
PUBLICIDADE

ANUNCIAR
E ENTRETER
Para ganhar atenção do consumidor, anúncios
ficam parecidos ao conteúdo jornalístico
POR GLAUCIA NOGUERA

Apresentadores de programas esportivos deixaram de lado a rivalidade e se uniram na campanha da Nextel

C riar uma propaganda para a mar-

ca de cosméticos Avon se tornou

um desafio para a Agência de

Mídia e Marketing Synapsys. A equipe

de criação decidiu fazer não um anún-

cio convencional, mas uma mensagem

publicitária que interagisse com o con-

teúdo editorial da revista Nova. Partin-

do da coincidência gráfica com o título

feminino da Editora Abril (Avon é Nova

de trás para frente), a mesma modelo

da capa da revista foi fotografada de

costas e o anúncio com essa foto foi apli-

cado no verso da capa, descrevendo os

cosméticos utilizados na produção da-

quela fotografia e sugerindo que a lei-

tora descobrisse o que estava escondi-

do por trás da beleza da modelo.
Ações desse tipo ficaram conhecidas

como advertainment, um conceito de

publicidade que alia o anúncio (adver-

tising) com o entretenimento (entre-

tainment). Encarada como saída para

a queda da eficácia da propaganda tra-

dicional - segundo as agências, seu re-

torno chega a ser cinco vezes maior - a

modalidade, apesar de recente, já tem

sido adotada por algumas agências.

Mas a inovação suscita um debate

ético que envolve anunciantes, publi-

citários e veículos de comunicação.

Com anúncios que se parecem cada vez

mais páginas editoriais, surge uma dis-
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cussão sobre os limites para a inte-
gração entre publicidade e conteúdo
jornalístico. "Nosso objetivo não é con-
fundir o leitor, mas criar anúncios que
sejam tão interessantes quanto o assun-
to da publicação, para que o consumi-
dor não tenha vontade de trocar de
canal ou de virar a página", diz o presi-
dente da Synapsys, Walter Longo.

No final do ano passado, a agência

assinou a peça publicitária para a fabri-
cante de impressoras HP. Detectou,
dentro da Editora Abril, que Superín-
teressante, Você S.A. e Casa Cláudia

eram publicações que falavam com seus
potenciais consumidores. Estudou a lin-
guagem utilizada em cada revista e o

resultado foram três diferentes anúnci-
os de página dupla. Na Superínteres-

sante, o espaço mostrava detalhes de
uma impressora em um infográfico,
apontando os detalhes do equipamen-
to, além de curiosidades sobre o pro-
cesso de impressão, com design típico
da revista. Na Você S. A., a intenção de
mostrar as vantagens da impressora era
a mesma, mas o anúncio ganhou nova
roupagem. O espaço comprado na re-
vista voltada para executivos trouxe de-

poimentos de três profissionais sobre a
importância dos produtos da HP em sua
carreira. Em nenhuma delas, no entan-
to, havia uma indicação de que se trata-
va de um anúncio, como as colocadas
em informes publicitários. "Não tinha
porque não eram informes. Era uma
publicidade normal, basta olhar o tama-
nho da marca que está no canto. A dife-
rença é que tinha conteúdo", explica
Walter Longo.

A política de definição da Editora
Abril para essas situações é clara. A
tipologia dos títulos e dos textos deve
ser diferente daquela usada pela publi-
cação. "O leitor tem de bater o olho e
perceber que se trata de um anúncio",
afirma o diretor de marketing da revis-
ta Casa Cláudia, Ângelo Derenze.

Depois de passarem por esse pri-
meiro critério de seleção, os anúncios
são remetidos à aprovação da redação,
"com toda a liberdade para barrar algo
que julgue abusivo", diz o diretor, que
aprova inovações desse tipo por mostra-
rem mais claramente os benefícios do
produto anunciado. "Não há conflito de
interesses se o anunciante colocar sua
assinatura, isso é imprescindível", diz o
vice-presidente de comunicação cor-
porativa da Avon, Eduardo Bruder.

