
O CEO da Synapsys Marketing & Mídia,
Walter Longo, aponta novas fórmulas
para atrair a atenção do consumidor
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nal para a América Latina), pela presidência da Wun-
derman Worldwide e da operadora de TV por assinatu-
ra TVA, até tornar-se sócio e presidente da Newcomm-
Bates (atual Bates Brasil), em 1998. Incomodado com
o rumo que a propaganda estava tomando no pais, em

função da redução dos investimentos em mídia, ele de-
cidiu criar uma nova maneira de fazer publicidade. As-
sim, em outubro de 2001 nasceu a Synapsys Marketing

& Mídia, na qual Longo é mentor e CEO (chief execu-
tive officer). Com o slogan "a primeira empresa de

comunicação no break do mercado", a agência
aposta na inserção de conteúdo relevante

em suas mensagens publicitárias para
atrair a atenção do consumidor e elevar

o retorno do anunciante em qualquer
tipo de mídia. A partir daí, o execu-
tivo lançou no Brasil termos para
denominar cada estratégia desen-
volvida, como advertainment

(simbiose entre propaganda e
entretenimento), advertorial

(anúncio em mídia impressa
que acompanha o ambiente
editorial do veículo e o perfil
do leitor) e documercial (docu-
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ó 25 anos atuando na indústria de co-
municação brasileira, o publicitário
Walter Longo adquiriu um currículo in-
vejável, com passagens pelo grupo
Young & Rubicam (como diretor regio-



mentário de marcas ou produtos com até 30
minutos de duração e conteúdo comercial ou
institucional inserido nas mídias). A seguir,
Longo analisa o segmento publicitário no
país e no mundo e aponta os caminhos que
essa indústria deve seguir para retomar o
crescimento.

Marketing - Em que ponto a metodologia utilizada
pela Synapsys diverge das demais agendas?
Walter Longo - Não fazemos propaganda tradi-
cional. Desenvolvemos nosso próprio método, de-
nominado de advertainment, que é a sinergia en-
tre publicidade e entretenimento. Transformamos
propaganda em conteúdo, promovendo a união
da informação publicitária com a parte editorial
dos veículos de comunicação para gerar comer-
ciais sob o formato de conteúdo. Hoje, todas as
mídias estão abertas a proporcionar essa simbiose
e o ambiente editorial está mais adequado para
realizar a advertainment; depende do problema de
cada cliente. Assim, nossa principal preocupação
é analisar qual o meio mais adequado para aque-
le tipo de mensagem a ser transmitida. Pessoas
lêem revistas em momentos diferentes, variando o
estado de humor e a atenção. Portanto, fazer um
anúncio e veiculá-lo em inúmeras publicações,
por mais criativo que ele seja, é do tempo que fo-
tolito custava caro. O que gera resultado é a cria-
ção de uma peça diferente para cada revista, jor-
nal, programa de TV ou site.

Marketing - Qual a melhor maneira de chamar a aten-
ção do consumidor?
Longo - Ao criar um anúncio impresso, nossa
meta é que ele seja tão atraente quanto as repor-
tagens da publicação. Para isso, precisa ter infor-
mações que despertem a atenção do leitor. Na TV,
utilizamos o infomercial, fazendo o telespectador
ver um programa e não apenas um comercial de
longa duração ou merchandising. O advertorial
que fizemos para a Avon na Nova, por exemplo,
apresentava um outro ângulo da foto de Daniella
Cicarelli, publicada na capa de fevereiro, para
mostrar a maquiagem que foi aplicada na mode-
lo. No anúncio de página dupla inserido logo
após a capa, ela aparecia de costas, fazendo uma
alusão à imagem da página anterior. Assim, a
peça virou conteúdo por seguir a mesma linha do
veículo. Um paradigma dizia: toda publicação é
composta por propaganda - com uma foto boni-
ta e texto impactante - e reportagens, estas, sim,
interessantes. Estamos contrariando essa filosofia,

mostrando que anúncio pode e deve informar o
consumidor.

