
Detenha o entretenimento, não o intervalo comercial  
 
 
Edgar Diniz* A forma como as empresas se comunicam com seus consumidores e constróem suas 
marcas será, em poucos anos, inteiramente diferente da vigente nas últimas três décadas. O 
tradicional modelo dos veículos de massa está esgotado porque os intervalos comerciais são cada 
vez menos eficazes, em função da crescente capacidade e desejo dos consumidores de evitá-los.  
 
Como conseqüência, as empresas anunciantes estão exigindo que veículos de comunicação e 
agências de propaganda apresentem projetos que efetivamente as ajudem a atingir seus objetivos 
de marketing, isto é, construção de marcas, relacionamento com seus consumidores e trade e, 
em última instância, aumento consistente de vendas. Como o dinheiro que sustenta agências e 
veículos é o do anunciante e este está insatisfeito, é razoável afirmar que este modelo mudará, 
apesar das resistências naturais dos agentes que o construíram e, por meio dele, se sustentam. 
Esse é, como veremos à frente, um fenômeno mundial.  
 
Poderíamos passar esse artigo inteiro explicando as razões da gradual e inevitável queda da 
eficácia do tradicional intervalo de 30 segundos - como a proliferação/fragmentação da mídia, o 
"efeito controle remoto" e as novas tecnologias que permitem a fuga dos intervalos. Optamos, no 
entanto, por tentar jogar luz em um debate sobre as características dos projetos de comunicação 
que as empresas buscam com crescente intensidade e, conseqüentemente, sobre o modelo que 
substituirá o atualmente em vigor. Embora aparentemente paradoxal, os maiores beneficiados por 
esse debate são justamente os agentes que vêm tentando evitá-lo: agências de propaganda e 
veículos de comunicação, cujo sucesso futuro dependerá da velocidade com que consigam 
reinventar seus respectivos modelos de negócios para atender aos objetivos de seus clientes 
finais, os anunciantes.  
 
Em um discurso provocador e revolucionário - chamado Manifesto para uma nova era no 
marketing, feito em fevereiro de 2003, na Conferência Madison & Vine, da Advertising Age -, 
Steve Heyers, COO da Coca-Cola, ataca o modelo de marketing tradicional, conclamando 
agências, grupos de mídia e corporações para a criação de soluções de marketing que se 
aprofundem na experiência do consumidor. Diz Heyers: "Apenas os ingênuos e os tolos 
confundem presença com impacto. Presença é fácil, impacto é difícil". 
 
O executivo afirma que o mundo está se distanciando da compra de spots, de todos e quaisquer 
elementos de mídia que sejam discretos, e, finalmente, da relação tradicional entre agências e 
anunciantes. E aponta que estamos caminhando para um mundo de idéias que tragam 
entretenimento para as marcas e que integrem estas marcas ao entretenimento. Segundo Heyers, 
o entretenimento serve para entrar nos corações e nas mentes das pessoas, nessa ordem. E 
complementa: "Esse sempre foi o caminho para o bolso. Então, precisamos de alcance e 
freqüência?", se pergunta Heyers: "Não. Precisamos de idéias que conectem com o nosso público-
alvo". Para ele, o ímpeto para essa mudança radical será puramente econômico e virá "Dos 
comerciais não vendidos, dos filmes não produzidos, dos eventos sem patrocinadores, das 
músicas que não chegam às rádios, dos artistas sem shows".  
 
Para os incrédulos do novo paradigma, o papel da Coca-Cola não tem se limitado ao manifesto de 
Heyers. No final do ano passado, a empresa anunciou o investimento de US$ 500 milhões na 
aquisição de um projeto de marketing integrado da NCAA (entidade responsável pelos esportes 
universitários americanos), oferecido pela CBS. Cabe aqui destacar o caráter revolucionário da 
aquisição, por 11 anos, dos direitos da NCAA pela CBS, por US$ 6 bilhões. A partir de 2002, a CBS 
passou a deter e comercializar de forma integrada, todos os direitos da NCAA, incluindo TV, 
marketing, licenciamento, rádio e internet. Para ilustração, no mês passado, os direitos de 
transmissão dos jogos olímpicos de 2010 (inverno) e 2012 foram comercializados por US$ 2,2 
bilhões para a NBC. 



