


O Google é hoje uma das grandes potências no mundo 
digital, com um alcance intangível. Cerca de 10 a cada 10 
pessoas usam essa ferramenta de busca todos os dias, seja 
para tirar dúvidas, pesquisar um produto ou se informar 
sobre notícias.

No entanto, o Google também tem inovado e cada vez 
mais oferecido outros serviços, como e-mail, plataformas 
de vídeo, redes sociais, armazenamento de fotos, agenda e 
até identificação de músicas. Para comunicar esses novos 
produtos, o Google utilizou no Brasil estratégias offline, com a 
campanha “Dá um Google”.





Mas como a maior potência online se rendeu ao offline? 
Entenda o caso.

O Google é algo presente no cotidiano de quase toda a 
população. A ferramenta de busca inovou e revolucionou a 
internet, e concentra hoje uma grande fatia da publicidade 
online. No entanto, seus outros serviços ainda não têm a 
mesma abrangência que esse motor de busca e muitas vezes 



não são nem reconhecidos como pertencentes ao Google.

Diante desse desafio, o Google se viu impulsionado a fazer 
parte do cotidiano das pessoas de todas as formas. As 
ferramentas facilitam o dia a dia de variadas formas, mas 
precisavam ganhar visibilidade e estarem estampadas no 
cenário real das pessoas.

Para isso, apostou-se em propagandas de TV e Out Of Home 
(OOH), também conhecida como “mídia ao ar livre”. A escolha 
dessas duas estratégias teve bons motivos, que serão 
explicados a seguir



Por que a propaganda em TV?

A televisão no Brasil, tem, historicamente, um grande poder e 
uma grande influência sobre o público de massa. Essa mídia 
permite atingir uma grande parte do consumidor brasileiro 
em diferentes partes do país, de forma efetiva e eficiente.

Sabendo disso, o Google investiu na divulgação de pequenos 
vídeos com situações divertidas e atuais, agregando 
situações típicas e reais. Além de criar uma identificação e 



aproximação, esses vídeos explicavam de maneira rápida 
e sucinta algumas ferramentas oferecidas pelo Google, 
como identificador de música, programação de eventos e 
inteligência artificial.



O anúncio conseguiu chamar a atenção do espectador e 
também passar credibilidade para a empresa, visto que esse 
tipo de mídia é muito bem visto no país. Além disso, ele pôde 
expandir a visibilidade para públicos até então inatingíveis, 
como pessoas mais velhas e que têm bastante hábito de 



Por que a propaganda OOH?

A outra estratégia utilizada pelo Google (e aqui vale dizer 
que ele não foi o único, já que empresas como o Facebook 
também utilizaram esse tipo de mídia) foi a propaganda 
OOH. Esse tipo de mídia é comum de ser apresentado em 







Mas por que essa estratégia foi a eleita pelo Google como 
uma forma eficaz de alcançar o público? A mídia OOH tem 
um fator muito importante e primordial para a empresa: ela 
está no dia a dia das pessoas, moldada aos cenários comuns, 
de grande fluxo e que já fazem parte da rotina das pessoas.

Portanto, com um objetivo de apresentar os serviços como 
funcionais e práticos, oferecidos para servir, melhorar e 
facilitar a vida das pessoas, o Google optou por uma mídia 
que estivesse próxima desse dia a dia. Essas ferramentas 
passaram, então, a ser exibidas no metrô, em grandes 



Por que essas estratégias deram certo?

Ao atingir um novo público e adotar uma nova forma de 
comunicação, o Google conseguiu unir online e offline como 
ninguém. Ele mostrou a força e o impacto de uma empresa 
naturalmente digital e mostrou que até mesmo ele pode 
chegar a uma mídia tradicional de massa.

Além disso, ele aproveitou momentos de distração e 
ociosidade do dia a dia da população, não só para apresentar 
as funcionalidades, mas para mostrar como cada uma 



dessas ferramentas pode solucionar os problemas rotineiros 
que muitas pessoas enfrentam.

Esse estudo de caso mostra, então, como on e off podem 
e devem se unir para construir estratégias efetivas e que 
atinjam tanto um público realmente engajado e interessado, 
quanto consumidores ainda inexplorados e que são 
potenciais consumidores e público-alvo.



Quer fazer como o Google e decolar seu
varejo em todas as mídias?

Conheça a Spaço e venha entrar nessa
jornada conosco. 

Entre em contato agora mesmo!


