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Para chamar a atenção do consumidor, agências colocam anúncios em banheiros públicos e 
túneis de metrô 
 
Pit stop no sinal de trânsito, animação no túnel do metrô, jogo de futebol dentro do mictório. O 
que não falta é criatividade na publicidade brasileira. Tudo porque a atenção cada vez mais 
fragmentada das pessoas, bombardeadas por informações ininterruptamente, está exigindo 
que empresas priorizem o impacto nas ações de marketing, sob o risco de não conseguirem 
reservar um espaço na memória do consumidor para sua marca. Com esse intuito, novas 
mídias estão sendo criadas, permitindo à publicidade interceptar o público-alvo da campanha a 
qualquer hora e em qualquer lugar. 
 
"Essas ações buscam interagir com o consumidor quando ele está "sem defesa". É como pegá-
lo pelo inconsciente, aproveitando espaços e gerando receitas", explica Antônio Carlos 
Kronemberg, professor de marketing da FGV Management. Para isso, o elemento surpresa é 
fundamental. "Nossa memória é seletiva. Surpreender o consumidor é sempre uma boa 
alternativa para impactá-lo. No entanto, é preciso despertar sua atenção de imediato, para que 
tenha interesse em observar o desenrolar da ação", acrescenta o professor. 
 
Enquanto as mídias tradicionais demandam altos investimentos e alcançam parcela 
significativa da população, a nova publicidade tem sua atuação segmentada, mas atinge uma 
porcentagem maior de sua cobertura limitada. No entanto, para surpreender sempre o 
espectador, é preciso que a busca por novidades seja incessante, e a criatividade se torne a 
maior aliada da publicidade. 
 
Cinco jovens aceitaram esse desafio há pouco mais de três anos, quando montaram a Biruta 
Mídias Mirabolantes, em uma incubadora de empresas no Rio de Janeiro. Hoje, a empresa tem 
30 funcionários, escritório na cidade e em São Paulo e disponibiliza inúmeras mídias a seus 
clientes. O anúncio pode chegar ao consumidor em uma caixa de pizza, voar os céus em uma 
pipa gigante ou interceptar motoristas parados no sinal de trânsito. "Tentamos lançar novas 
mídias todo ano, pois estamos sempre trabalhando com a novidade", enfatiza Rômulo 
Groisman, diretor de Relacionamento da agência. 
 
A mais nova invenção da Biruta Mídias Mirabolantes é a publicidade na areia da praia, que 
ainda não foi utilizada por nenhuma empresa. A agência adquiriu um trator, que pode ser 
usado para limpar a costa, e anexou uma máquina capaz de marcar a areia, deixando a 
logomarca do anunciante no local. "Trata-se de um projeto especial, que demanda parceria 
com diversas prefeituras e traz, ainda, um conceito sócio-ambiental, por limpar a praia. 
Impossível não se surpreender ao se deparar com a areia toda logomarcada", afirma 
Groisman. 
 
Para divulgar a Shell, durante o Grande Prêmio Brasil, a Biruta Mídias Mirabolantes simulou 
uma parada nos boxes com motoristas que aguardavam o sinal vermelho em cruzamentos de 
São Paulo.  
O Pit Stop Shell garantiu para o cliente visibilidade dentro de um evento internacional, sem 
que este precisasse arcar com as caras cotas de patrocínios, atraindo a simpatia do público, 
que tirou fotos e comentou a ação pela cidade e na internet.  
 
TOALETE. A agência New Ad., por sua vez, se especializou na mídia em ambientes internos, 
como em banheiros de academias de ginástica, bares, restaurantes e boates. Segundo Luiz 
Fernando Pimentel, sócio-diretor da empresa, inicialmente houve grande receio quanto às 
propostas, inovadoras em âmbito nacional, mas já amplamente executadas no exterior. "Os 
clientes diziam que não queriam associar a marca ao banheiro. Na verdade, não se trata disso, 
mas de aproveitar um momento no qual o consumidor está acessível para receber uma 
mensagem", explica. 
 



De 2002, ano em que começaram as ações nesses locais, até hoje, a agência ganhou a 
credibilidade do mercado e atendeu empresas como Unilever, Coca-Cola, AmBev, Claro, TIM, 
Vivo, Citröen e Nivea. Para a Miller, a New Ad. adesivou os espelhos de banheiros e colocou 
quadros nestes locais, sempre em referência à marca de cerveja, conseguindo aumento de 
70% no consumo do produto nos bares onde aconteceu a ação.  
 
