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RESUMO
A cada dia que passa, fica mais claro que a propaganda tem como

objetivo criar uma situação de decisão de compra, ou seja, criar o
desejo de compra de determinada marca. Para isso, os comerciais
procuram despertar o interesse e chamar a atenção do consumidor e
fazer com que a mensagem "entre e fique" em sua mente. No mundo de
hoje, onde recebemos centenas de informações todos os dias, temos
que nos tornar cada vez mais seletivos, ou seja, cada vez mais, devemos
"deletar" informações e armazenar apenas aquelas que, por algum motivo,
despertam interesse. É pensando nisso que surgem grandes desafios
para a propaganda: como atingir o consumidor sem que ele perceba;
como entrar na mente do consumidor e permanecer e, o principal, como
tocar emocionalmente o consumidor? Estamos vivendo a "era de zappear"
pelos canais de TV, ou seja, existe pouco tempo para que uma
propaganda, no intervalo de uma programação, chame a atenção do
telespectador. O espaço para a propaganda tradicional está cada vez
menor e é preciso acompanhar as mudanças, pois a necessidade da
propaganda continua existindo. Este artigo tem como proposta analisar
a influência da emoção na propaganda através de uma nova ferramenta
de mídia, o ADVERTAINMENT (junção das palavras advertising e
entertainment), que significa aliar anúncio e entretenimento.

PALAVRAS-CHAVE: Propaganda. Entretenimento. Advertainment.

A Emoção na Propaganda

A cada dia que passa; a comunicação e a tecnologia
estão evoluindo e alterando todo o ambiente de
mídia. Inovação, reciclagem e ousadia são as

novas ferramentas de marketing. Cada vez fica mais
evidente para as empresas a importância de conquistar
seus clientes pela emoção. O consumidor aprendeu a
analisar os comerciais e apreciar aqueles que, de fato,
têm qualidade e que conseguem, de alguma forma, mexer
com sua estrutura emocional. Aquela marca que atingir
o consumidor terá muito mais chance de fidelidade, pois
é mais fácil controlarmos nossos desejos quando estamos
agindo racionalmente do que quando estamos agindo de
forma emocional, principalmente no nível do inconsciente.

Segundo Paulo Rogério Tarsitano, as empresas estão
buscando persuadir seus clientes através de dois dos
mecanismos capazes de provocar estímulos que culminariam
na compra de um produto: Identificação e Empatia.

Identificação
Muitos dos padrões de respostas, das características,

atitudes e motivos humanos são adquiridos na infância,
como conseqüência de aprendizagem social. Segundo
Mussen (1975, p. 98-99), "a personalidade do indivíduo
estará baseada numa longa série de identificações;
terá incorporado algumas das características dos pais,
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ABSTRACT
It has become increasingly evident that advertising has the purpose

of creating a purchase decision situation, i.e., creating the desire for
purchasing a specific label. In order to achieve this goal, advertising
attempts to trigger interest and capture the attention of consumers
making the message penetrate and remain in his mind. Nowadays,
with a huge flood of information coming in on a daily basis, we have to
be more selective by deleting useless information and keeping only
the pieces that, for some reason, are more relevant to us. This is the
greatest challenge to advertising: how to reach the consumer without
making him aware of that; how to get into his mind and remain there
and, most of all, how to make an emotional engagement with the
consumer? We live the "zapping age" through TV channels, i.e., there
is no time for ads to call people's attention during ad breaks anymore.
The room for mass media advertisement is being reduced. Therefore,
it is important to adapt to new trends once the need for advertising still
exists. This paper is aimed at analysing the influence of emotion in
advertising, through a new tool named ADVERTAINEMENT, wich means
advertising plus entertainment.
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mas terá também adotado o comportamento e as idéias,
atitudes e valores de muitas outras pessoas".

Empatia
"Não basta estudar os seus clientes como se fossem

besouros sob a lente de um microscópio; vocês precisa
saber como é ser um besouro". (William Ury).

A Empatia é a capacidade de nos identificarmos com
outras pessoas, experimentar os mesmos sentimentos que
elas experimentam ou viver mentalmente situações que
desejaríamos experimentar. Empatia significa "sentir o que
se passa no íntimo", portanto, algo mais profundo que
simpatia. Assim como a identificação, a empatia está
presente em quase todas as mensagens publicitárias; é
através dela que se consegue colocar a consciência do
indivíduo nos estados de atenção, interesse, desejo e
principalmente ação. Como exemplo, pode ser citado o
comercial de televisão criado para o Gelol, descrito abaixo.

O dia não acabara de nascer, e lá está o garoto,
a chamar o pai, a acordá-lo, para que o acompanhe
a um campo de futebol, onde a equipe que defende
vai disputar um título. O pai e a irmã se postam na
arquibancada, mas uma frustração surge -: o menino
foi destinado ao banco de reservas. O tempo passa,
a angústia cresce. O pai e a irmã na torcida e na
expectativa. A chance de entrar em campo vai se
afastando. Perto do final do jogo, ela surge. O menino
entra e, logo a seguir sofre falta dentro da área.
Contundido no gramado, molhado e sujo de lama, o
pai apreensivo invade o campo, passa Gelol no filho.
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O garoto bate o pênalti e marca o gol. Gol da vitória.
Gol do título em disputa. E corre em direção ao pai,
esgueirando-se dos companheiros que tentam
abraçá-lo. Em off a força da frase final -: Não basta
ser pai. Não basta ser remédio, tem de ser Gelol.

