo, se comparado 
às ferramentas convencionais de 
comunicação com o cliente.
Existem muitas opções para o uso dessa 
ferramenta, como aplicativos para equipe 
de vendas, comunicação interna das 
empresas, comunicação com clientes, 

avisos de compras e de cobranças, 
alertas sobre indicadores, monitoramento 
de servidores.
Para o Sócio-Diretor da Human Mobile, 
Victor Costa Cabral Knewitz, assim 
como o e-mail, o telemarketing e a 
mala direta, o SMS é considerado uma 
ferramenta de comunicação individual 
e, como as demais, tem inúmeros 
benefícios que esta característica de 
individualidade agrega. Baixo custo, alto 
índice de assertividade, possibilidade de 
segmentação de contatos, personalização 
das mensagens são alguns deles.
No entanto, dependendo da forma 
como é utilizado, o SMS pode se tornar 
uma ferramenta negativa, quando 
invasivo e quando o conteúdo não for 
relevante ao receptor da mensagem. 
Assim como toda a comunicação, ele 
deve fazer parte do plano de marketing 
da empresa, pois não é uma ferramenta 
que traz resultado por si só.
“Como nos e-mails, chamamos isso de 
‘spam’. Normalmente, essa distribuição 
massiva e de baixo interesse ao receptor 
das mensagens SMS ocorre por falta u

37

Justamente por essa característica do 
telefone celular, um SMS desfocado 
quanto a público-alvo, com conteúdo 
incoerente ao estilo de vida do receptor 
ou em um horário inconveniente, pode 
trazer mais prejuízos de imagem do 
que ganhos.

Victor Costa Cabral  
Knewitz Sócio-Diretor da Human Mobile 
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ferramenta de marketing

de visão dos empresários e profi ssionais  
de marketing que acabam optando por 
resultados a curto prazo, sem pensar 
no prejuízo que isto pode trazer a longo 
prazo”, ressalta.
Ainda de acordo com Knewitz, o 
SMS é bem empregado no processo 
das empresas quando é alicerçado 
no interesse daquele que recebe a 
mensagem. Uma dica é pesquisar com 
seu público qual o momento crítico no 
qual o SMS pode se encaixar. 
“No caso de universidade, por exemplo, 
existem alguns momentos em que o 
uso do SMS é imensamente relevante 
do ponto de vista tanto da universidade 
quanto do aluno, como: informes sobre 
matrículas, locais de sala de vestibular, 
parabenização no caso de o aluno passar 
no vestibular, cancelamento de aulas, 
avisos de cobrança em casos de não 
pagamento, entre outros”, conclui.
O Diretor da GetCon Softwares 
para Internet e professor do Centro 
Universitário de Jaraguá do Sul – SC, 
Mauri Ferrandin, explica que o SMS tem 
um caráter mais invasivo à privacidade 
das pessoas em relação ao correio 
eletrônico, o qual o usuário pode deixar 
pra ler na hora que bem entender. 
Justamente por essa característica do 
telefone celular, um SMS desfocado 
quanto a público-alvo, com conteúdo 
incoerente ao estilo de vida do receptor 
ou em um horário inconveniente pode 
trazer mais prejuízos de imagem do 
que ganhos.
“Alguns cuidados quanto ao envio das 
mensagens devem ser tomados. Uma 
dica importante é existir uma forma 
de o usuário receptor, anteriormente 
cadastrado, solicitar o cancelamento do 
envio para o seu número quando bem 
entender. É fundamental que, além de 
solicitar autorização do usuário, sejam 
coletadas informações sobre o prospect a 
fi m de buscar harmonia entre o conteúdo 
enviado e o que ele gostaria”, assegura. 

