
Sem limites para a inserção comercial
Anunciantes como a Toyota querem eliminar as tradicionais barreiras entre o conteúdo editorial e o publicitário
CIBELE SANTOS

A revista Business Week (BW)
levantou a lebre no final de junho
e a especializada Advertising Age
confirmou na semana passada: a
Toyota Motor Corp. está efetiva-
mente negociando com várias re-
vistas dos Estados Unidos a pos-
sibilidade de usar seus modelos
Lexus para "ilustrar" matérias de
interesse geral, ou seja, inserir ma-
terial publicitário em páginas de
conteúdo editorial.

Segundo a BW, até agora "não
há sinais de que a Hearst Magazi-
nes, a Meredíth ou a Conde Nast
Publications (possíveis envolvi-
das') tenham concordado em der-
rubar a tradicional barreira entre
suas unidades editoriais e publi-
citárias". Por outro lado, Deborah
Wahl Meyer, vice-presidente de
marketing da Lexus, disse à Ad
Age que a resposta das publica-
ções (não identificadas) à sua
idéia tem sido "fantástica", e que,
assim como aconteceu com ou-
tras mídias, as editoras de revis-
tas "precisam experimentar coi-

Carro da Lexus, da Toyota: aparecendo em fotos que ilustram o conteúdo editorial

sas novas". "Na TV, a inserção de
produtos cresceu muito. Isso é
pago, aceito pelo público e tor-
nou-se uma prática bastante di-
fundida. Há muitas oportunida-
des para ser aplicadas também no
mundo da mídia impressa", justi-
ficou a executiva.

REAÇÕES
A estratégia da Toyota é con-

testada em vários fronts da indús-
tria. A American Society of Ma-

gazine Editors, por exemplo, afir-
mou que está revendo suas dire-
trizes sobre a questão e que de-
verá publicar novos adendos às
regras ainda neste ano. A Fede-
ral Communications Commission
(FCC), empenhada no combate
à "crescente comercialização da
mídia americana", intensificou
suas investigações sobre as inser-
ções de produtos na mídia e amea-
ça endurecer o controle governa-
mental. Um editor que não quis

ser identificado disse à BW que
"nós podemos vender a mãe, mas
não um artigo que nem sabería-
mos como cobrar". O departa-
mento de jornalismo da Univer-
sidade do Mississipi declarou que
uma iniciativa desse tipo por uma
gigante como a Toyota é "pertur-
badora", na medida em que en-
dossa a invasão do conteúdo edi-
torial que já vem sendo pratica-
da por outros anunciantes. A jor-
nalista Annemarie Conte, que re-
centemente iniciou uma seção de
automobilismo na revista de mo-
da Jane, já recusou uma propos-
ta de inserção de veículo em sua
coluna. "Isso significaria desvalo-
rizar a própria legitimidade do jor-
nalismo. Quero que os leitores
saibam que meu conteúdo não
foi ditado pela propaganda", co-
mentou a jornalista, apesar de
ter ressalvado que muitas publi-
cações acabarão cedendo ao as-
sédio dos anunciantes por re-
ceio de perder suas verbas pu-
blicitárias. Já outras rivais da
Toyota, como General Motors,
Ford e DaimlerChrysler, reite-
raram a falta de interesse nes-
sas iniciativas - - o que não sig-
nifica que deixem de "atender
alegremente" quando as revis-
tas pedem material para ilustrar
matérias não pagas.

AMEAÇA
Para Samir Husni, chefe do

departamento de jornalismo da
Universidade do Mississipi,
existe fundamento no medo
das editoras de perder suas
preciosas verbas caso não aten-
dam às crescentes exigências
dos anunciantes, muitos dos
quais só aceitam comprar espa-
ço publicitário sob a promessa
de inserções extras de produ-
tos ou da publicação de maté-
rias de seu interesse. A própria
vice-presidente de marketing
da Lexus não quis comentar a
postura da Toyota, embora ou-
tro executivo tenha afirmado
posteriormente que a "empre-
sa não adota tais práticas".

O fato é que, seja como resul-
tado da pressão dos anunciantes,
da perda real de receita publici-
tária (as páginas de anúncio de
2004 ficaram abaixo do nível de
1998) ou simplesmente porque
"todo mundo está fazendo", vá-
rias editoras de jornais e revistas
têm transgredido alguns princí-
pios básicos de isenção editorial.

Como apontou a BW, já no
ano passado a revista Forbes ar-
riscou uma experiência ao inse-
rir links pagos por anunciantes

no contexto das matérias publi-
cadas em seu website, uma ini-
ciativa que, apesar de encerra-
da cinco meses depois em virtu-
de dos protestos da redação, foi
imitada neste ano pelo site do
jornal New York Post (que tam-
bém recuou após algum tempo).

Já a revista de celebridades
Inside TV, da Gemstar-TV Gui-
de International Inc., não vê
nada de errado em inserir uma
foto paga de um cliente em seus
artigos, como tem acontecido
freqüentemente. "Nossos pró-
prios editores aceitam isso, da
mesma forma que a comunida-
de inteira dos anunciantes", dis-
se uma executiva da publicação.

TENDÊNCIA DE MERCADO
A inserção de marcas em pro-

gramas de TV, músicas, filmes,
livros, internet e videogames já
não é novidade para grandes
anunciantes, como a Toyota ou
a Procter & Gamble, que notoria-
mente têm desviado parte das
verbas antes dedicadas à mídia
de massa para veículos mais
adaptados às novas realidades
de seu público-alvo.

A prática garíhou grande im-
pulso nos últimos anos, refletin-
do a fragmentação das au-
diências da mídia tradicional, a
emergência de tecnologias que
permitem a eliminação dos co-
merciais de TV (como TiVo) e o
comportamento multitarefa dos
consumidores. Como resultado
dessas tendências, indica uma
pesquisa da PQ Media, o mer-
cado de inserção de produtos
cresceu 16,3% ao ano entre
1999 e 2004, e 10,5% desde
1974, comparado a avanços res-
pectivos de 3% e 8% de propa-
ganda e de serviços de marke-
ting. Guardadas as devidas pro-
porções, estes se expandiram
apenas 7% entre 2003 e 2004,
para cerca de US$ 339 bilhões,
enquanto os investimentos em
inserção saltaram 30,5%, para
US$ 3,46 bilhões no período.

A PQ Media projeta um cres-
cimento também para 2005, de
22,7%, o que elevará o total do
setor para US$ 4,3 bilhões - - dos
quais 57,5% serão dedicados a
inserções na TV, 33,4% em cine-
ma e 9,1% nas "outras" mídias
monitoradas (revista, jornal, in-
ternet, videogame, música gra-
vada, livro e rádio), que deverão
avançar dois dígitos.Em volume
de investimentos, entretanto, as
revistas, comUS$ 160,9 milhões,
continuarão muito à frente dos
jornais, videogames e da web.
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