
O S TELESPECTADORES AMERICA-
nos assistirão a um número me-
nos volumoso de comerciais na
atual temporada de verão. Os

dois maiores anunciantes dos Estados Uni-
dos, General Motors e Procter & Gamble
(P&G), corporações que investem 3,9 bi-
lhões de dólares anuais em publicidade,
decidiram colocar em prática uma estraté-
gia de mídia que já vinha sendo seguida há
quase dois anos pela Coca-Cola, outro por-
tento do marketing no maior mercado do
mundo. Trata-se de aplicar parte do dinhei-
ro antes destinado aos intervalos comer-
ciais à inserção de seus produtos nos enre-
dos de seriados, como OC: em programas
de entrevistas, como o da apresentadora
Oprah Winfrey; e nos reality shows, como

à fórmula batizada de product placement
— "integração de produto", numa tradu-
ção livre. Ao integrar marcas comerciais
aos roteiros dos shows, a fórmula radica-
liza o rompimento das fronteiras entre o
espaço reservado à publicidade e o desti-
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25% dos comerciais
nas emissoras a ca-

cortou o equivalente a
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se propósito, a P&G, que inves-

abertas.



nado ao entretenimento—há décadas en-
treaberto pelo velho merchandising de pro-
dutos. "Vamos usar um variado arsenal de
ativos de entretenimento para alcançar os
corações e as mentes das pessoas", disse o
então vice-presidente da Coca-Cola, Steve
Heyer, num discurso com grande repercus-
são na Madison, a tradicional avenida no-
va-iorquina das agências de propaganda.

O product placement é uma febre que
coloca cada vez mais dinheiro no show. Os
calouros de American Idol, maratona mu-
sical de caça-talentos, já percorreram as
cidades americanas a bordo de um mode-
lo Focus, da Ford, com estofamento ver-
melho e branco, as cores da Coca-Cola, o
outro patrocinador do programa. O quarte-
to feminino do seriado Sex and the City pas-

sou temporadas beben-
do e promovendo drin-
ques à base de vodca
Absolut. Para lançar o
modelo Solstice, em
abril passado, a Gene-
ral Motors escolheu O
Aprendiz, estrelado pe-
lo empresário Donald Trump. As equipes
foram submetidas à prova de apresentar o
melhor catálogo para o conversível. Os re-
sultados foram surpreendentes. Na noite
da exibição do episódio, l 000 candidatos
à compra do carro registraram-se no site da
Pontiac, que nos 15 dias seguintes acumu-
lava 36 000 potenciais compradores. Ca-
da inserção desse tipo no Aprendiz de Trump
não sai por menos de 2 milhões de dóla-

res. A versão brasileira, protagonizada pe-
lo publicitário Roberto Justus. igualmente
promove a fusão de produtos no enredo.
Numa recente prova, as equipes participan-
tes foram desafiadas a vender um cami-
nhão carregado com uma marca de papel
higiênico da Kimberly-Clark. No seriado
Carga Pesada, relançado pela Globo, os
diálogos entre os atores Antônio Fagundes
e Stênio Garcia são carregados de referên-
cias ao caminhão Titan, da Volkswagen.

Para ter uma idéia de como a integração
de produtos vem avançando na TV ameri-
cana, basta citar que, de um ano para ou-
tro, as verbas publicitárias com esse fim de-
ram um salto de 47% e atingiram 1,9 bi-
lhão de dólares no ano passado. Desde 1999,
elas vêm crescendo a taxas de 21,5% a ca-
da ano, de acordo com um estudo da con-
sultoria PQMedia. A televisão detém a fa-
tia do Leão (veja quadro ao lado) dos 3,5
bilhões de dólares aplicados nessa modali-
dade de marketing no ano passado. Mas a
expansão não se restringe à TV. De cinema
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a videogame, há cada vez mais
marcas associadas a entreteni-
mento. Desde que as vendas
das pastilhas Reese's Piece, da
Hershey, triplicaram apenas
duas semanas após o início da
exibição do filme E.T., em
1982, os investimentos na mo-
dalidade dispararam e atingi-
ram 1,2 bilhão de dólares no
ano passado. O avanço é no-
tável mesmo na mídia impres-
sa, na qual a fusão de publici-
dade com editorial sofre a
maior resistência, pelo risco
latente de colocar em xeque a
credibilidade das publicações.
A veiculação de produtos nas
páginas dedicadas ao conteú-
do editorial das revistas ame-
ricanas, por exemplo, respon-
deu por 137 milhões de dóla-
res no ano passado. É bem su-
perior aos 85 milhões veiculados em 1999.
A maior parcela dos investimentos tem si-
do dirigida às revistas femininas. Carros e
bebidas, entre outros itens, aparecem como
figurantes em editoriais de moda.