A Criação de Empresas 
Integradoras 
Há anos, as operadoras perceberam que 
não conseguiriam suportar a demanda 
de serviços solicitados pelos usuários de 
telefonia móvel. Para isso, foram criadas 
as empresas integradoras, que têm por 
objetivo fazer a intermediação entre o 
cliente fi nal e a operadora. Atualmente, 
existem dois tipos de empresas que 
prestam serviços de envio de SMS, a 
integradora e a revendedora. 
A primeira tem um contrato de conexão 
direto com as operadoras de celular 
no Brasil, possuem infraestrutura e 
plataformas próprias e atua de acordo 
com as regulamentações da Agência 
Nacional de Telecomunicações (Anatel) e 
operadoras de telefonia móvel.
A empresa revendedora contrata o 
serviço de conexões do exterior, possui 
plataformas próprias ou de terceiros e 
não segue as orientações legais 
da Anatel e das operadoras de 
telefonia móvel.
Em fevereiro deste ano, a Anatel, de 
acordo com as recomendações do 
Ministério Público Federal, determinou 
que as agências não poderão enviar SMS 
que contenha publicidade não autorizada 
pelos usuários de aparelho celular.
A medida terá vigência a partir de 1° 
de maio e, nos contratos, os clientes 
de telefonia celular obrigatoriamente 
terão opção de não receber publicidade 
indesejada no celular. Além disso, estes 
contratos não poderão ter letras miúdas, 
deverão ter no mínimo corpo doze.
O campo específi co para optar ou não 
por receber as mensagens deverá 
estar, obrigatoriamente, localizado no 
parágrafo que trata do assunto, antes 
da assinatura do usuário. Os usuários 
que não quiserem mais receber as 
mensagens publicitárias deverão entrar 
em contato com suas operadoras. O 
SMS, assim como toda a comunicação, 
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deve fazer parte do plano de marketing 
da empresa. Ele não é uma ferramenta 
que traz resultado por si só. 
O importante é pensar nos três 
itens citados acima. No momento do 
planejamento, o item relevância é o 
mais importante, pois a permissão e a 
personalização fi cam para um estágio 
mais tático. Mas é fundamental, para 
o sucesso desta comunicação, que a 
empresa tenha muito bom senso na hora 
deste planejamento, senão, é provável 
que se ultrapasse o limiar da privacidade 
e interesse alheio.

Cases

Operadora de Telefonia Móvel
A operadora Tim exibiu o carnaval de 
Salvador e alguns momentos dos desfi les 
das escolas de samba do Grupo de 
Acesso do Rio de Janeiro e de São Paulo 
pelo celular.
A exibição pela TIM TV, totalmente 
gratuita, teve início às 22 horas da 
sexta-feira, com o carnaval de Salvador. 
O canal também exibiu na sexta-feira e 
sábado, o Desfi le das Campeãs do Rio e 
de São Paulo.
Para assistir à transmissão, o assinante 
TIM deveria ter um aparelho Nokia 
compatível com o serviço de TV. O 
acesso à exibição é feito pelo hot site 
Carnaval 2010, no portal TIM WAP.

Fonte: Olhar digital

Escola de Samba
A Portela, escola de samba do grupo 
especial do Rio de Janeiro, desfi lou na 
Marquês de Sapucaí com um enredo 
sobre a Internet. Em virtude do tema do 
enredo, a escola utilizou tecnologia de 

ponta em seus desfi les. 
Os fãs da escola de samba Portela 
tiveram um atrativo a mais para interagir 
com a agremiação no carnaval deste 
ano. Um carro alegórico com seis telões 
de LED recebeu mensagens de texto dos 
foliões que mandaram o conteúdo para o 
número “49137 portela”.
Enquanto a Portela esteve na avenida, 
além de SMS, as pessoas também 
podiam enviar suas fotos carnavalescas 
por meio de um hot site criado pela 
escola, em parceria com a empresa 
Positivo.

Fonte: Olhar digital

Cursinho Preparatório                 
Pré-Vestibular
O curso pré-vestibular CAVE, localizado 
em Juiz de Fora (MG), ofereceu serviços 
de SMS para seus alunos para que eles 
pudessem, por meio de um hotsite 
(www.vestibulopolis.com.br), testar 
seus conhecimentos. Durante o cadastro 
nesse hot site, o estudante foi convidado 
a receber mensagens de texto com 
informações sobre o Vestibular e PISM 
da Universidade Federal de Juiz de Fora 
(UFJF).
Para solicitar o serviço, o interessado 
deveria enviar um SMS com a palavra 
VEST para o LA 50020. Após o envio, 
o participante recebia uma mensagem 
de confi rmação. Foram enviadas 10 
mensagens até o fi m do vestibular. O 
usuário poderia cancelar o serviço a 
qualquer momento enviando a palavra 
AJUDA para o mesmo número. O custo 
de cada mensagem era R$ 0,10 + 
impostos.
Ao confi rmar sua participação no Canal 
de Conteúdo SMS, o usuário concorria 
a um iPod Shuffl e de 4 GB no fi nal da 
campanha de vestibular, que durou até a 
liberação dos resultados da UFJF.

Fonte: Olhar digital
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Alexandre Notte é Diretor Executivo da Movilitá, agência 
mobile especializada em desenvolver soluções móveis 
para diversos tipos de empresas e responsável pela 
criação do primeiro sistema brasileiro para geração e 
hospedagem de sites para celular. A seguir, Notte fala 
sobre essa promissora ferramenta, quais as novidades 
na área, explica quais as tendências esperadas para o 
setor e como as empresas devem utilizar os sites mobile 
para a sua expansão.

