
Chega de intrusos
Consumidores querem das empresas atitudes voltadas para suas
necessidades específicas, além de campanhas sutis e envolventes,
repletas de informação e entretenimento

O ponto de partida desse
turbilhão de novidades é a
mudança de referencial. Alguns
anos atrás, quando alguém
falava em mídias massivas como
TV, jornal, revista, rádio, enfim,
as grandes mídias de uma
maneira geral, conseguia
identificar que, apesar de
características próprias, todas
têm um modo de funcionamento
muito parecido. Contam com o
que os especialistas chamam de
modelo de economia de atenção.
Cria-se uma expectativa em

32 torno de um assunto, tema ou
narrativa e há uma interrupção
para que se possa fazer o
anúncio publicitário ou
pronunciar a mensagem
comercial. As telenovelas, por
exemplo, ainda utilizam esse
formato, como a maioria dos
programas de televisão.

Esse modelo funcionou
muito bem por anos e anos.
Mas, quando o assunto recai
sobre as mídias digitais, essa
lógica muda completamente.
Isso porque a distribuição do
conteúdo começa a formar
públicos mais sofisticados e o
meio é muito genérico, com
características próprias. O
público se habituou, conhece os
passos e a grade de programação

Rodrigo Cicutti exposição
da marca em formato de
história bem-humorada

- ou cadernos de jornais e
revistas - e procura alternativas,
informação qualificada e
direcionada, não aceita mais
o modelo intrusivo, quase
chantagista. Já nos idos da
década de 60, o teórico
canadense Marshall McLuhan,
autor de "Understanding Media:
The Extensions of Man"
(Compreendendo a mídia: as
extensões do homem), pregava
que chegaríamos ao ponto em
que não existiria mais diferença
entre o anúncio e o produto. No
meio massivo e tradicional, o
público entra em contato com a

mensagem para obter satisfação
quando tiver o produto, de uma
forma direta: "Vá na loja tal,
compre a roupa xis para ficar
feliz". O anúncio é o mediador
para a satisfação. Na cultura
eletrônica, o próprio anúncio
deve apresentar algum tipo de
satisfação. Ele tem de ser
informação relevante ou
entretenimento. Ou, porque
não, ter o próprio produto em si.
"A linha entre publicidade e
entretenimento é cada vez mais
tênue", resume Marcelo
SantTago, diretor de novos
negócios da Mídia Click.

A alternativa então é
criar vínculos de ordem
afetiva, informativa ou de
entretenimento. Se possível,
aliar tudo isso. Em vez de correr
para onde há muita gente, as
propostas atuais levam a uma
concentração em grupos de
afinidades. Chega a ser banal e
isso também não é novidade.
Mas poucas empresas praticam
iniciativas do gênero. As
comunidades hoje já estruturadas
possuem um conjunto de
valores, de vínculos afetivos,
símbolos, códigos e linguagens
que podem perfeitamente aceitar
determinados tipos de ações.
Para tanto, as companhias
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precisam descobrir determinadas
"senhas" de acesso a esses
grupos. Não basta, porém,
repetir o modelo do impresso
ou da TV nos meios digitais.
Enquanto a lógica continuar a
ser massiva, a mensagem corre
o risco de ser dispersa e pouco
eficiente. Entender a linguagem
que o público da mídia específica
utilizada fala é primordial para
o sucesso no desenvolvimento
de campanhas e exposição
de marcas.

A Brasil Telecom já realiza
experiências mais interativas e
sutis ao mesmo tempo. Lançou a
campanha em formato
videocast "Eu vim em paz"
(www.euvimempaz.com.br), um
programa bem-humorado
produzido pela companhia de
comédia Os Melhores do

Mundo. Toda semana há uma
história e relatos sobre o
aparecimento de Objetos
Voadores Não-Identificados
(OVNIs). "São 15 filmes que
ilustram nossa marca sob a
forma de conteúdo", conta o
diretor de marketing da
companhia, Rodrigo Cicutti.
"Apostamos muito que o
consumidor hoje prefere ver o
produto ou serviço dentro de
um contexto. A web é um
grande meio de mídia para
fazer chegar sua mensagem a
um consumidor de valor", diz.
E o investimento não será
pequeno. A Brasil Telecom deve
aumentar de 5% para 9% a
aplicação de recursos em mídia
on-line ainda em 2007.

Agora, além dos criativos
publicitários, há espaço para

roteiristas, dramaturgos,
cineastas, enfim, profissionais
especialistas em narrativas e que
conseguem produzir publicidade
em forma de conteúdo que
envolva os consumidores. "O
segredo é dar entretenimento
primeiro, informação depois e
para alvos claramente
delimitados, criar um diálogo
com o público e, claro,
aproximar o público da
composição das campanhas",
explica o Vinícius Andrade
Pereira, professor de
comunicação e design da
ESPM—RJ e pesquisador do
Centro de Altos Estudos de
Propaganda e Marketing
(CAEPM) da escola. "O desafio
será fazer tudo isso transitar
entre as diversas mídias de
forma continuada", finaliza.
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