
CONFIDENCIAS
EM TIMES SQUARE
A Procter & Gamble divulga
segredos de suas consumidoras
na internet e em locais públicos.
Detalhe: elas adoram
ISABEL ABREU BRAGA

E
NVOLVER CONSUMIDORES NA
propaganda é uma das gran-
des novidades do marketing.
E nenhuma grande empresa
no mundo tem feito isso de
forma tão intensa quanto a
Procter & Gamble, uma das

maiores fabricantes mundiais de produtos
de consumo de massa. Sua campanha pa-
ra o desodorante feminino Secret, o mais
vendido nos Estados Unidos, é revolucio-
nária. Primeiro, por meio de uma série de
anúncios em revistas, na TV e em outdoors.
a P&G convidou suas consumidoras a re-
velar seus segredos num site. Numa segun-
da etapa, fechou acordos com a agência de
notícias Reuters e com a Nasdaq, bolsa de
valores ligada ao setor de tecnologia, para
que as confidencias fossem exibidas em
seus painéis eletrônicos na Times Square.
No cruzamento símbolo da cidade de No-
va York, passam diariamente mais de 1,5

milhão de pessoas. A cam-
panha, que faz parte das co-
memorações dos 50 anos da
marca Secret, é um suces-
so. Desde que o site de se-
gredos entrou no ar, há pou-
co mais de um mês, cerca
de 8 000 mulheres já com-
partilharam online sua intimidade. Mais do
que estimular as vendas, a iniciativa pre-
tende ser um canal de aproximação com
as consumidoras.

Ao lançai" a campanha do Secret, a P&G
(a maior anunciante do mundo) repete uma
estratégia até então adotada por pequenas
e médias empresas, com atuação restrita a
nichos de mercado. Em 2004, a badalada
agência de publicidade Crispin Porter +
Bogusky criou um website para a compa-
nhia de produtos de limpeza Method no
qual os consumidores eram convidados a
"lavar a roupa suja" na internet. Era uma

Painel em Nova York (destaque): 8 000 segredos

abordagem ousada, que combinava com o
perfil da companhia — fabricante de pro-
dutos caros, com embalagens assinadas por
designers famosos e com pouca verba pa-
ra anúncios de TV. Recentemente, outra
empresa de produtos de limpeza, a Biolab.
aderiu à onda criando um site e um servi-
ço telefônico chamado Filfhy Confessions
("confissões sujas"), cujo nome já explici-
ta a idéia da brincadeira.

A adesão de uma corporação gigantes-
ca como a P&G ao mexerico online é um
exemplo lapidar do que está acontecendo
hoje no mundo da propaganda. Anúncios
tradicionais vêm, cada vez mais, dando lu-
gar a campanhas interativas, que envolvem
várias mídias e levam em conta a voz do
consumidor. É a mesma tendência que pro-
voca a proliferação dos blogs empresariais.
o sucesso de marketing de guerrilha e das
chamadas campanhas virais. "O consumi-
dor sabe que a propaganda é uma espécie
de encenação para convencê-lo a comprar
algum produto", diz Ruy Lindenberg, vi-
ce-presidente de criação da Leo Burnett
Brasil, que atende a P&G no mercado na-
cional. "Mas ele gosta e tem reagido bem
a esse tipo de provocação." •
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