Ana Luiza Panazzolo

Promo Insight - O que é necessário (ferramentas) para 
criar a versão mobile de um site, ou seja, para celular?
Alexandre Notte – Por ser um site para celular, é importante 
ter a consciência de que as informações devem ser mais 
diretas e a tecnologia implantada para a visualização é 
diferente de um website.
No nosso caso, que desenvolvemos uma ferramenta específi ca 
para construção de sites para celular, primeiramente, a 
empresa deve abrir uma conta no site www.movilita.com.br.
Nós nos preocupamos com o nível do usuário e 

    Tudo na palma da mão do consumidor, 
inclusive a sua empresa

Especialista explica que os mobile 
sites são tão essenciais quanto um 
cartão de visita

entrevista
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mais direto e com menos cliques. Enquanto 
no site web o tempo médio de navegação 
é crucial, no site mobile, o usuário tem de 
chegar mais rápido à informação desejada.
O tamanho das telas nas quais fi cam 
expostas as informações é bem diferente, 
bem como a forma que o usuário mexe em 
cada dispositivo, enquanto o computador usa 
o mouse para navegar, os celulares estão 
cada vez mais touch, usando o dedo para 
navegar e clicar.
A tecnologia implantada para gerar um site 
para celular também é diferente, enquanto 
os computadores seguem um padrão médio 
para visualização, fazendo que um site seja 
visto igualmente em todos os browsers, 
os celulares usam sistemas operacionais 
diferentes, fazendo que textos e imagens 
fi quem de tamanhos e cores diferentes 
em cada dispositivo. Então, para isso, é 
necessário entender como eles agem para 
que a reprodução seja satisfatória em 
qualquer celular. 
A interatividade que o site móvel tem com 
o celular proporciona ao usuário algumas 
ações que um computador não consegue 
fazer, como por exemplo, o Click-to-Call, 
um sistema que faz a ligação para um 
número sem precisar sair do site, ou então o 
GoogleMaps, que além de mostrar ondeu  

desenvolvemos uma ferramenta que serve 
para qualquer tipo de usuário de Internet. Os 
requisitos para a operação da ferramenta é 
de um usuário com conhecimentos básicos 
em Internet e Word.
Criamos uma ferramenta bem intuitiva na 
qual se pode criar um site para celular 
em minutos. 
Primeiramente, o usuário deve informar 
a URL para o site móvel junto com as 
informações para motores de busca. Depois, 
ele insere o logo da empresa e colore o site 
com a ferramenta color piker e, por último, 
ele cria o mapa do site e insere os conteúdos 
arrastando e puxando objetos. Tudo de forma 
bem intuitiva.
É aconselhável seguir uma identidade visual 
como, as cores da empresa.
Muitos de nossos clientes reproduzem as 
cores do website no site móvel para que essa 
identidade não se perca. Um briefi ng bem-
feito facilita o processo, textos mais curtos e 
imagens tratadas para o tamanho 
do dispositivo melhoram a navegação do 
usuário fi nal.

  
PI - Quais as diferenças entre a versão 
Web e a mobile de um site?
AN – O site mobile deve ser mais objetivo, 

    Tudo na palma da mão do consumidor, 
inclusive a sua empresa
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fi ca o endereço em um mapa, pode roteirizar 
o melhor caminho do ponto onde o usuário 
está até o endereço mencionado no site.   
 

PI - Quais as vantagens e desvantagens 
de um site mobile?
AN – A mobilidade é a principal vantagem 
de um site móvel. 
Imagine a seguinte situação: você está a 
caminho para uma reunião de negócios, está 
no trânsito e não sabe ao certo onde será 
a reunião, então você pega seu celular e 
acessa o site móvel da empresa 
que deve visitar, o site móvel oferece as 
coordenadas do local via GPS, 
roteirizando o melhor caminho parachegar. 
Você liga direto do site para avisar que está 
chegando, sem precisar ir para o discador 
do celular, e ainda pode conhecer mais sobre 
a empresa navegando entre imagens de 
produtos e textos explicativos.
O tipo de dispositivo móvel ainda é uma 
desvantagem, pois, para que o usuário 
possa navegar em um site para celular, 
ele deve ter um aparelho preparado para 
navegar na Internet. Hoje em dia, temos 
os SmartPhones e uma série de aparelhos 
que possuem essa tecnologia que podem 
funcionar com um chip de dados ou, então, 
conectados ao wireless. 
Mas este cenário está mudando, pois, a 
cada dia cresce ainda mais a quantidade 
de pessoas que trocam seus celulares 
tradicionais por celulares com essa 
tecnologia. Veja, por exemplo, as vendas 
desses dispositivos até o fi nal de 2009, no 
Brasil, onde o iPhone vendeu 324 mil, a 
Nokia vendeu 14,8 milhões e a LG vendeu 
10,2 milhões de aparelhos.
 