Marketing - Esse método foi criado com base na que-
da dos investimentos nas mídias de massa?
Longo - Há mais de um século, as agências, em
todo o mundo, criaram uma indústria da comu-
nicação baseada na interrupção para atrair a
atenção do consumidor. Dessa forma, o anúncio
interrompe o artigo que o indivíduo está lendo, o
comercial entrecorta a programação da TV e o
spot, a seleção musical do rádio. Esse modelo foi
aceito enquanto a interrupção era pequena e limi-
tada a alguns veículos que apresentavam poucos
comerciais. Devido ao crescimento do número de
anunciantes, a sociedade criou barreiras psicoló-
gicas e tecnológicas para evitar a quebra durante
o programa. Com isso, essa metodologia perdeu
eficiência. As agências, que utilizam a publicida-
de tradicional, sentem que a cada dia é preciso co-
locar mais GRP (gross rating point - soma das au-
diências brutas dos programas em que os comer-
ciais são inseridos) ou mais dinheiro para obter o
resultado de antes.

Marketing - Quais dados comprovam o êxito
do advertainment sobre a publicidade tradicional?
Longo - O resultado está relacionado ao problema
a ser resolvido, mas sempre acaba sendo maior
com o uso do advertainment. Para divulgar os
equipamentos da Gradiente na Quem Acontece,
por exemplo, apresentamos como é o home thea-
ter de personalidades que aparecem na publica-
ção. Na mesma revista (outubro de 2002), veicu-
lamos anúncios tradicionais da marca em quatro
páginas duplas seqüenciais. O advertorial (anún-
cio com conteúdo) registrou 850% mais leitura e
apreensão da mensagem do que as outras publici-
dades da empresa, demonstrando que as pessoas
não prestam mais atenção em um simples anún-
cio. Em todas as avaliações, os dados mostram
que com o advertainment o anunciante obtém um
retorno maior com menos comerciais. Para que
isso aconteça, não consideramos a audiência de
um determinado programa e, sim, do intervalo.

Marketing - Que tipo de análise permite a medi-
ção da queda de audiência no break comercial e
o retorno do anúncio?
Longo - Este mês, a London Business School lan-
çou um estudo que mostra a perda substancial de
atenção do telespectador na hora do break. Du-
rante 12 anos, eles registraram os hábitos dos
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consumidores em seus
lares, com uma câmera,
como no "Big Brother", e
chegaram a conclusões
interessantes. Uma delas
é de que quanto mais
tarde após o horário no-
bre maior o número de
pessoas que mudam de
canal, devido à audiên-
cia isolada (sozinho, o
telespectador se sente mais à vontade para esco-
lher o que assistir). Outra descoberta é que embo-
ra entre 20h e 22h a mudança de canal não ocor-
ra com tanta freqüência, a atenção fica mais dis-
persa, porque a família geralmente está conver-
sando era frente à TV. Assim, os anúncios veicu-
lados após esse horário têm mais chance de im-
pactar o público-alvo. Essa pesquisa prova que
não se pode mais mensurar mídias pela audiên-
cia, mas pelo índice de atenção.

Marketing - A idéia de criar essa empresa surgiu
quando o senhor presidia o grupo NewcommBa-
tes (atual Bates Brasil)?
Longo - Sim, nos anos 90 observei que os clien-
tes estavam mais preocupados com o baixo re-
torno oferecido pela propaganda tradicional, no
mercado em geral. Os anunciantes dirigiam suas
verbas para outras ferramentas de comunicação.
Ao invés de aumentar a atenção, eles amplia-
vam o índice de dispersão dos consumidores. Na
época, as agências de publicidade, preocupadas
com a queda dos investimentos, montaram de-
partamentos de design, promoção, embalagem e
marketing de relacionamento. Esse comporta-
mento transformou o negócio em empreendi-
mentos com margens decrescentes e grande
complexidade. As mídias continuavam tendo o
mesmo nível de atenção de antes, ou, em alguns
casos, até mais, como a minissérie "Presença de
Anita", que foi um fenômeno de audiência mes-
mo exibida pela Globo no horário das 22h30.
Assim, comecei a buscar alternativas rentáveis
nas mídias existentes.

Marketing - Houve algum tipo de tentativa para im-
plantar esse conceito na Bates Brasil?
Longo - Não, porque para introduzir essa nova
concepção - de primeira agência no break do
mercado, que não trabalha nos intervalos, mas na
programação - era preciso criar uma empresa que
tivesse ênfase no conteúdo e não na publicidade.

Os profissionais que trabalham na Synapsys
atuavam na produção de conteúdo para TV,
internet e rádio. A criação de uma unidade na
Bates iria gerar dificuldades, desde conflitos
entre contas, pois só poderíamos atender aos
clientes de determinada agência, até o próprio
modelo de negócios em que toda a indústria
da propaganda está inserida.

