
TV digital vai provocar profundas mudanças na publicidade
ELIANE PEREIRA

Adaptar-se para garantir a foi uma propaganda interativa de um projeto de TV interativa
sobrevivência ou desaparecer, já
preconizava o naturalista inglês
Charles Darwin nos idos do sé-
culo XIX. Para os publicitários do
século XXI, a teoria da evolução
das espécies nunca foi tão válida:
com a chegada da TV digital,
profundas mudanças vão abalar o
ecossistema do principal veículo
de comunicação do planeta - - que,
no Brasil, fica com nada menos que
60% das verbas de publicidade.

De acordo com Willy Haas, di-
retor geral de comercialização da
Rede Globo, a TV digital vai abrir
um leque muito interessante de
experiências para o telespectador
brasileiro e oportunidades comer-
ciais para o mercado publicitário.
"Vamos disponibilizar programas

criada pela Neogama/BBH para
a fabricante de automóveis Mit-
subishi, em 2004. Hoje o cliente
é atendido pela África.

Realizada em parceria com a
operadora de TV por assinatura
Sky (que há anos já tem seus si-
nais digitalizados) e o canal Fox,
a ação consistia na exibição de um
comercial padrão de 30 segundos
no qual aparecia um "convite"
para o espectador conhecer mais
sobre o produto. Clicando ali sur-
gia uma tela com várias opções
de informação, parecida com o
que se vê na internet. A ação foi
levada ao ar durante o Cine Fox
Interativo, uma sessão de filmes
onde se pode obter informações
extras sobre o título exibido (ficha

em HDTV, cujos intervalos co-
merciais também poderão ser
veiculados em alta definição. O
HDTV possibilitará mensagens
comerciais com enorme ganho de
qualidade", completa.

A (r)evolução na publicida-
de irá muito além dos simples
ganhos de qualidade na imagem
e no som. O grande salto se dará
no campo da interatividade, da
mobilidade, de produção e vo-
lume de conteúdo. É que com a
nova tecnologia o telespectador
não precisa mais ser passivo,
apenas recebendo a informação.
Se quiser, poderá "responder",
pesquisar, buscar informações
e, dependendo do tipo de equi-
pamento de que dispuser, gravar
os programas para assisti-los na
hora em que bem entender.

Isso será possível na medida
em que as peças publicitárias
extrapolarem a mera exibição
de imagens para oferecer outros
conteúdos ao consumidor de
mídia. Um dos poucos exemplos
já exibidos na TV brasileira
de como isso pode funcionar

técnica, elenco, trilha sonora e
curiosidades).

Na opinião de Alejandro Ben-
chimol, que está estruturando
a Geléia, empresa de conteúdo
para atuar na área de interati-
vidade multimídia e que deve
entrar em funcionamento em
dois meses, a publicidade enfren-
tará um grande desafio, porque
terá de ser mais complementar
e estratégica, tanto no conceito
criativo quanto no planejamento.
"A interatividade pode acontecer
de várias formas. Quem vai de-
terminar até onde ela irá serão os
núcleos que vão montar isso den-
tro das emissoras. Já as agências
terão de pensar em pessoas que
gostam de interagir, não em um
público passivo que só recebe a
mensagem", diz Benchimol, que
se apresenta como diretor de
cross channel, na medida em que
trabalha projetos de conteúdo
que contemplam várias mídias
ao mesmo tempo.

Junto com sua equipe, o pro-
fissional foi responsável, há cinco
anos, pela criação e implantação

na operadora de TV por assina-
tura TV Cabo, de Portugal, que
contava com nada menos que 25
canais com conteúdo interativo,
incluindo acesso a e-mail, banking,
comércio eletrônico, games e
apostas. "Tanto as agências quanto
os veículos vão ter de desenvolver
conteúdos diferenciados, as pri-
meiras para seus clientes e os se-
gundos para os telespectadores",
diz Benchimol.

As coisas vão ainda além,
na opinião de Giovanni Rivetti,
vice-presidente de planejamento
da agência Synapsys. Para ele, a
mudança será tão radical quanto
tem sido a consolidação da inter-
net. "A publicidade em televisão
terá de se reinventar. Premissas

clássicas de plane-
jamento de mídia,
como audiência,
cobertura e fre-
qüência, terão de
se encontrar com
novos conceitos,
tais como índice
de atenção, grau de
interação e nível de
replicação", avalia.

A tecnologia
permitirá saber
de fato, pela pri-
meira vez, quan-
tas pessoas estão
assistindo àquele
determinado co-
mercial, quantas
estão tomando uma
atitude de compra
ou interesse em
relação a ele e, ain-
da, quantas estão

transmitindo ou recomendando
aquele conteúdo para seu ciclo
de relacionamento. "Passaremos a
lidar com um modelo de trabalho
que terá impacto direto no consu-
midor e, conseqüentemente, no
mercado. Quem souber usar a TV
digital vai não só fazer a melhor
publicidade como vender mais
seus produtos", acredita Felipe
Alonso, diretor da Film Planet, que
nos últimos quatro anos tem sido a
pessoa destacada pela produtora a
pesquisar e trazer as novidades do
mundo digital para a empresa.

Alexandre Gama, presidente
da NeogamaBBH, salienta que
tanta inovação exigirá uma nova
postura dos profissionais do setor.
"A TV digital permite a TV intera-
tiva, mas a verdadeira mudança
não é tecnológica, e sim humana,
no sentido de que os profissionais
vão ter de aprender a criar para
um meio mais completo e mais
profundo. Temos de olhar para o
beneficio e não nos deslumbrar
corn o brilho forte, mas rapida-
mente passageiro, da tecnologia.
Ela é um meio para um fim."
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