PI - Quais os cuidados que as empresas 
devem ter ao optar pelo site mobile?
AN – Mobilizar o site é importante para 
marcar presença, quero dizer, colocar as 
informações corretas no seu Website para 
que, quando um dispositivo móvel o acessar, 
o Website identifi que que é um dispositivo 
móvel e o direcione para o site mobile.
Outro cuidado importante é a quantidade 
de informações expostas no site. Devemos 
ser diretos e objetivos, pois, dependendo da 

quantidade de informações inseridas no site 
móvel, o usuário pode perder o interesse 
em navegar, além de ter uma hospedagem 
confi ável que garanta estabilidade e 
permanência do site na Internet.
 

PI - Como o marketing e a publicidade 
empresariais são inseridos nesses sites? 
AN – Devemos dar muita atenção ao 
nascimento de um novo tipo de consumidor, 
o consumidor que usa o celular para tudo. 
Para assistir vídeos, ler notícias, acessar 
e-mails, pagar contas, fazer compras, 
ouvir música, ver fotos, entre uma série de 
serviços que só um dispositivo móvel 
pode oferecer.
Hoje em dia, as funções de um site móvel 
são bem parecidas com as funções de um 
site na web, só que tudo cabe na palma da 
mão, e o aparelho celular é um objeto muito 
mais pessoal, ou seja, uma vez que você 
se conecta com uma pessoa, você passa 
a ter uma relação única com este usuário. 
Banners, notícias, galeria de imagens, 
cadastros, pesquisas e redes sociais podem 
ser elementos presentes em um site 
para celular.
As empresas com seus departamentos de 
marketing e as agências de publicidade 
têm um novo desafi o que é cativar esse 
novo público.

PI - Qual a tendência na área?
AN – Em dezembro de 2009, o Brasil 
registrou 17 milhões de usuários móveis, e 
a previsão para o mundo é de que, em cinco 
anos, a conexão de banda larga passará de 
1 bilhão de usuários, e cerca de 50% da 
utilização desta banda será feita por meio de 
SmartPhones.
Com a disponibilidade de dispositivos cada 
vez mais modernos e baratos, e a ampliação 
da cobertura 3G, a tendência é que o site 
móvel tenha a mesma importância de um 
Website. Há algum tempo, quando se falava 
em Website, as empresas não viam valor 
nisso. Hoje em dia, ter um Website é tão 
essencial quanto ter um cartão de visita. 
O site móvel, em breve, terá o mesmo 
signifi cado para as corporações, só que com 
um poder de interatividade maior por estar 
dentro de um aparelho celular.
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marketing político

Ainda que seus contextos distintos, o processo eleitoral 
e o mercado de bens de consumo e serviços possuem 
uma ideia em comum: a existência do mercado e do 
produto. Assim, a campanha de marketing político não 
difere muito das regras de uma campanha de marketing 
comum, afi nal, em ambos, o objetivo é ganhar a mente 
do público e sua preferência sobre as demais ofertas. 
Em 2010, o Brasil presenciará um forte crescimento do 
marketing político. Para que os candidatos conquistem 
os eleitores e ganhem o seu voto nas urnas pelo 
país, nesse período é necessário que ele monte uma 
estrutura empresarial. “Essa estrutura difere quanto ao 
tamanho e à abrangência do cargo pretendido. Porém, 
em todos os casos, deve ser extremamente organizada, 

Estratégias podem ser utilizadas 
por empresas de vários setores 
do mercado
Ana Luiza Panazzolo

Em ano de 
eleição, 
o marketing 
político 
ganha força 

no Brasil
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“Não se pode pensar na campanha 
política como dois esforços separados, 
mas, sim, uma campanha integrada 

de marketing on-line e o� -line, pois uma 
alimenta a outra”

de usuários no país, é praticamente 
impossível ignorar essas ferramentas 
quando se trata de política.
Segundo Anderson Lima, Diretor de 
Marketing da Metafour Marketing Digital, 
é necessário entender que o marketing 
digital não segue as mesmas regras do 
marketing tradicional. “Você não pode 
‘gritar’ pra chamar a atenção, é preciso 
participar, ser transparente, aberto às 
críticas, descer do palanque corporativo 
e estar no meio da comunidade de 
usuários. Muitas empresas se u

