
Anúncio-surpresa
Ações diferenciadas oferecidas pelos jornais elevam a receita
publicitária dos veículos, mas agências temem saturação
DANIELE DO NASCIMENTO MADUREIRA

O bilhete do entregador na
capa do jornal, o cheirinho que
surge do nada ou a "dobradura"
gigante que cai no colo enquan-
to se folheia a edição diária têm
causado não só surpresa ao pú-
blico, mas principalmente satis-
fação aos empresários do meio
impresso. A aposta em anúncios
diferenciados — como as peças
aromáticas, os encartes com
mais de 100 centímetros de
comprimento e as "orelhas" que
buscam interação com o leitor
- estão respondendo por fati-

as crescentes dentro da receita
publicitária da mídia jornal.

Nos grandes veículos, esse
percentual gira em torno de
10% do faturamento publicitá-
rio. A dúvida agora é até que
ponto lançar mão desse recur-
so: o abuso pode levar à perda
do impacto e banalizar o que é
novidade, cujo preço chega a

ser até 500 vezes maior do que
o de um centímetro x coluna na
edição nacional de domingo.

"A Maxi Folha (em papel de
revista) e a Folha Gigante (em
papel branco) são ideais para
trabalhar um conceito, a imagem
de marca, ou o lançamento de
um produto", defende Antônio
Carlos Moura, diretor comercial
do Grupo Folha. Segundo o exe-
cutivo, com esse tipo de anún-
cio o faturamento cresceu 15%
nos cinco primeiros meses do
ano em comparação ao mesmo
período de 2004.

Especialmente em maio e ju-
nho, diz Moura, a receita publi-
citária subiu 20%, o que leva o
grupo a acreditar que vai atin-
gir a meta de 10% de cresci-
mento nominal em 2005. "Os
anúncios diferenciados têm im-
portante parcela nesse resulta-
do. Representam 7% do fatura-

Orelha na capa de O Globo que imita o recado do entregador de jornal e anúncio aromático em O Estado de S. Pauto

mento total", diz Moura, afir-
mando que a preparação de for-
matos como o Maxi Folha, lan-
çado no início deste mês, e o
Folha Gigante, que estreou há
seis meses, exigem cinco dias
de antecedência.

DIFERENCIAÇÃO
O preço de tabela das ações

gira em torno de R$ 500 mil (edi-
ção nacional) e R$ 300 mil
(Grande São Paulo). Na edição
nacional de domingo — mais va-
lorizada —, o preço do centíme-
tro x coluna na Folha é aproxi-
madamente R$ l mil.

O Estadão não revela o va-
lor das inserções com cheiro,
sua mais recente novidade ofe-
recida ao mercado publicitário.
"O preço do anúncio aromati-
zado é determinado sob con-
sulta, dependendo do aroma
escolhido pelo cliente", justifi-
ca Marcos Nogueira de Sá, di-
retor de mercado anunciante
dos jornais O Estado de S. Pau-
lo, Jornal da Tarde e Agência
Estado. O cheiro vem de uma
tinta especial usada na peça de
propaganda.

Mas Nogueira de Sá decla-
ra que os formatos diferencia-
dos, juntamente com os proje-
tos especiais (quando o co-
mercial oferece ao mercado
um produto feito sob medida
pelo editorial), já respondem
por 10% do faturamento do
Estadão com publicidade. Tais
iniciativas exigem uma antece-
dência de 48 horas a 15 dias.
"Já chegamos a encartar até
amostras de torradas para nos-
sos assinantes", lembra o exe-
cutivo. Entre os clientes que
apostaram no anúncio aromá-
tico do Estadão estão Philips
(cheiro de pipoca) e Pão de
Açúcar, que anunciou duas
vezes (café e pêssego).

De acordo com o diretor do
Estadão, a receptividade do

anúncio com aroma tem sido
positiva também entre os leito-
res. "Muitos se manifestaram
elogiando a ação", diz Noguei-
ra de Sá.

A Infoglobo, empresa que
reúne os jornais das Organiza-
ções Globo, teve a mesma per-
cepção a respeito de seu públi-
co. "Fizemos pesquisas com a
nossa base de leitores após a pu-
blicação de formatos que inter-
ferem na leitura habitual e a
maioria afirmou que não se in-
comoda com a ação, sabendo di-
ferenciá-la perfeitamente do
conteúdo jornalístico", diz An-
dré Marini, gerente de desen-
volvimento comercial, referin-
do-se especialmente ao anúncio
de sobrecapa.

SUTILEZA
Na opinião de Daina Ruttul,

diretora da Ipsos Marplan, assim
como o merchandising, esse tipo
de anúncio precisa estar comple-
tamente inserido no contexto
para que o leitor não tome a ação
como invasiva. "Se a peça tiver
cheiro, por exemplo, é preciso se
certificar de que esse perfume
ou aroma será agradável tam-
bém no produto impresso", diz
Daina, ressaltando que os jornais
poderiam encomendar pesqui-
sas com leitores para saber do
impacto desses anúncios.

"Serviria como argumento
de venda", afirma. A preocupa-
ção se justifica, segundo o dire-
tor de mídia da DPZ, Flávio Re-
zende. "As peças precisam ser
elaboradas e veiculadas de for-
ma sutil, sem prejudicar ou in-
vadir o editorial", diz. Temos de
lembrar que, depois de compra-
do, o jornal é uma propriedade
do consumidor."

Na Infoglobo — que reúne O
Globo, Diário de S. Paulo e Ex-
tra —, os anúncios com cheiro
não estão entre as estratégias
trabalhadas com o mercado pu-

blicitário. "Nós valorizamos os
formatos que buscam a integra-
ção entre conteúdo e comunica-
ção publicitária", diz Marini. Um
exemplo é a "orelha" na capa que
imita o recado do entregador de
jornal ao leitor ou aquela que re-
produz a placa "Reservado" usa-
da nas concessionárias de veícu-
los. "São iniciativas que têm
crescido bastante e já represen-
tam hoje cerca de 8% do fatura-
mento total, com aumento de
20% sobre junho do ano passa-
do", revela Marini.

Tudo indica que o esforço dos
grandes periódicos em chamar a
atenção das agências para o
meio vem funcionando bem.
"Anúncios em formatos diferen-
ciados têm mais repercussão,
mais lembrança, fogem do pa-
drão tradicional e chegam ao
ponto de se tornar notícia na-
quele dia entre os leitores", co-
menta Geraldo Leite, da Singu-
lar Arquitetura de Mídia. "O meio
se valoriza em tecnologia e par-
ticipação de mercado, conse-
guindo atrair novos clientes",
completa Rezende, da DPZ.

Mas existem ressalvas, como
a de José Alves, vice-presiden-
te de mídia da Ogilvy e presi-
dente do Instituto Verificador
de Circulação (IVC). "Diferen-
ciação na mídia é sinônimo de
impacto, que, por sua vez, sig-
nifica redução da freqüência e,
conseqüentemente, economia
dos investimentos", diz Alves.
"Quanto mais atenção a peça
publicitária despertar no consu-
midor, menor pode ser a sua
presença na mídia."

Ruy Lindenberg, vice-presi-
dente de criação da Leo Bur-
nett, concorda. "O excesso tira
o impacto e acaba despersona-
lizando a ação", afirma Linden-
berg. "Afinal, esse tipo de
anúncio só. desperta o interes-
se justamente por não ser uma
mídia habitual."
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