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Resultados de uma pesquisa feita nos Estados Unidos podem mudar a fórmula de comerciais de 
TV para adaptá-los à era dos gravadores digitais de vídeo. 
 
A pesquisa é parte de um esforço da NBC Universal, que pertence à General Electric, para medir a 
eficácia de anúncios de televisão que os espectadores vêem em velocidade acelerada quando 
assistem a programas que gravaram em casa. Resumo da ópera: o público ainda lembra dos 
anúncios - ou pelo menos de alguns elementos deles - mesmo quando passam até seis vezes mais 
rápido do que a transmissão normal. 
 
O estudo, que acompanhou coisas como o movimento dos olhos, batimento cardíaco e suor de 
100 pessoas entre 25 e 35 anos, concluiu que os anúncios que mais atraíram a concentração dos 
espectadores e que mais foram lembrados tinham vários aspectos em comum. Os mais bem-
sucedidos concentravam a ação e a logomarca bem no meio da tela, não usavam muitas 
mudanças de cena, áudio ou texto para contar a história e geralmente usavam personagens 
conhecidos. As pessoas também tendiam a lembrar um anúncio em "fast-forward" se já o tinham 
visto antes em velocidade normal. 
 
Os resultados podem ter implicações para o planejamento e compra de espaços publicitários. 
Anunciantes podem resolver lançar novas campanhas durante transmissões ao vivo como jogos 
esportivos e depois repetir os anúncios em programas que as pessoas são mais propensas a 
gravar e assistir depois. Também podem optar por testar várias edições de um comercial para ver 
como ele fica quando é acelerado, diz Mike Hess, diretor global de pesquisa da OMD, uma firma 
de compra de espaço publicitário que é parte da Omnicom Group. 
 
O estudo da NBC é o mais recente esforço do setor, que ultimamente tem tentado fazer os 
anúncios de TV resistentes à era do gravador digital. Pelo menos um grande anunciante já 
começou a alterar a maneira como faz comerciais. No ano passado, a Visa teve uma série de 
comerciais nos EUA em que fregueses de uma lanchonete pagavam com um cartão Visa. No fim 
da propaganda, o slogan da companhia aparecia em azul forte sobre um fundo branco. A Visa 
decidiu dar mais alguns segundos para o slogan ficar na tela, para aumentar as chances de ele ser 
lido quando acelerado. (A Visa não participou do estudo da NBC.) 
 
O estudo também concluiu que quem usa o "fast-forward" tende a prestar mais atenção à tela do 
que quem fica esperando um "sinal" para voltar a assistir a seu programa. 
 
(Colaborou Suzanne Vranica) 
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