O resultado foi tão satisfatório, ainda mais se analisado em relação aos custos da ação, que 
para a nova campanha, a Miller optou por ousar mais. Dessa vez, a agência decorou um box 
de cada banheiro, masculino e feminino, dos estabelecimentos parceiros. Nestes locais, haverá 
também uma única mesa diferente das demais. O objetivo da marca é mostrar que quem bebe 
a cerveja se diferencia. 
 
"A equipe operacional da agência vai a campo para alimentar o banco de dados com 
informações dos parceiros, como fluxo de pessoas, características delas, bebidas servidas, tipo 
de eventos e cartões aceitos. Isso nos permite segmentar o público-alvo das ações ao 
máximo", explica Pimentel. O sócio-diretor afirma, ainda, que a agência assumiu o papel de 
profissionalizar a publicidade nesses locais. 
 
Em outra campanha, um pequeno carpete verde, traves de futebol de botão e uma bolinha de 
naftalina foram suficientes para animar os banheiros masculinos de muitos estabelecimentos e 
promover o canal ESPN Brasil. Os itens transformaram mictórios em jogos de futebol, ação 
que rendeu à agência um Leão de Bronze no Festival Internacional de Publicidade, em Cannes. 
Sempre trabalhando com o inusitado, a New Ad. desenvolveu ainda um projeto para a Levi"s 
colocando apenas pernas de manequins vestidas com as calças da marca sentadas em mesas, 
ou em pé em filas. Na peça, filipetas eram disponibilizadas com informações sobre a empresa. 
 
A nova marca de cachaça Montanhesa também teve interesse em impactar os consumidores 
nos pontos de consumo de bebida, sem deixar de lado ações de comunicação em mídias 
tradicionais, considerada pela empresa como a base para fixar produto e marca.  
 
Durante as blitzen aos principais bares da cidade, inicialmente foram distribuídos miniaturas e 
brindes. "Como estávamos trabalhando um produto novo, tínhamos que incentivar a 
experimentação", justifica David Aguirre, diretor de Marketing da Jeo Trade, grupo da 
fabricante de cachaça. 
 
Passada essa primeira fase, a empresa pôde optar pela ousadia e pautou suas ações pelo 
conceito "Ilha da Montanhesa: a vida tem outros sabores". Para passar uma idéia de mudança 
de hábitos, foram distribuídas camisinhas com sabores de morango, maracujá e uva, em bares 
e praias freqüentados por consumidores em potencial.  
 
As pessoas perguntavam qual era a relação entre os dois produtos, ainda pouco 
experimentados pelo público, e os promotores explicavam que era a Montanhesa 
proporcionando novos sabores a eles. Foram distribuídas 20 mil camisinhas e a boa 
receptividade fez com que a campanha fosse reiniciada. 
 
"Tivemos acréscimo de 30% nas vendas de todas as casas onde estamos presentes. Isso, a 
custo muito baixo, gerando grande mídia espontânea. Assim como atingiu o consumidor final, 
a ação alcançou os pontos-de-venda também, com muitos bares e restaurantes optando por 
oferecer o produto", explica Aguirre. Outra vantagem da campanha foi a associação da marca 
com responsabilidade, mote que será bastante explorado na terceira fase da divulgação. "O 
grande número de anunciantes obriga as marcas a chamarem atenção através de ações 
diferenciadas", acrescenta o diretor. 
 
RÁDIO. Fernando Campos, diretor de Marketing da Dial Brasil, tem o mesmo desafio de 
Aguirre: lançar um produto completamente novo no mercado. A empresa também optou por 
combinar ações nas mídias de massa e blitzen promocionais, para garantir cobertura e 
diferenciação. Com orçamento de R$ 2 milhões, a nova rádio Mix FM está sendo apresentada 
ao público em quiosques nas praias do Rio de Janeiro, onde produtos serão distribuídos.  
 



A empresa optou por implementar estratégia usando o celular, através da tecnologia 
bluetooth. Um banner exposto junto aos quiosques informará, durante as ações, da 
possibilidade de se receber gratuitamente músicas e fundos de tela pelo aparelho, bastando 
apenas autorizar o envio através de mensagem de texto. "Assim, minimizo ao máximo a 
dispersão da ação, pois já estou em contato direto com o meu público-alvo: jovem, com um 
poder aquisitivo de médio para elevado e que está antenado com as novas tecnologias. Dou 
brindes a ele com um custo extremamente reduzido", explica Campos. 
 