Retorno
A técnica do advertainment exige

que se invista em entender o leitor de
cada segmento para atrair sua atenção,
assim como o faz o conteúdo editorial,
e então despejar informações sobre o
produto anunciado. Não é à toa que a
criação de novas formas de atrair a
atenção do consumidor é o mote do
publicitário da Synapsys. Uma pesqui-
sa realizada pela London Business
School, divulgada no jornal inglês
Financial Times, em fevereiro do ano
passado, detectou seis reações diferen-
tes do público exposto à programação



PUBLICIDADE

O conceito publicitário
de advertainment alia
anúncio e entretenimento

de televisão. Segundo o estudo, ape-
nas 31% dos espectadores prestam
atenção à mensagem publicitária. Isso
endossa o coro dos que defendem a ne-
cessidade da mudança de foco das
agências brasileiras de criação. "Não é
preciso criar alternativas de mídia, mas
alternativas na mídia. As oportunida-
des estão no mesmo lugar em que sem-
pre estiveram", diz Longo.

No dia 24 de fevereiro do ano pas-

Longo, da Synapsys, propõe publicidade com conteúdo

sado, por exemplo, a agência uniu Mil-
ton Neves, Roberto Avalone e Flávio
Prado, apresentadores dos principais
programas de debate esportivo. Um ver-
dadeiro acontecimento. Afinal, era a
primeira vez que deixavam de lado a ri-
validade profissional para debater a ro-
dada esportiva daquele final de semana
por meio de um aparelho celular Nextel.
Enquanto indiretamente demonstra-
vam a aplicabilidade do produto, a mar-

ca da empresa aparecia na
parte inferior da tela. Sem
interromper o programa.
Mais uma característica
do advertainment.

interrupção
Na publicidade tradi-

cional, o intervalo comer-
cial interrompe o progra-
ma, o anúncio na revista
interrompe a reporta-
gem, o spot do rádio in-
terrompe a programação
musical. Como se não
bastassem esses, agora
são os pop-ups, criados
para a internet, que pipo-
cam na tela do computa-
dor. Um dos objetivos da
integração entre conteú-
do editorial e publicida-
de é que não haja inter-
rupção. "As formas tradi-
cionais de publicidade
são realizadas partindo
do princípio da interrup-

ção. Enquanto a coisa era diluída, tudo
bem. Mas hoje em dia, com a quanti-
dade de produtos e serviços oferecidos,
é impossível não ficar incomodado",
lembra Longo.

Há duas formas de conter esse
avanço. A primeira é a criação de bar-
reiras tecnológicas. E o mercado está
bem servido nessa área, seja por meio
dos simples controles remotos ou com
os aparelhos TiVo. Esses últimos, ain-
da pouco conhecidos no Brasil, gravam
a programação sem os intervalos co-
merciais. A segunda forma - a que pesa
menos no bolso - é a construção de
barreiras psicológicas. É simplesmen-
te não prestar atenção para aquilo que
é mostrado no intervalo comercial. O
estudo da London Business School

também comprovou que o índice de
concentração é inversamente propor-
cional ao número de presentes na sala.

Com base nesses dados, não seria
exagero dizer que as inserções no co-
biçado horário nobre da TV são, mui-
tas vezes, verdadeiros tiros pela cula-
tra. "Diante desse panorama de extre-
ma competição, é preciso se destacar e
atrair a atenção de alguma forma", diz
a diretora de internet da DM9DDB,
Fernanda Romano.

Há um mês, a agência criou para a
Philips um site de Home Entertain-
ment. Nele, o internauta navega por
uma história interativa escolhendo ce-
nas e interferindo na história, enquan-
to conhece as peculiaridades dos pro-
dutos. O site é o primeiro finalista bra-
sileiro do Flash Forward 2004, um
prêmio realizado nos Estados Unidos
e que elege os melhores trabalhos na
web que usam a tecnologia Flash. "Pre-
cisamos de pelo menos três meses pa-
ra conseguir medir os resultados, mas
temos o dado de que 20% dos visitan-
tes estão se cadastrando para partici-
par", diz Fernanda, lembrando que o
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projeto chamou atenção das subsidiá-
rias da América Latina e na própria ma-
triz holandesa.

Convivência
A transformação na linguagem da

publicidade não significa decretar o
fim das formas tradicionais. Pelo me-
nos é o que afirmam as agências. Acre-
dita-se que por mais que o advertain-

ment ganhe espaço, alguns segmentos
não poderiam se dar ao luxo de per-
der a eficácia que possui com as in-
serções de 30 segundos ou os anúnci-
os em revistas e jornais. "As lojas de
varejo, como Casas Bahia, por exem-
plo, têm um resultado fabuloso com
esses anúncios de ofertas", diz o só-
cio-proprietário da produtora Mixer,
João Daniel Tikhomiroff. Além disso,

"sempre haverá pessoas que ficarão
sentadas na frente do sofá sem se in-
comodar com a publicidade tradicio-
nal", acrescenta Fernanda.

