
Muito além dos 30 segundos
Maior desafio da comunicação na TV é ultrapassar o modelo de intervalo comercial

O processo de planejamento
de mídia atravessa momentos de
fortes mudanças que têm origem
nas alterações dos cenários dos
meios e na forma pelas quais eles
são utilizados.

No Brasil, o investimento em
televisão corresponde a cerca de
dois terços da verba publicitária.
Apesar de um claro desejo dos
anunciantes de experimentar
outros veículos, pode-se dizer que
a TV ainda é a mídia dominante.
Os recursos destinados a outras
alternativas são, em geral, usados
como um complemento da comu-
nicação da marca.

Entretanto, o cenário sugere
que os anunciantes devem ampliar
a visão sobre os meios, abrangen-
do todo o espectro de possibilida-
des de contato que o consumidor
tem com a marca.

DILEMA DA TV
Há fortes razões para manter o

foco do budget em televisão. Em
primeiro lugar, é um veículo de
massa capaz de atingir grandes
públicos em um curto período
de tempo, com planejamento
de mídia relativamente simples.
Esse é o caso do Brasil, onde as
novelas da Globo podem alcançar
com alguma facilidade 50% da
população.

Um segundo ponto aponta a
comunicação dinâmica: o visual, o
movimento, o som, a velocidade e
a empolgação que a televisão traz
podem ser somados ao glamour
dessa plataforma entre consu-
midores e profissionais de mídia.
Com essa natureza dinâmica, ela
é capaz de proporcionar tanto
emoção como informação - - além
de ser o veículo escolhido como
construtor de marca em função
de sua exclusiva habilidade em
transmitir personalidade e outros
aspectos intangíveis.

Em terceiro lugar, a TV fre-
qüentemente é o foco dos gran-
des anunciantes, que apesar de
investir significativas somas de

METODOLOGIA

Esses aprendizados têm como
base os diversos estudos de tra-
cking de comunicação e mídia que a
Mülward Brown desenvolve no Brasil
para várias marcas, com avaliação dos
resultados das atividades de comuni-
cação e ativação.
A Mülward Brown (www.millwardbro-
wn.com), com mais de 70 escritórios
em 45 países, é uma das dez maiores
empresas de pesquisa de mercado,
reconhecida como líder e expert em
estudos de marcas, comunicação e
mídia. Com metodologias integradas e
validadas — tanto qualitativas quanto
quantitativas —, auxilia seus clientes a
construir marcas e serviços fortes.

dinheiro em outras mídias têm
seus planos de comunicação atre-
lados às expectativas de sucesso
da campanha televisiva.

Em quarto lugar, os custos
de produção são muito grandes
quando comparados aos de outros
meios, mas cada execução tem a
probabilidade de contar com uma
vida muito mais longa do que um
cartaz, um spot de rádio ou um
anúncio impresso em revistas.

NOVO OLHAR
O atual cenário da mídia mos-

tra que as empresas estão come-
çando a olhar para um horizonte
além da TV. Possivelmente, o
motivo mais importante desse
movimento é o alto custo de
produção e veiculação nesse
meio, o que força os anunciantes
a repensar como estão gastando
seu dinheiro.

A fragmentação dessa plata-
forma dificulta a compra de uma
audiência de "massa". Os proble-
mas de zapping e zipping, além de
novas tecnologias, como o DVR,
aumentam a fragilidade diante da
idéia de gerar envolvimento com
comerciais de TV.

Em muitos países, a audiência
está caindo - - e, em uma era em
que muito se tem feito para seg-
mentar consumidores e entender
públicos-alvo de nichos, a televi-
são tem menor probabilidade de
atingir targets específicos.

AUMENTO DE CLUHER
A média de anúncios de TV

a que um consumidor típico é
exposto em uma semana varia
bastante de um país para outro
(figura 1}. O Brasil é o terceiro no
ranking de média de comerciais
vistos semanalmente: um teles-
pectador assiste a cerca de mil
anúncios. Essa média é um pouco
maior no Japão e na Indonésia.

Como o clutter causa impacto
no cenário dos investimentos em
TV? Quanto mais anúncios no ar,
maior a dificuldade em captar a

atenção do consumidor e, con-
seqüentemente, de divulgar o
produto. A análise do nível médio
de impacto de propaganda em
alguns dos países listados mostra
que, nos que têm maior número
de peças, o impacto é menor.

Japão e Brasil estão no topo
do ranking em propagandas vistas
por semana e são os países onde
os comerciais alcançam os meno-
res níveis de impacto (figura 2}.

IMPLICAÇÕES
Pesquisas realizadas pela

Millward Brown na Inglaterra e
nos Estados Unidos para entender
o que faz um consumidor parar
para ver um comercial (principal-
mente em função do advento da
tecnologia DVR) constataram que
a atenção é altamente influenciada
pelo interesse no produto e na
categoria, mas também é relacio-
nada ao nível de agradabilidade
gerado pela execução ou pela per-
formance da criatividade da peça.
Cenas motivantes ou intrigantes,
originalidade e envolvimento são
cada vez mais importantes para
fazer um filme sair do lugar comum
e ganhar espaço na memória do
consumidor.

MUDANÇAS
Recentemente, ao avaliar o

investimento em TV observa-se
uma tendência de migração da
verba do tradicional spot de 30
segundos para outras alternati-
vas, como merchandising, pro-
duct placement e patrocínios de
programas (ou quadros dentro
de programas). Algumas possí-
veis vantagens dessa forma de
comunicação em TV são:
• Maior interatividade: quando
bem elaborado, pode ser um
caminho na busca de menor
interrupção e maior interação/
proximidade.
• Capaz de atingir o target mais
envolvido com a atração.
• Boa aceitação do consumidor
se bem integrado ao contexto do
programa.
• Maior tempo de exposição
em relação a uma campanha
tradicional.

Com o monitoramento de
um grande número de ações de
merchandising e patrocínios em
vários países, pode-se dizer que
as novas alternativas, quando
bem-feitas, podem construir per-
cepções positivas para a marca,
mesmo para as já estabelecidas

e grandes. Entretanto, há uma
enorme variação de resultados.

Para que sejam eficientes
deve ocorrer uma ligação/siner-
gia entre o conteúdo do progra-
ma, a mensagem pretendida e a
marca. Há forte correlação entre
adequação do programa à marca
e capacidade de gerar impressão
positiva sobre ela.

Outro ponto importante é
entender a personalidade de
cada atração e, com isso, ava-
liar quais aspectos cada uma
pode transferir para a marca.
A análise de personalidade de
programas no Brasil mostra três
tipologias bastante distintas (/l-
gura 3): os de maior consciên-
cia e sensibilidade, os de maior
extroversão e diversão e os que
não apresentam características
marcantes.
Os resultados obtidos com in-
serções de merchandising em
programas com as diversas
tipologias são bem diferentes.
Algumas tendências verificadas
até o momento:
• Os programas com caracterís-
ticas de maior "consciência" e
"sensibilidade" geram resulta-
dos superiores de apreensão de
mensagem.
• Os de maior "extroversão" e
"diversão", apesar de limita-
ções em transmitir mensagens,
podem ser bons geradores de
conhecimento de marca se o
trabalho for bem planejado,
criativo e inserido no contexto
do programa.

Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, ano 28, n. 1207, p. 37, 8 maio. 2006.




