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Publicidade para quê? 
Pesquisa qualitativa da Microsoft e do Starcom MediaVest 
Group expõe causas da aversão das pessoas à propaganda 
ALISSON ÁVILA 

Em tempos de pretensa re
visão de todas as facetas da co
municação e do marketing, com 
o objetivo de gerar novos pontos 
de contato e ampliação da efi
cácia das mensagens de marca, 
uma pesquisa sobre os motivos 
pelos quais as pessoas evitam a 
propaganda vem bem a calhar. 
É o que a Microsoft e o Starcom 
MediaVest Group (SMG) fizeram 
ao longo do ano passado, com o 
levantamento qualitativo Lifes-
tyle of the Ad Averse (algo como 
O Estilo de Vida dos Avessos à 
Publicidade), que através do 
método de invasão de cenários 
acompanhou os pontos de vista, 
os hábitos de consumo de mídia 
e os distintos comportamen
tos de "um grupo restrito" de 
pessoas entre 17 e 35 anos nas 
cidades de Nova York e Denver, 
nos Estados Unidos. O material 
vem sendo divulgado em diver
sos mercados do planeta mas, 

até o momento, ainda não foi 
objeto de uma apresentação 
formal na América Latina. 

A principal síntese do traba
lho, segundo a diretora global 
de pesquisas da Microsoft Digi
tal Advertising Solutions, Beth 
Uyenco, é a divisão do público 
em dois grandes grupos, classi
ficados como "Não Podem Ser 
Incomodados" (os "avoiders") e 
como "Seja Bacana ou Vá Embo
ra" (ou "editors"). Para Beth, no 
primeiro caso são pessoas que 
simplesmente não querem mais 
saber da abordagem tradicional 
da propaganda, narrativa e in-
terruptiva, independentemente 
do meio. "A questão é a lingua
gem, não o veículo", conta. Já o 
segundo grupo gosta do "jogo" 
do marketing e dá uma chance 
às marcas: "Se valer a pena, eles 
embarcam; se não, eles detesta
rão", comenta a pesquisadora. 

Bcth observa que a pesquisa 

surgiu motivada por fatores evi
dentes: a divisão da Microsoft 
para a qual ela trabalha precisa 
essencialmente de mais usuá
rios para atrair anunciantes às 
suas plataformas, assim como o 
SMG necessita saber, enquanto 
birô de mídia (entre outras 
ferramentas), o que as pessoas 
esperam das marcas dentro 
dos ambientes de mídia nos 
quais elas se movimentam. Mas 
não é só: outros levantamentos 
serviram para ensejar a inicia
tiva, caso dos dados da revista 
britânica Admap informando 
que a rejeição aos comerciais de 
TV na Inglaterra subiu de 20% 
em 1995 para 34% cm 2005, e 
de outra entidade patrocinada 
pela própria Microsoft, o Centro 
para o Futuro Digital, que foi a 
diversos países perguntar aos 
espectadores se eles saíam da 
frente da TV para fazer alguma 
outra coisa quando o intervalo 

comercial ia ao ar. As respostas 
foram particularmente altas em 
países como Suécia (84%), Ja
pão (66%) e Cingapura (69%). 

Na pesquisa conduzida por 
Beth, 33% dos entrevistados 
afirmaram que nunca prestam 
atenção à propaganda usual, en
quanto outros 27% declararam 
que as mensagens publicitárias 
não são relevantes para eles. 

EXCESSO DE ATIVIDADES 
Além da conclusão geral de 

divisão dos consumidores entre 
"editores" e "evitadores" (_sic), 
Beth destaca outro elemento: a 
concorrência estabelecida hoje 
em dia entre a mídia e as demais 

Outros meios tradicionais 
também foram lembrados na pes
quisa. O rádio foi valorizado como 
"mídia em movimento", embora 
esteja muito ligado à idéia de zap-
ping e de mistura da programação 
externa com músicas escolhidas 
individualmente. As revistas 
foram destacadas como uma op
ção importante de conteúdo em 
termos inspiracionais e de ten
dências. Entretanto, Beth alerta 
que a simpatia por essa ou aquela 
mídia não significa boa vontade 
automática à publicidade nela 
inserida. "Pelo contrário: quanto 
mais bem quisto um veículo por 
uma pessoa, mais irritante pode 
ser o choque com uma propagan-
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atividades sociais dos tempos 
contemporâneos. "Nunca houve 
tanta competição entre dife
rentes apelos para preencher o 
tempo livre das pessoas — e a 
própria noção de tempo dimi
nuiu. Amigos, atividades sociais, 
esportivas, música, compras e 
hobbies brigam entre si para se
rem significativos no dia-a-dia de 
cada um", considera, lembrando 
também a disputa interna da 
categoria: celulares, TV à Ia car-
te, gravadores de programação, 
players musicais e consoles de 
games também podem ocupar, 
mesmo que involuntariamente, a 
posição de "mídia" no cotidiano 
— e tendo a seu favor, contra a 
lógica da televisão, fatores como 
portabilidade e mobilidade, sem 
exigir uma postura fixa e "passi
va" diante do equipamento. 

Além disso, a pesquisadora 
alerta para a sensação de auto
nomia dos consumidores de hoje, 
sejam eles jovens ou não. "Eles 
se definem a partir das atividades 
pessoais e das informações que 
trocam com pessoas próximas, 
não com fatores eminentemente 
externos como a mídia." Nesse 
ponto, um intervalo televisivo 
tradicional pode travestir-se em 
oportunidade para fazer ativi
dades particulares que dizem 
mais a respeito do estilo de vida 
do espectador do que o próprio 
programa que está sendo assis
tido. "Mesmo a internet pode 
dar a sensação de tempo sendo 
roubado", ilustra Beth. 

da que gere obstáculos ao livre 
acesso do seu conteúdo." 

Entre as conclusões do estu
do estão fatores como a dialética 
entre distração»e atração, no 
que tange ao fato de que passa
tempos midiáticos podem não 
mais fazer sentido em termos de 
alcance de massa; as abordagens 
interruptivas da publicidade re
metem à falta de civilidade nas 
relações interpessoais — "um 
vendedor chato é tão desa
gradável quanto um pop-up" 
—, elemento que precisará ser 
particularmente pensado para 
ações de comunicação e mar
keting em telefones celulares; a 
ampla consciência de consumo 
presente nos indivíduos deverá 
ser levada em conta para que 
toda relação seja de mão dupla 
e com possibilidade de reação 
de quem compra ("somos moti
vados o tempo todo, portanto é 
natural que as pessoas queiram 
se expressar e ambicionem re
tornos tangíveis"); e, boa notícia, 
as inserções publicitárias surpre
endentes ou em lugares inespe
rados tendem a ser valorizadas, 
assim como um planejamento 
que contemple a rotatividade no 
uso de diferentes ferramentas 
ou canais. "Oferecer opções, de 
modo que cada um possa 'cus
tomizar' a propaganda de suas 
marcas preferidas ou paixões 
pessoais, é um ótimo caminho", 
finaliza Beth, não sem antes 
ressaltar: "Daqui por diante, 
cortesia nunca será demais". 
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