ágil e efi ciente, com avaliações 
constantes do movimento do mercado. 
Isso é o que determinará o sucesso desta 
empreitada que, nos casos majoritários, 
não permite sequer um segundo lugar”, 
afi rma Gil Castillo, consultora política, 
especialista em propaganda política, 
Diretora de Relações Públicas da Abcop, 
membro da Alacop e editora do blog 
MarketingPolitico.com.
Para ela, essa experiência é um ótimo 
referencial para as empresas, pois a 
agilidade no gerenciamento de crises, 
a capacidade de ouvir os anseios do 
mercado, a rápida tomada 
de decisões estratégicas e 
de ações de comunicação e 
a alta precisão dessas ações, 
por exemplo, são valiosos 
referenciais.
Assim, as tecnologias sociais, 
comuns no marketing 
empresarial nos dias de 
hoje, também estão 
expressivamente presentes 
nas eleições com o 
objetivo de alavancar as 
campanhas eleitorais. Por 
meio das redes, 
os candidatos 
políticos utilizam 
a conexão que 
as pessoas 
possuem com 
outros grupos 
de pessoas 
para disseminar 
uma ideia e um 
conteúdo a seu 
favor. Afi nal, 
com 65 milhões 

Em ano de 
eleição, 
o marketing 
político 
ganha força 

no Brasil
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do marketing político em relação ao 
marketing empresarial, segundo Lima, 
é o fato de que, em uma empresa, 
tem-se uma visão e um interesse, 
trata-se de algo “inteiro”, e, em um 
partido político, é mais complicado, pois 
há muitas vertentes e ligações, ou seja, 
plataformas. 
Lima explica que a era digital não muda 
muito o princípio do foco do marketing 
político na premissa do posicionamento 
da marca, ou seja, no design da gestão 
da marca e na mensagem atribuída a 
ela, com a fi nalidade de posicionar-se 
na mente de seu púbico como a melhor 
proposta de governo. Porém, segundo 
Lima, as estratégias utilizadas e a 
maneira de realizar a campanha on-line, 
juntamente com suas ferramentas, 
são completamente diferentes. “Não 
se pode pensar na campanha política 
como dois esforços separados, mas, 
sim, uma campanha integrada de 
marketing on-line e off-line, pois uma 
alimenta a outra. Busca-se, então, um 
direcionamento geral de campanha em 
que a inteligência gerada pelas variadas 
atividades serve de conteúdo para 
os muitos meios e canais de 
propagação”, afi rma.

marketing político

assustam pelo fato de não terem mais o 
‘controle’ de sua marca, seu anúncio e 
seu produto. A Web social não respeita 
hierarquia e sim colaboração. Essas 
novas plataformas possuem um grande 
foco no diálogo com o público, seja 
ele o consumidor fi nal, revendedor, 
distribuidor ou fornecedor, enfi m, todos 
os stakeholders envolvidos no processo 
de vida da empresa”, explica.
Na política, a marca pessoal do candidato 
é associada à marca corporativa do 
partido que ele representa e suas 
coligações. E, dentro desse mercado, 
a era digital é responsável por muitas 
mudanças estratégicas, sejam elas na 
maneira como o candidato se relaciona 
com o eleitor ou como a sociedade se 
expressa quanto aos fatos políticos. 
Porém, Gil ressalta que não há uma 
receita padrão. “Cada candidato e cada 
candidatura são únicos e a elaboração de 
seu plano de marketing deve partir dessa 
premissa para apontar quais as melhores 
ações devem ser aplicadas e em qual 
veículo”, comenta.
A grande diferença e complexidade 

“Essas novas plataformas possuem um 
grande foco no diálogo com o público, 
seja ele o consumidor � nal, revendedor, 
distribuidor ou fornecedor, en� m, todos 
os stakeholders envolvidos no processo 
de vida da empresa”
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A principal diferença do marketing digital 
e do marketing tradicional é que todos 
compartilham e produzem conteúdo, e 
o controle não está nas mãos do partido 
ou da empresa, eles são coadjuvantes no 
processo, apenas parte da conversa. A 
informação é disseminada muito 
mais rapidamente. 
Segundo Lima, hoje, as comunidades 
virtuais estão muito mais organizadas 
e ativas, e, com isso, é preciso 
dialogar, ouvir e não gritar. “Nas mídias 
tradicionais, o conteúdo é normalmente 
fi ltrado e, então, publicado; na era 
digital é exatamente ao contrário, ele é 
publicado, disseminado e então fi ltrado”, 
explica.

Possibilidades on-line 
Diante da proibição da propaganda 
paga na Web, os candidatos a vagas no 
governo do Brasil sentiram a necessidade 

de encontrar outras possibilidades de 
marketing on-line. A estratégia no 
marketing político possui diversas opções 
de ferramentas digitais, como sites, 
blogs, plataformas de redes sociais, 
plataformas de redes de informação, 
search marketing e mobile marketing. 
Esses caminhos, por sua vez, podem 
auxiliar tanto nas candidaturas, quanto 
no debate político e na participação 
democrática.
Gil acredita que a limitação da 
propaganda paga na Web não cerceará 
as campanhas, pelo fato de que, na 
Internet, há uma inversão no vetor de 
marketing, ou seja, são as pessoas que 
procuram pela informação, ao contrário 
das mídias e da propaganda tradicional, 
nas quais é preciso ir de encontro ao 
público-alvo. Com isso, segundo Gil, é 
imprescindível estar na Web, possuir 
conteúdo interessante e, u