Para entender por que os anunciantes
perseguem espaços no coração do entrete-
nimento, é preciso considerar, em primei-
ro lugar, o fenômeno de fragmentação da
audiência. Com a concorrência das TVs a
cabo e por satélite e a proliferação de ca-
nais, as grandes redes já não conseguem
manter uma audiência hegemônica, como
ocorria até 20 anos atrás. Grandes anun-
ciantes também começaram a questionar a
eficácia dos comerciais de 30 segundos an-
te o poder do consumidor equipado com
gravadores digitais de vídeo. Com esse
equipamento, é possível gravar
muitas horas de programação e
assisti-las saltando os blocos
comerciais. Alguns modelos
permitem avançar a grava-
ção de 30 em 30 segundos.
Fazer parte do show com-
pensaria, no entender des-
sas empresas, a percepção
de que o retorno do comer-
cial tradicional perdeu o
vigor. "As empresas hoje
precisam direcionar sua
comunicação de acordo
com os hábitos de consu-
mo de seus clientes em vez
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de critérios demográficos", diz Christopher
Montenegro, sócio-diretor da consultoria
POP Marketing. Entre os novos hábitos, o
uso crescente de videogames chama a aten-
ção. Trata-se do meio que registra o mais
rápido crescimento na estratégia de inte-
gração de produtos. Para aproximar-se dos
jovens adultos, em junho passado a Unile-
ver colocou na internet um game digital
em três dimensões para promover o deso-
dorante Axe. Nele, os jogadores testam a
capacidade de Impressionar mulheres vir-
tuais. Ao fundir seus produtos nos roteiros
de jogos de videogame, filmes e conteú-
dos da internet, as empresas buscam atrair
sobretudo o consumidor jovem. Metade
dos freqüentadores de cinema nos Estados
Unidos concentra-se na faixa de 18 a 34
anos. Ao lançar um modelo de conversível
da linha SL no Reino Unido, a Mercedes-
Benz criou um filme fictício com o ator
Benicio del Toro a bordo do carro em uma
fuga, mas sem nenhuma menção explícita
ao veículo. A montadora investiu quase 8
milhões de dólares na montagem do filme-
te, exibido como trailer nas salas de proje-
ção. A rigor, essa nova tendência, que es-
tá sendo considerada por especialistas co-
mo uma transição na maneira de se comu-
nicar com o consumidor, é também conse-
qüência do desenvolvimento tecnológico
que possibilitou a criação de novas plata-
formas de mídia, como a internet, o celu-
lar e o palm top, multiplicando em propor-
ções geométricas o número de canais dis-
poníveis para anunciar um produto. Isso
faz com que, mesmo nas novas mídias, os

anunciantes tenham de esforçar-se para
capturar audiência. Alguns deles chegam
a produzir os próprios programas, à ma-
neira como faziam nos primórdios da te-
levisão. Veja a BMW, que contratou cinco
diretores famosos para fazer curtas-metra-
gens em que seus carros são os protago-
nistas. Entre eles, John Woo, diretor de Mis-
são Impossível, e Tony Scott, de Top Gun.
Os filmes foram vistos por 13 milhões de
internautas,

A Audi, concorrente frontal da BMW,
deu um passo à frente. Lançará, em agos-
to, na Inglaterra, um canal de televisão ex-
clusivamente para divulgar seus automó-
veis. O canal será transmitido pela Sky Di-
gital. Além de intervalos comerciais, seus
modelos deverão aparecer em programas
turísticos e de esporte, temas explorados
pela revista que a marca publica em vários
países, inclusive no Brasil. O canal Audi
poderá vir a ser considerado o corolário da
tendência iniciada com a fusão de marcas
comerciais com entretenimento. Convém
lembrar que não se trata de um caso isola-
do. A grife de moda French Connection

mantém uma es-
tação de rádio
com uma progra-
mação exclusivamente musi-
cal para a audiência jovem bri-
tânica. A rádio é sintonizável no site da FC
e também pela Sky Digital, além de ser tri-
lha sonora das lojas da marca na Europa e
nos Estados Unidos. A cadeia de hipermer-
cados inglesa Tesco opera uma rede inter-
na de TV em suas lojas, aberta para publi-
cidade. O projeto, que começou em uma
centena de lojas, chegará a 300. Seu alcan-
ce, de acordo com a Tesco, eqüivale ao de
um programa com 40 pontos de audiência
de uma emissora convencional de televi-
são. No caso do canal Audi, a intenção não
é vender produtos diretamente ou mesmo
concorrer com os similares de entreteni-
mento do mercado, segundo um executivo
envolvido no projeto. "É parte da estraté-
gia de convidar o público a se envolver com
os valores da marca", afirma o publicitário
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inglês Charlie Rudd.

Com reportagem de Denise Dweck e Claudia Penteado
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