
Entretenimento integrado em xeque
Apesar do consenso de que as inserções de marcas e produtos na mídia
vieram para ficar, permanece a dúvida sobre como elas irão evoluir
CIBELE SANTOS

Há quatro anos, no primeiro
evento anual Madison & Vine
Conference (promovido em Los
Angeles por Advertising Age), o
então presidente-COO da Coca-
Cola Co., Steven Heyer, alertou a
indústria de entretenimento e as
agências publicitárias dos Estados
Unidos sobre a importância cada
vez maior das ações de "brand
entertainment" ou "integrated
entertainment" - - as clássicas
inserções de produtos ou marcas
em filmes, programas de TV ou
eventos culturais e musicais —, em
face da contínua perda de prestígio
dos comerciais de 30 segundos e da
mídia de massa em geral. "Colabo-
rar ou morrer" foi sua afirmação
aos participantes da conferência.

Na semana passada, já no
cargo de CEO da rede hoteleira
Starwood Hotels & Resorts, Heyer
mudou o tom. "Nem pensem em
brand entertainment a menos que
saibam exatamente o que é a sua
marca e quem são os seus consu-

midores", declarou o executivo
aos cerca de 400 anunciantes, pu-
blicitários e consultores reunidos
no Beverly Hills Hotel para uma
nova edição do evento. Segundo
ele, a ignorância sobre essas
questões básicas torna as ações
de entretenimento integrado ine-
ficazes, além de indicar que elas
ainda têm um longo caminho pela
frente antes de se tornarem uma
alternativa eficiente às ferramen-
tas tradicionais de marketing.

De modo geral, a postura
contida de Heyer traduziu a tô-
nica do encontro e resumiu um
consenso: enquanto há quatro
anos a grande questão do Madi-
son & Vine girava em torno da
importância ou da viabilidade
do entretenimento integrado

- "vale a pena investir?" —, a
deste ano confirma seu valor
como instrumento, mas põe em
dúvida a estrutura dos acordos
e a forma de execução dos pro-
gramas de integração — "como

entregar entretenimento de for-
ma eficaz via celulares, iPods ou
outras mídias alternativas?".

EVOLUÇÃO
Muitas das questões levan-

tadas no evento de AdAge con-
tinuam sem resposta, refletindo
as contínuas transformações do
cenário global da mídia. Por ou-
tro lado, embora de forma sutil,
algumas mudanças já se fizeram
notar na segunda metade de
2005. Alguns exemplos são os
acordos inéditos de distribuição
de conteúdo fechados entre
ABC/iTunes Music Store, CBS/
Comcast, NBC/Directv e NBC/
iTunes. Outra tendência de mer-
cado que começa a despontar é
uma ênfase maior em parcerias
para video on demand.

A especialista em integração
de marca Marathon Ventures,
lançada pelo executivo de mídia
David Brenner, também fechou
acordos recentes com a rede de

TV CBS para inserir virtualmen-
te produtos no cenário de seus
filmes e comédias. A vantagem
desse formato é que a inserção é
estática, não exigindo interação
com atores, scripts especiais ou
grandes esforços de produção. O
que a Marathon propõe, mesmo
usando tecnologia de ponta na
integração, é um retorno às clás-
sicas inserções dos prirnórdios da
TV (apenas mostrar os produtos,
de forma a serem notados pelos
espectadores), o que aumenta
a rapidez da tomada de decisão
dos anunciantes e a padroniza-
ção técnica da inserção.

NÚMEROS
Nem todos os especialistas

de mercado concordam acerca
do grau de eficácia do entre-
tenimento integrado. Segundo
pesquisa recente da Find/SVP,
os comerciais de TV são mais
eficientes do que a colocação de
produtos em programas — 52%

dos espectadores compraram
um artigo exibido em comerciais
contra 23% dos que foram expos-
tos à inserção. Por outro lado,
a Nielsen Media Research, que
monitora o mercado dos EUA há
três anos, revela que o número de
ações de integração saltou 30%
em 2005, para 108.261. Arede de
televisão aberta NBC dominou o
ranking, com 7.470 inserções de
um produto apenas no reality
show The Contender, além de
outras 3.009 na versão norte-
americana de O Aprendiz.

De acordo com outra especia-
lista, Mark Burnett Productions
(que tem a P&G entre seus clien-
tes), o balanço das compras ante-
cipadas de TV em 2005 mostrou
que, dos US$ 9,2 bilhões investi-
dos pelos anunciantes no upfront
(contra US$ 9,2 bilhões em 2004),
cerca de US$ 125 milhões foram
canalizados para entretenimento
integrado. Até junho, a empresa
havia coletado US$ 16 milhões
em patrocínios e compra de mídia
no The Contender para a Toyota
Motor Sales USA — o maior fee
já pago por um anunciante em
contratos dessa natureza — e
fechado um acordo de US$ 100
mil em ações da fabricante de
áudio SLS International (cerca de
3% do capital da companhia) em
troca de inserções na série Rock
Star: INXS, que estreou na CBS
em julho de 2005.
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