“Cada candidato e cada candidatura 
são únicos e a elaboração de seu plano 
de marketing deve partir 
dessa premissa”

Gil Castillo
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principalmente, ser encontrado.
Além disso, ele explica que é 
fundamental que em uma candidatura 
exista uma identidade única de 
campanha, mas que deverá ser 
propagada em todas as frentes. “Ao 
contrário do que algumas pessoas 
acreditam, não deve existir um plano de 
marketing específi co para a campanha 
digital e outro para o restante da 
campanha. Deve haver um plano de 
marketing único, uma identidade única, 
privilegiando-se mais ou menos dessa 
ou daquela ferramenta, com estratégias 
inerentes a cada uma, em função das 
necessidades”, explica.
A principal virtude das novas ferramentas 
de comunicação é proporcionar o 
engajamento, a opinião e o diálogo. 
Afi nal, o eixo da comunicação mudou. 
Hoje, o eleitor é o protagonista. Ele 
passou a ter voz, e essa possibilidade foi 
utilizada como uma vantagem tanto 
para gerenciar o processo de 
candidatura, quanto para gerar 
engajamento e participação.
Com isso, o marketing tradicional de 
via única foi aposentado. Para Lima, a 
forma de comunicação mais efi ciente 
comprovada ainda é o boca a boca. “As 
pessoas confi am mais no que os outros 
falam do que no que a propaganda 
informa. Na Web social, temos então o 

marketing de ‘mouse a mouse’, ou seja, 
as pessoas estão produzindo conteúdo, 
denunciando, reclamando, postando e 
clicando isso adiante, passando para 
suas comunidades virtuais e amigos, 
e esses passando adiante. Os sites de 
relacionamento, por sua vez, vão ser 
responsáveis por boa parte dos debates 
e das relações de campanha neste 
ano”, afi rma.

Cuidado!
As estratégias do marketing político 
são semelhantes às do marketing 
empresarial. Assim, os cuidados também 
não diferem muito de um para o outro. 
Porém, para Gil, antes de tudo, é 
importante lembrar que o marketing 
político é uma ciência e que deve ser 
trabalhada como tal. “Há, infelizmente, 
uma tendência a encará-los como 
ferramentas de manipulação, repletas 
de jogadas políticas mirabolantes. 
Profi ssionais sérios trabalham suas 
estratégias com base em estudos sobre 
os anseios do eleitorado, assim como 
em qualquer estudo de mercado. Quem 
promete mágicas sem um diagnóstico 
completo do ambiente eleitoral e sem 
avaliações frequentes certamente não 
sabe o que está fazendo. Este é o maior 
cuidado que se deve tomar”, assegura.

marketing político

Gil Castillo

“Os eleitores estão mais críticos, 
conscientes e informados. Assim, eles 
tendem a fazer uma melhor distinção 
entre as propostas consistentes e os 
discursos vazios.
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Além disso, Lima informa que outros cuidados são 
necessários para que uma campanha política alcance 
um resultado positivo. Ter transparência tanto on-line 
quanto off-line, construir uma base sólida para um 
crescimento segmentado aos diferentes públicos e 
escolher uma equipe capacitada são algumas dicas 
que Lima fornece aos candidatos de 
todo o Brasil. 
“O desenvolvimento ‘auditivo’ da campanha também 
é outro aspecto que deve receber atenção especial. 
Ou seja, o monitoramento das menções ao candidato, 
partido, programas, plataformas de governo, reformas 
e concorrentes. Com certeza, fazer uso de análises 
e gráfi cos melhorará as atividades de engajamento 
de campanha. É de vital importância canalizar todo 
entusiasmo online em atividades específi cas e objetivas 
que levarão adiante os alvos de campanha”, comenta.