Assim como a Dial Brasil, outras empresas também estão descobrindo as vantagens de se 
utilizar o chamado mobile marketing. A BeWireless tem quase cinco anos de experiência no 
mercado SMS corporativo e cerca de cem clientes utilizam o seu serviço de envio de 
mensagens para celular, o Comunika SMS. "As empresas devem pensar o SMS como uma 
ferramenta para estreitar o relacionamento com a base de clientes, e não como um meio de 
fazer publicidade no celular para prospects ou não clientes", explica Rodrigo Leal, diretor de 
Projetos da BeWireless. O ideal é que o SMS seja oferecido ao cliente como um serviço 
adicional da empresa, enviado apenascom a autorização do receptor.  
 
METRÔ. Outra mídia recentemente criada, capaz de impactar significativamente os 
consumidores, são as seqüências de imagens, que em movimento transformam-se em 
animações, presentes em túneis de metrôs e trens de todo o mundo. No Brasil, empresas 
como Seara, IBI Banco e Unilever já anunciaram nestes locais. 
 
"Noventa por cento dos usuários do Metrô viram os anúncios e 85% deles puderam nomear a 
marca, registrando altíssimo grau de retenção", comemora Paulo Mylla, diretor da SideTrack, 
empresa que comercializa a mídia.  
Assim como nos demais meios alternativos, é aconselhável a renovação constante do conteúdo 
exposto, pois, com o tempo, o impacto é diluído. "Os anunciantes estão atrás do melhor 
resultado pelo menor preço. A nossa mídia fornece alta freqüência, audiência cativa e alto 
impacto, com custo menor que a televisão ou outros meios", avalia Mylla. 
 
Anunciantes ainda têm a possibilidade de explorar agências bancárias, aeroportos e cinemas 
estampando marcas nas fitas presentes nos pedestais organizadores de fluxo destes locais. A 
Beltmedia, divisão da Belt Group, desenvolveu tecnologia de impressão por processo de 
sublimação que permitiu elevação da qualidade da personalização nesse tipo de mídia. 
"Colocamos o público-alvo da empresa dentro da mídia, em um momento em que está 
aguardando o atendimento e, por isso, suscetível a receber informações", afirma Paulo 
Parontin, diretor da divisão. 
 
Invasão é o risco das mídias inusitadas 
 
Empresas que optam por surpreender o consumidor, captando sua atenção através de mídias e 
ações inusitadas, devem ter bastante cuidado para não se tornarem invasivas. O bom senso 
continua sendo o principal aliado de profissionais de marketing, mas, muitas vezes, é relevado 
e acaba por prejudicar a imagem do anunciante. 
 
Não faltou indignação em relação à distribuição de latas do energético Reb Bull, durante o 
resgate das vítimas no acidente do Metrô em São Paulo. A falta de percepção do anunciante 
condenou a ação ao desastre. Houve quem chamasse de "marketing perverso" a iniciativa da 
empresa de se utilizar de uma tragédia para autopromoção. 
 
Luiz Fernando Pimentel, sócio-diretor da New Ad., avalia a atuação como inoportuna e 
desnecessária. Para que uma ação não alcance um efeito inverso ao esperado, é fundamental 
que haja adequação ao local e ao momento de atuação. Contextualizar a campanha também é 
fundamental na opinião de profissionais de marketing. "Os limites são móveis e um dos 
critérios de avaliação passa pela criatividade. É preciso conseguir engajar o receptor", afirma 
Caíque Severo, diretor de Serviços de Valor Agregado em Comunicação da DM9. 
 
 



A interferência nas atividades rotineiras das pessoas pode incomodá-las e, por isso, é preciso 
ser sutil, evitando excesso de imagens e sons. "Na mídia de massa, o impacto visual é 
fundamental, mas nessas ações direcionadas, ele pode incomodar o receptor. A busca deve ser 
por espaços na mente do consumidor", afirma Fernando Campos, diretor de Marketing da Dial 
Brasil. 
 
Por outro lado, Romulo Groisman, diretor de relacionamento da Biruta Mídias Mirabolantes, 
afirma que não é possível agradar a todos e que os limites variam de mídia para mídia. 
"Tentamos sempre satisfazer a maioria. Evitamos o uso de buzinas em ações que usam aviões, 
por exemplo, pois as consideramos invasivas demais e perturbadoras, para um momento de 
lazer, como a praia", explica. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de janeiro 5 fev. 2007. Gerência, p. B9. 