Esse comercial constitui-se numa mensagem
publicitária com grande poder de empatia. Sua carga
emocional pode ter levado milhares de pais a
identificarem-se com o personagem e a sentirem
semelhantes emoções. A única diferença desses pais é
que ao invés de estarem sentados na arquibancada, como
o "pai" do comercial, estavam sentados em uma poltrona,
diante de um aparelho de televisão.

Outro exemplo seria o dos bichos de pelúcia da
Parmalat, "febre" que ninguém esquece. Crianças,
adolescentes e adultos que assistiam ao comercial
queriam ter um daqueles. A propaganda em que as
crianças estavam fantasiadas de bichinhos atraía os
telespectadores, pois conseguia atingir suas emoções. A
propaganda ficou meses no ar e na memória de mães,
filhos, adolescentes, milhares de pessoas que foram
atingidas pelas simpáticas expressões e pequenas frases
daquelas crianças. Isso ao menos foi "provado" pelo
sucesso das vendas de bichinhos de pelúcia e de roupas
para crianças.

Conforme Rogério Tarsitano, "o conteúdo das
mensagens e todo o processo de persuasão só
encontram sucesso se o alvo for previamente
estudado e todas as barreiras forem transpostas, o
que implica um detalhado estudo e conhecimento
psicológico em termos de comportamento do público
alvo. Nesse contexto, estão inseridos suas emoções,
sentimentos, crenças, aspirações, preferências
subjetivas, tendências e os desejos, entre outros
elementos do composto afetivo do ser humano".

A propaganda é a arte de persuadir, transformar
opiniões e atitudes, levando o indivíduo a uma ação
desejada previamente pelo persuasor. Levar o indivíduo
a adotar uma atitude favorável de compra é, sem dúvida
alguma, o objetivo principal de todo esforço publicitário.

Esse estágio só é alcançado depois de conquistada a
atenção, aguçada de tal forma que se transforme em
interesse, que, por sua vez, é intensificado até atingir o
estágio do desejo.

É importante lembrar que a percepção de cada
pessoa é diferente, pois cada um pensa e age de acordo
com a sua educação, cultura, meio em que vive etc.
Os profissionais de comunicação devem ter os sentidos
apurados, pois o básico todos vêem, o difícil é passar
para o consumidor o diferente. O maior objetivo é
atingir emocionalmente o consumidor, conseguir
ultrapassar o racional para que se torne mais difícil
ser esquecido e substituído.

Advertalnment e Emoção

"Os mais otimistas afirmam que a publicidade está
morrendo. Os pessimistas acreditam que ela já era.
Exagero ou não, a verdade é que nunca se
questionou tanto o real valor e eficácia da inserção
publicitária tradicional, seja ela no formato de um
comercial de 30 segundos ou uma página de revista
ou jornal". (LONGO, 2004).

A briga não é mais pela audiência, e sim pela atenção.
Antes, a luta era apenas para que alguém visse a
mensagem. Hoje, é pela capacidade de efetivamente
influenciar, motivar, emocionar e impactar. Através do
Advertainment, as empresas têm a oportunidade de se
aproximar mais de seus clientes.

A solução continua nos veículos de massa, o que muda
é a sua utilização. Basta analisar os gráficos de
mensuração instantânea de audiência para se constatar
que há uma grande diferença entre a audiência de um
determinado programa e a "audiência" de seu intervalo
comercial. A queda no gráfico é sensível, fruto do efeito
zapping, isto é, do interesse despertado por uma quantidade
cada vez maior de canais. Conforme Longo (2004), "A
publicidade tradicional atrapalha o consumidor na
medida em que o anúncio interrompe a leitura da
matéria, o comercial interrompe a programação (...)".

De acordo com nota publicada na Revista Veja (A
AUDIÊNCIA, 2004, p. 32) "Uma das maiores angústias
dos anunciantes de TV é saber se os telespectadores
prestam atenção a suas propagandas". A empresa
CNW fez nos Estados Unidos uma pesquisa sobre essa
questão. Entrevistou espectadores de TV aberta e
assinantes de TV digital, que podem optar por não assistir
aos anúncios. O resultado dessa pesquisa foi que 57%
dos espectadores de TV aberta assistem a propagandas,
enquanto os demais aproveitam para comer e conversar.
Com relação a assinantes de TV digital, 29% assistem a
todos os comerciais, em contraste com 79% que só vê
aqueles de que gosta.

A população sempre prestigiou e valorizou com
enormes audiências e redobrada atenção os programas
de televisão e o conteúdo editorial dos veículos impressos.
Infelizmente, o mesmo não ocorre com os intervalos
comerciais ou espaços publicitários. Parece claro,
portanto, que a resposta não é buscar alternativas "de"
mídia e sim alternativas "na" mídia, já que a propaganda
tradicional nos meios de comunicação de massa sempre
procurou atrair a atenção de seus consumidores nos
intervalos dos programas, na sua interrupção.