Tendências
Com o avanço da tecnologia e facilidades da 
comunicação, as mudanças acontecem tanto nos 
agentes das campanhas quanto nos receptores da 
mesma. Assim, Gil explica que a maior tendência, 
hoje, não está nas estratégias em si, e sim em um 
amadurecimento do eleitorado. “Os eleitores estão 
mais críticos, conscientes e informados. Assim, eles 
tendem a fazer uma melhor distinção entre as propostas 
consistentes e os discursos vazios. Essa é a mesma 
tendência que vem se apresentando em todos os 
segmentos: consumidores também são mais maduros, 
críticos e têm uma relação emocional com as marcas e 
produtos”, afi rma.
Essa nova postura, por sua vez, exige que os 
estrategistas de marketing tenham uma visão mais 
dinâmica, que privilegie o diálogo e não a imposição, 
seja de ideias, valores ou marcas. 
Além disso, deve-se lembrar que, hoje, a Internet liga 
60 milhões de pessoas no Brasil. Ou seja, é obrigação 
ter um diálogo com o público-alvo e utilizar das 
ferramentas disponíveis na web para a expansão do 
candidato ou da marca.
Lima concorda com tal informação e afi rma que as 
principais tendências do marketing político, atualmente, 
são as redes de relacionamento e a presença dos 
candidatos no ambiente da Web social. “Esse é um 
fenômeno global tanto no mundo empresarial como no 
político”, fi naliza.
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Indicação do Profi ssional: Eduardo Halpern, Doutor em Administração (Ebape/
FGV), professor e diretor dos cursos de pós-graduação da ESPM-Rio e profi ssional com 
experiência em cursos In-Company para empresas como Petrobras, Vale do Rio Doce, 
Embratel, Oi/Telemar e Club Med.

Título: Marketing - Gerenciamento de Serviços
Autor: Christian Gronroos
Editora: Campus / Elsevier
ISBN: 978-85-3523-206-6
Nº de páginas: 440

Comentário do Profi ssional: O interesse pelo marketing 
de serviços cresceu ao longo das últimas décadas, em 
funçãodo crescimento verifi cado na participação do setor de 
serviços na economia de diversas nações. Além disso, é
possível observar que empresas do setor industrial têm 
procurado agregar serviços às suas ofertas, com o objetivo
de conquistar vantagens competitivas sustentáveis diante 
de seus concorrentes.
Dentro desse contexto, o livro Marketing - Gerenciamento 
e Serviços, do professor Christian Gronroos, é uma leitura 

fundamental para profi ssionais e estudantes das áreas de Marketing e Negócios. 
Além de apresentar de forma clara as principais ferramentas utilizadas para gerenciar 
empresas do setor de serviços, ele demonstra a necessidade 
da incorporação de tal perspectiva por parte de empresas dos mais diversos setores.

dicas de leitura

LIVROS E DVDs

Fique por dentro das novidades em Marketing 
nesta seção. 

LIVROS

50

PR
O

M
O

 IN
SI

G
H

TS
 a

br
il 

20
10

brazilpromo_abril.indd   50 15/4/2010   15:11:26



Título: Marketing 
de relacionamento 
- Tecnologia, 
processos e pessoas 
Autor: Luiz Cláudio 
Zenone
Editora: Atlas
ISBN-10: 978-85-
2245-793-9

Nº de páginas: 144

Luiz Cláudio Zenone explica, em sua obra, 
que as empresas devem ter o foco no 
cliente, atendendo-os de forma efi ciente 
e respondendo, de forma rápida, às 
mudanças de necessidades e expectativas 
dos consumidores. Porém, para ele, 
diversas marcas ainda não possuem 
consciência da necessidade de investir em 

Título: Guerreiro SEO – Técnicas essenciais para aumentar 
a visibilidade na Web
Autor: John I. Jerkovic
Editora: Novatec
ISBN: 978-85-7522-228-7
Nº de páginas: 512

O livro Guerreiro SEO – Técnicas essenciais para aumentar 
a visibilidade na Web fornece dicas sobre técnicas 

comprovadamente efi cientes de como fazer com que as pessoas 
encontrem o website de sua empresa de forma mais fácil, e como 
transformar visitantes casuais em usuários ativos.
John I. Jerkovic explica, também, quais são os fundamentos hábeis 
da teoria da otimização para mecanismos de busca (SEO), qual 
a importância de estratégia nas palavras-chave e como evitar e 
contornar armadilhas para mecanismos de busca.
Além disso, a obra traz práticas de marketing nos mecanismos de 
busca (SEM), como o Google AdWords, e como utilizar as redes sociais 
para aumentar a sua visibilidade.

tecnologia e de mudar suas estruturas, 
processos e competência profi ssional, 
pontos essenciais para a vantagem 
competitiva.
Além disso, é de extrema importância 
que as empresas pensem na estratégia 
de atendimento, sabendo, então, 
sobre o mercado e seus clientes para, 
assim, desenvolver ações de marketing 
conjuntas, e com estratégias de 
relacionamento adequadas aos diversos 
públicos de interesse da marca. 
O livro Marketing de relacionamento - 
Tecnologia, processos e pessoas 
traz, então, uma estrutura teórica sobre 
o marketing de relacionamento, com 
conceitos atualizados e com uma visão 
mais estratégica e sistêmica do processo 
de relacionamento com o mercado. 
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Título: Guia Multinível 2010 (e-book)
Autor: Ricardo da Rocha
Site: www.guiamultinivel.com.br