Marketing - Como o senhor avalia o trabalho de-
senvolvido pelas agências de publicidade no país?
Longo - O mercado passou por duas fases
distintas: no início, a propaganda foi colo-
cada no centro dos investimentos; depois,
inúmeras ferramentas de marketing ganha-
ram importância no planejamento estratégi-
co dos anunciantes. Agora, o que prevalece
é a idéia e não os meios utilizados. O que
falta é integrar todas as formas de comuni-
cação. Se fala muito em comunicação inte-
grada, mas a realização dessa ação é peque-
na no mercado. A crise no setor precisa ser
encarada de forma positiva, pois nos mo-
mentos de dificuldade as pessoas costumam
quebrar paradigmas, renovando conceitos.
Por exemplo, um merchandising na TV pode
mostrar uma cozinha de US$ 10 mil e ofe-
recer ao consumidor a possibilidade de ga-
nhar os móveis anunciados desde que parti-
cipe de uma promoção, enviando o seu
nome e o ano da sua lava-louças. O objeti-
vo dessa ação integrada poderia ser a cria-
ção de um database para promover a venda
direta de detergente em pó.

Marketing - Qual o futuro da propaganda no
país e no mundo?
Longo - Nessa época de globalização, o Bra-
sil não é diferente do resto do mundo. A ten-
dência é o surgimento de mais agências de
advertainment. Está nascendo uma geração
de profissionais multidisciplinares, que não

faz distinção entre
propaganda e con-
teúdo. Os advertai-
ners buscam trazer
de volta a atenção do
consumidor de uma
maneira entretida,
muito mais do que
conquistar prêmios e
elevar o próprio ego.
Esse tipo de posicio-
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namento acaba dando origem a projetos como o
"Tudo Avon" - programa criado pela Synapsys,
com uma hora de duração e exibição aos sábados
pela RedeTV. O projeto, lançado em fevereiro, está
impactando as revendedoras da marca, que são 800
mil, além de despertar interesse em outras pessoas
para revender os produtos da Avon. Durante o ho-
rário do programa, o centro de atendimento ao
consumidor da empresa recebe a mesma quantida-
de de telefonemas registrada em todo um dia nor-
mal de trabalho.

Marketing - Mas os autores alegam que a pro-
paganda perdeu seu poder por ter se transforma-
do em uma forma de arte.
Longo - Concordo com essa afirmação. Inclu-
sive, a obra mostra que várias campanhas utili-
zam animais de estimação para chamar a aten-
ção, mas a maioria dos consumidores acaba se
lembrando dos personagens, sem se recordar da
marca ou do produto anunciado. A lembrança
está relacionada ao grau de interesse que deter-
minada comunicação desperta no receptor da
mensagem. Quando alguém assiste TV ou lê uma
revista busca conteúdo, por isso transformamos
a propaganda em algo tão interessante quanto
um programa ou artigo. No fundo, a briga não é
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mais por audiência, mas pela atenção. Trabalha-
mos para que as pessoas voltem a se sentir atraí-
das pela publicidade.

Marke t ing - O advertainment é a solução
para reverter a queda dos investimentos no
meio publicitário?
Longo - Para a Synapsys, sim. Por isso, temos três
objetivos: trazer de volta os anunciantes que des-
viam suas verbas para as ações de no media; atrair

clientes para o setor (a realiza-
ção de merchandising e ações
isoladas reduzem custos de pro-
dução das campanhas, dimi-
nuindo o investimento do anun-
ciante); e reforçar a eficiência

M a r k e t i n g - Em A Queda da Propaganda
(Editora Campus) é apontado um crescimen-
to do marketing orientado pela área de rela-
ções públicas (RP). Segundo Al Ries e Laura

empresa em informação
de interesse público.

imagem de celebridades na
mídia e já conta com cinco
clientes; a Synapsys Inter-
national, que surgiu em de-
zembro, por meio de parce-
ria com a Venevision Inter-

national, do grupo Cisneros, para atender a deman-
da no mercado americano; e a Synapsys Mídia,
com lançamento em março, para oferecer novos
formatos aos veículos de comunicação. Já estamos
desenvolvendo projetos diferenciados de merchan-
dising para o SBT. Este mês, fechamos o mesmo
tipo de acordo com a DirecTV. Agora, estamos em
negociação com um grupo de emissoras de rádio e
uma grande empresa de internet.

Fonte: Marketing, a. 37, n. 362, p. 14-17, mar. 2003.