Conforme Longo (2004), a publicidade deve ser
caracterizada por "atração" e não deve contribuir para o
efeito zapping, de "distração". Deve, portanto, haver
sinergia entre a emoção e a comunicação. "Essa parece
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ser a solução para a ampliação do índice de atenção e
relevância em relação à oferta de produtos e serviços".

Estabelecer uma comunicação mais intensa e
estrategicamente planejada com o consumidor é, cada vez
mais, o recurso que vem renovando o modelo de operação
dos veículos, agências e anunciantes. Desse modo, as
atenções para novos formatos de anúncios têm reorientado
os planos de mídia. Com essa perspectiva, parcerias entre
produtores, anunciantes e agências estão criando
oportunidades de exposição de marcas. Os termos que
respondem, hoje, por essas estratégias, são Advertainment
e Comunicação No-break - sistemas comunicacionais que
firmam a intersecção de anúncios no ambiente editorial,
com recursos de publicidade integrada.

Para o anunciante, há pelo menos três vantagens em
fazer a publicidade integrada: o produto é inserido num
contexto em que o consumidor está envolvido
emocionalmente, o que aumenta a credibilidade da
mensagem; a informação chega no centro da atenção
do consumidor e, portanto, a audiência média é a real; e,
por fim, devido a simbiose entre o ambiente editorial e a
mensagem transmitida, é dada uma importância adicional
à marca ou ao produto.

Foi justamente por isso que surgiu o
ADVERTAINMENT. Essa ferramenta tem como objetivo
atrair a atenção do consumidor de uma forma inconsciente
e, principalmente, fazer com que ele se sinta parte do
contexto em que está inserido o produto anunciado.

Essa ferramenta foi criada pela Agência Synapsys e
surgiu para suprir uma demanda cada vez mais presente
no mercado. Como ficção e realidade estão cada vez
mais próximas, constatou-se que marginalizar produtos
na mídia, restringindo-os a espaços pré-determinados,
seria ir contra a lógica dos fatos. Além disso, identificou-
se que o consumidor é um comprador em potencial; ele
quer adquirir tudo, mas não quer que ninguém ofereça
nada para ele. Portanto, o Advertainment surgiu
justamente para fazer com que as pessoas sintam que
elas são as decisoras e estão descobrindo o produto.

No momento em que a propaganda não representar
a concepção de "interrupção" de um programa, a
mensagem de cada anúncio entrará com muito mais
facilidade na mente dos consumidores. Eles não vão sentir
que o produto está sendo "empurrado", pois a propaganda
estará sendo feita de uma forma mais amena.

O maior objetivo a ser conquistado com o
Advertainment é transformar a publicidade em
informação e entretenimento. Para isso, é preciso
promover informando e, principalmente, entretendo. Um
exemplo foi a Campanha da Smirnoff, realizada pela
Agência Synapsys. Eles promoveram um "Espaço
Smirnoff para o público experimentar a bebida, assistir
a shows, fazendo, ao mesmo tempo, publicidade. O espaço

Smirnoff foi criado em frente ao Shopping Morumbi, em
São Paulo, e tinha como objetivo gerar um tráfego de
150 mil pessoas durante três meses, conforme dados do
jornal Propaganda e Marketing (DIAGEO, 2004). As
peças de comunicação foram elaboradas em relação ao
público-alvo, ou seja, com algo com que o público se
identificasse e sobre o que quisesse saber mais. Ao
mesmo tempo em que estavam fazendo publicidade,
estavam entretendo o público. "Esse projeto contribui
para gerar experiência da marca, além de
materializar as promessas de irreverência e
vanguarda sugeridas nas suas ações de marketing",
explicou Giovanni Riveti, vice-presidente de planejamento
e operações da Agência Synapsys. (DIAGEO, 2004).

A capacidade inventiva, o engenho da descoberta e da
produção de novas idéias, de novos conceitos ou produtos
comunicacionais é, no domínio da publicidade, como no de
marketing, condição de sobrevivência. Ser criativo significa
provocar ruptura, fazer diferente e bem, fazer algo original,
eficaz e relevante. O Advertainment é, sem dúvida, uma
ferramenta de comunicação muito valiosa. Porém, é
preciso saber utilizá-la de forma adequada e,
principalmente, em produtos adequados. Nem toda a marca
necessita dessa forma diferente de comunicação. É preciso
analisar cada caso, para ver a viabilidade e necessidade
de ser feito dessa forma.

No caso de utilizar o Advertainment, o principal é
seguir a fórmula básica: Informação + Entretenimento.
É importante passar a mensagem para o público de uma
forma diferente, sem interrompê-lo e, ao mesmo tempo,
despertando sua atenção. É fundamental que o público
não sinta a propaganda como uma interrupção no
programa em que está interessado, e sim como algo que
desperte sua atenção e consiga envolvê-lo emo-
cionalmente. É decisivo para o sucesso de uma campanha,
que esta se destaque da multidão de anúncios que
diariamente chega ao consumidor.
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