O e-book Guia Multinível 2010 traz segredos e dicas 
de como ter sucesso no multinível, negócio que cresce 
a cada ano. O ramo, que faturou mais de US$ 10 
bilhões no mundo inteiro, no ano passado, é visto por 
Ricardo Rocha como uma oportunidade não só para 
os experts em marketing, mas também para pessoas 
que queiram ter sucesso no mercado.
Na obra, o autor ensina como aumentar e cultivar 
a rede nos negócios, como utilizar a interação para 
formar redes, criar e administrar relacionamentos e iniciar 
vendas contínuas. Segundo Rocha, a diferença entre marketing 
de rede e marketing convencional é quase imperceptível. O que as 
pessoas precisam para alcançar o sucesso no multinível, segundo o 
autor da obra, é ter informação de qualidade e lembrar exatamente 
que o marketing multinível ou de rede nada mais é do que o marketing 
convencional com mínimas alterações.

dicas de leitura

formar redes, criar e administrar relacionamentos e iniciar 

Título: Marketing Eleitoral - O passo a passo do 
nascimento de um candidato. Como organizar, formatar, 
redigir e apresentar um plano de Marketing Eleitoral ao 
seu cliente
Autor: Carlos Manhanelli
Editora: Geração
ISBN: 978-85-61501-31-0
Nº de páginas: 144

O livro Marketing Eleitoral - O passo a passo do 
nascimento de um candidato. Como organizar, formatar, 
redigir e apresentar um plano de Marketing Eleitoral ao 

seu cliente, escrito pelo professor e consultor de marketing, Carlos Manhanelli, é um 
manual prático de orientação para consultores político-eleitorais. 
O autor fornece dicas e importantes informações a esses profi ssionais, com uma 
linguagem clara, modelos, slides e planilhas práticas sobre qual a melhor maneira de 
apresentar um projeto de marketing eleitoral a um candidato a cargo eletivo.
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Título: 10 Características Essenciais para 
uma atitude empreendedora
Autor: Luiz Marins
Produtora: Dtcom 
Distribuição: Commit (www.commit.
com.br)
Duração: 22 minutos

No DVD 10 Características Essenciais 
para uma Atitude Empreendedora, Luiz 
Marins explica que, em um cenário 
mercadológico de constantes mudanças, 
as empresas necessitam aliar-se com 
pessoas empreendedoras, colaboradoras 
e que tenham atitudes e comportamentos 
ativos e arrojados, que assumam riscos e 
que façam acontecer.
Segundo o autor, para que tal 
procedimento seja colocado em prática 
de forma correta, é preciso atentar-se às 
dez atitudes essenciais do empreendedor: 
não esperar a crise passar; analisar os 
dados do mercado; recrutar, selecionar 
e contratar gente excelente; investir 
em si mesmo; ser ético; ter foco; 
transformar clientes internos e externos 
em vendedores ativos; proporcionar 
constantemente momentos mágicos às 
outras pessoas; simplifi car a maneira de 
fazer as coisas e viver entusiasticamente.

Título: Marketing de Serviços
Autor: Valdecy Leite
Produtora: Suma Econômica 
Duração: 72 minutos

O curso Marketing de Serviços é uma 
ferramenta destinada a melhorar o 
atendimento, aumentar as vendas 
e fi delizar os clientes das empresas 
que vendem serviços. Para Valdecy 
Leite, a venda de serviços é bastante 
rentável, porém, exige um conhecimento 
especializado em marketing e vendas 
que poucas pessoas possuem no Brasil.
Segundo o autor, os serviços 
representam as atividades que mais 
crescem em todo o mundo, e são os que 
mais geram vendas e lucros. No mercado 
atual, até os fabricantes de produtos têm 
procurado incorporar serviços aos seus 
bens, pois os produtos transformam-se 
em commodities, enquanto os serviços 
são cada vez mais preciosos.

DVDs

53

brazilpromo_abril.indd   53 15/4/2010   15:11:38



Para visitar, faça seu pré-credenciamento online: 
www.brazilpromotion.com.br, menu Cadastre-se / Visitante Road Show. 

Curitiba - PR

12 de maio, 
das 10 às 21 horas

Estação Embratel Convention Center

Recife - PE

28 de setembro, 
das 10 às 21 horas

Mar Hotel Recife

Se você é de Curitiba ou Recife, prepare-se! 
O Road Show, versão itinerante da Brazil Promotion - 

maior feira de marketing promocional do país, visitará sua cidade, 
apresentando diversas novidades e lançamentos em produtos e serviços promocionais.

Oi, você 

também vai para

Curitiba?

Sim, e depois 
vou para Recife.

Promoção e Organização

Siga o Brazil Promotion no twitter:        brazilpromotion www.freeshop.com.brSiga o Brazil Promotion no twitter:        brazilpromotion
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