A convivência das duas modalidades
por enquanto é pacífica e não dá sinais
de conflito tanto na esfera da agência
quanto do anunciante. Por mais que seja
um movimento incipiente, os anuncian-
tes começam a dividir suas verbas pu-
blicitárias. Na Avon, por exemplo, so-
mente os projetos especiais são assina-
dos pela Synapsys. Os demais continu-
am sob a responsabilidade da DPZ.
"Optamos por essa fórmula por causa
da especialização de cada uma", diz
Bruder, acrescentando que não existe
percentual da verba publicitária defini-
da para cada agência: "Depende da nos-
sa necessidade".

Fernanda Romano, da DM9: advertainment
em site interativo para a Philips



Um dos projetos mais audaciosos da

empresa foi o programa Tudo Avon.

Idealizado como uma ferramenta de

treinamento para as 800 mil revende-

doras espalhadas pelo Brasil, foi ao ar

pela Rede TV! entre fevereiro e no-

vembro. Sem revelar cifras, o vice-pre-

sidente de comunicação afirma que

"além de cumprir o objetivo inicial, ain-

da conseguiu falar com as consumido-

ras finais do produto". O programa re-

cebia celebridades e especialistas em

beleza e estética, que divulgavam a

marca de maneira sutil.

Resistência
Fernanda Romano, reconhece que

nem todos os anunciantes estão aber-

tos às inovações publicitárias. Fora o

conservadorismo, ela aponta duas ra-

zões para isso. A primeira seria a crise

macroeconômica que cria o cenário

ideal para a reprodução da regra que

não se mexe em time que está ganhan-

do. A segunda é a pressão cada vez

maior pelo retorno das verbas publici-

tárias. "Isso breca a capacidade de ar-

riscar. Temos de ampliar o leque e sair

da nossa caixinha e pensar em coisas

que vão além de um anúncio de pági-
na dupla", diz.

Profissionais da publicidade, no en-

tanto, apontam que será mais difícil

mudar a mentalidade que rege o traba-

lho das agências. "Os anunciantes estão

mais ávidos pelos nossos produtos do

que as próprias agências", analisa João

Daniel Tikhomiroff.

Segundo Walter Longo, a criativi-
O O '

dade das campanhas está limitada pela

falsa idéia de que o intervalo comercial

ou os espaços publicitários em veículos

impressos são os únicos lugares possí-

veis de inserção de campanha. "É difí-
cil mudar a cabeça do diretor de mídia.

Muitos preferem culpar a crise econô-

mica pela pouca eficácia da propagan-

da tradicional quando, na verdade, o

problema é estrutural".

Contando com a resistência do pró-

prio meio, Longo acredita que o adver-

tainment levará aproximadamente dez
anos para cair no gosto das agências e

se consolidar no universo publicitário.

Um tempo razoável para refletir e estar

atento aos limites entre a propaganda e

o conteúdo editorial. 

A Avon, de Bruder, divide verba
publicitária entre duas agências

O pontapé inicial no conceito de

advertainment foi dado, em nível

internacional, pela BMW, em 2001.

Para melhorar a performance da

marca, que perdia espaço entre a

nova geração de abastados

motoristas, sua subsidiária norte-

americana criou a série The Hire,

um conjunto de curtas-metragens
desenvolvidos para a internet.

Não poupou esforços, muito

menos dinheiro. Contratou oito

cineastas - entre eles Ang Lee,
John Woo e Wong Kar-Wai - e

outra leva de consagrados atores

para produzir os filmes em que os

automóveis estavam sempre em

cena, mas não havia alusão direta

à marca. No filme Star, dirigido por

Guy Ritchie, a cantora Madonna

deixa um hotel e inicia com o

motorista, no caso o ator inglês

Clive Owen, uma corrida pelas

ruas para fugir dos paparazzi, que

a todo o custo querem uma

imagem da popstar. São mais de

cinco minutos de exibição da

performance de uma BMW. Na

primeira etapa da campanha, era

preciso ter uma senha para

acessar o conteúdo e elas só

foram liberadas para poucos

internautas, selecionados pela
montadora, de acordo com o

perfil de compra. Segundo a

empresa, o site recebeu mais de

40 milhões de visitas.

A modalidade publicitária sem

precedentes no mercado ficou tão

conhecida que forçou a criação de

uma categoria (o Leão de Titânio)

no Festival de Cannes.

74 NEGÓCIOS DA COMUNICAÇÃO