Em conjunto com a Coca-Cola, a CBS desenhou, além do pacote de mídia e de outras 
propriedades tradicionais, ações que são promovidas durante as transmissões dos jogos e estão 
diretamente conectadas ao consumo de produtos Coca-Cola. Na promoção "Watch & Win", cada 
tampinha carrega prêmios instantâneos ou um código. Durante as transmissões dos jogos da 
NCAA, o apresentador da CBS anunciava os códigos ganhadores. O prêmio: viagens para assistir 
de camarote VIP aos jogos do disputadíssimo Final Four (finais do basquete masculino 
universitário, um dos principais eventos esportivos nos Estados Unidos). Em outra frente, o 
famoso The late, late show, da CBS, com Craig Kilborn, foi ambientado em Nova Orleans e 
recebeu convidados ilustres durante o Final Four. No show, Kilborn comparava seus palpites aos 
dos telespectadores, aprofundando ainda mais a integração da Coca-Cola no show de 
entretenimento da CBS. Também são produzidos vários eventos interativos intinerantes (como o 
Hoop city e o Beyond the game) com jogos, entretenimento e ações direcionadas ao público 
jovem.  
 
Num recado emblemático aos agentes da indústria de comunicação, em abril de 2003, a Coca-
Cola anunciou a aquisição de 10% do CSTV (College Sports Television) por US$ 10 milhões. O 
CSTV é um canal fechado dedicado exclusivamente à transmissão de esportes universitários. 
Segundo Chuck Fruit, vice-presidente de mídia da Coca-Cola, esse movimento coloca a empresa 
no coração dos esportes universitários e abre uma série de oportunidades de marketing dentro 
dessa comunidade. A mensagem implícita no movimento é clara: ou agências e veículos se 
movem para oferecer à Coca-Cola projetos seguindo o novo paradigma descrito por Heyers em 
seu manifesto ou a corporação os desenvolverá diretamente.  
 
O McDonald´s, através de seu vice-presidente de marketing, Bill Lamar Jr., também foi enfático 
na crítica ao modelo vigente. Em pronunciamento durante a 85a Conferência anual da associação 
das agências de propaganda americanas, no último dia 10 de abril, ele sentenciou: "Os dias dos 
gastos de centenas de milhões com intervalos comerciais na TV acabarão. A TV não ditará mais o 
caminho para atingir os consumidores". 
 
Lamar defende a busca de idéias que conectem o indivíduo no momento e no lugar certo, onde ele 
esteja receptivo a uma mensagem. Para o McDonald´s, ele complementa, "Isso significa menos 
propaganda tradicional na TV". Ele cita as ações promocionais dos patrocínios da NBA e da Nascar 
como dois casos de grande sucesso do McDonald´s na conexão com o público masculino jovem 
nos EUA. E conclui dizendo que passou um novo mandato às agências para que busquem novas 
idéias promocionais e de marketing que poderiam até ganhar prêmios, desde que deleitassem o 
consumidor.  
 
Através da análise de manifestação pública de diversos anunciantes e da experiência da TopSports 
em reuniões individuais com os decisores de dezenas das principais empresas com atuação no 
Brasil, um desenvolvimento é claro: veículos, e agências de propaganda, de promoção e de 
marketing esportivo deverão trabalhar em conjunto para oferecer projetos que sejam 
customizados a partir do entendimento das necessidades específicas de cada anunciante; 
envolvam os consumidores por meio da associação da mensagem comercial a idéias que os 
conectem e os emocionem; ofereçam oportunidades de integração da mensagem comercial do 
anunciante ao entretenimento de forma sutil e envolvente; ofereçam oportunidades de utilização 
integrada das ferramentas de comunicação (propaganda, promoções associadas a vendas, ações 
de relacionamento, marketing direto etc.); e atinjam os consumidores na situação e no momento 
em que eles estejam receptivos. 
 
A velocidade do processo de substituição do modelo antigo pelo novo paradigma dependerá da 
eficácia com que os anunciantes consigam induzir os demais agentes da indústria de comunicação 
(todos que vivem à custa do dinheiro dos anunciantes) a se moldarem às suas necessidades e aos 
seus objetivos. Com a palavra os donos do dinheiro, os anunciantes. 
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