
Em publicidade, falar à audiência errada
é como falar ao vento. Uma boa estratégia
de marketing deve, acima de tudo, colocar a
marca junto de seu público específico. Novas
mídias têm sido apresentadas ao consumidor
brasileiro e tornam-se uma oportunidade de
realizar campanhas criativas, interativas c que
atingem diretamente o público interessado
no produto. O acompanhamento do Projeto
Intermeios (www.proietointermeios.com.br)
mostra queda de 17,23% no investimento em
cartazes outdoors no último ano, incentivada
principalmente pela Lei Cidade Limpa, em
São Paulo, enquanto outras mídias externas,
principalmente eletrônicas, tiveram aumento
no faturamento. Entre as alternativas moder-
nas, os totens publicitários, postos na rua ou
em espaços de shoppings e aeroportos, por
exemplo, ganharam novas aplicações com a
difusão dos monitores LCD e outras tecnolo-
gias recentes. Além de identificarem o anun-
ciante com logotipos e filmes institucionais,
essas estruturas trazem benefícios gratuitos
ao consumidor, como carregar o celular quan-
do se está prestes a embarcar na ponte aérea
ou receber um jato d'água refrescante após
uma corrida no parque.

A empatia gerada por um serviço opor-
tuno e gratuito pode muitas vezes ficar para
sempre na memória do usuário. "O anunciante
deve aproveitar o máximo das possibilidades.
Quando expõe sua marca junto a um produ-
to que traz benefício ao consumidor, conse-
qüentemente melhora sua imagem", analisa
a professora de Mídia da Escola Superior de
Propaganda e Marketing (ESPM), de São Pau-
lo, Ana Lúcia Fugullin. O totem é um tipo de
mídia que em muitos casos traz o consumidor
de maneira espontânea até a marca, atraído
pela vantagem embutida na peça publicitária.
Esse benefício pode ser associado a diferentes
aplicações, como reforçar uma relação de con-
fiança ou mesmo ajudar no reposicionamento
de imagem da empresa anunciante.

A mineira J. Chebly Comunicação e Mí-
dia, empresa focada em mídia aeroportuária,
mantém oito totens nas salas de embarque de
cinco grandes aeroportos do País - Confins,
em Belo Horizonte, Galeão e Santos Dumont.
no Rio de Janeiro, e ainda nos terminais de
Fortaleza (CE) e Natal (RN). "Os anunciantes
querem formas diferentes de interagir com o
seu público. Os totens são uma dessas formas,
com possibilidade de conteúdo audiovisual,
transmitido através da tela LCD, e outros be-
nefícios'1, comenta Leonardo Chebly, diretor
comercial da empresa.

O modelo da J. Chebly serve para recarre-
gar telefones celulares e notebooks. As peças
têm capacidade para atender a até 16 apare-
lhos ao mesmo tempo, O serviço, que possui
certo caráter de emergência, pode fazer muita
diferença num momento em que o contato
por telefone pode decidir questões importan-
tes, como observa Chebly. A recarga é gratuita
e não requer o carregador, pois na estrutura
há plugs com entradas para oito modelos di-
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ferentes de aparelho. No caso dos notebooks,
é necessário o carregador.

Durante a recarga, o usuário assiste à publi-
cidade do anunciante, que pode conter desde
vídeos institucionais até previsão do tempo. O
conteúdo também pode ser formulado pela J.
Chebly, com capacidade de atualização diária.
Alguns clientes investem em agendas culturais
e clipes de música, para tornar o conteúdo mais
atraente, Segundo Chebly, o anunciante pode
também solicitar totens em sua praça, seja em
aeroportos, seja em rodoviárias. O contrato
mínimo para anunciar é de três meses. Sem
revelar mais detalhes, o diretor comercial está
em meio a uma negociação, com uma grande
empresa de telefonia, que pode levar novos to-
tens para 15 aeroportos nacionais.

O contato do consumidor com o totem dá
ao anunciante a chance de associar sua marca
a um tema importante para seu público-alvo,
criando envolvimento. "Uma característica da
maioria das mídias alternativas é serem sele-
tivas, segmentadas. O anunciante, após uma
análise de objetivos e público, consegue bus-
car mídias que não são de massa, muitas vezes
mais criativas e customizadas, com uma possi-
bilidade maior de atingir o consumidor certo",
afirma a professora Ana Lúcia, da ESPM.

Inovação

O totem Ozone-In, fabricado pela Sphe-
rical Networks, de Florianópolis, é outro
exemplo de como a inovação tecnológica está
remodelando essa categoria já conhecida na
mídia externa. Entre os quatro modelos dis-
ponibilizados, a opção de totem externo, de
2,7 metros, é a mais solicitada. Uma escala
numerada de um a 11 demonstra em tempo
real a intensidade da radiação solar no local,
de acordo com a convenção da Organização
Mundial da Saúde. "É uma forma de transfor-
mar a radiação que a gente não vê, porém nos
prejudica, em algo visível, a partir da indicação
do totem. As informações sobre isso até então
eram estatísticas, como a previsão do tempo",
ressalta o diretor de planejamento e negócios,
Sérgio Kappel. De acordo com a equipe da
Spherical, o equipamento é único no mundo,
pioneiro na tecnologia digital de transmissão
de dados que possibilita a leitura instantânea
dos raios UV pelo aparelho.

Foram quatro anos desde a idéia original

até o produto final. Em novembro de 2006, foi
lançado o primeiro Ozone-In, na capital cata-
rinense. Em Balneário Camboriú (SC), há três
peças na orla e mais duas em instalação, todas
ao longo da Avenida Atlântica, encomendadas
por uma empresa de publicidade. A praia de
Jurerê Internacional em Florianópolis, com
dois totens, foi a primeira do mundo a ter lei-
tura de radiação solar. Inicialmente, o público-
alvo da Spherical eram entidades públicas
ligadas à saúde, porém o retorno não foi o
esperado. Focada apenas em fabricar o apare-
lho, a empresa busca agora a iniciativa privada
- agências de comunicação visual e comercia-
lização de espaços externos - para turbinar as
vendas do produto, ainda pequenas de acor-
do com a expectativa do fabricante. "É nosso
produto mais conhecido, porém não é o que
sustenta a empresa", aponta Kappel

No Rio, a Clear Channel, empresa especiali-
zada em mobiliário urbano, também encontrou
um meio de unir publicidade e saúde no am-
biente da orla carioca. O "Fresh Channel" é diri-
gido ao consumidor que pratica esportes ou ao
menos freqüenta a praia. As peças estão em 34
pontos distribuídos pela orla, nas praias do Fla-
mengo, Copacabana, Ipanema, Leblon, Barra de
Tijuca e na área da Lagoa Rodrigo de Freitas. No
totem, um botão aciona quatro bicos que lançam
vapor d' água por alguns segundos, refrescando
os usuários. "E uma ferramenta que possibilita
criar um envolvimento com a marca. Além disso,
no Rio de Janeiro este formato é o único permi-
tido na orla da cidade, o que eleva o impacto da
campanha, por não ter concorrência no mesmo
entorno", destaca o presidente, Emílio Medina.

Usado na aplicação certa, o totem é mesmo
uma garantia de retorno, de acordo com a pro-
fessora Ana Lúcia. Porém, é necessário usar a fer-
ramenta com sabedoria. "No momento de esco-
lher a mídia, é aconselhável buscar o serviço das
agências, empresas de criação e pesquisa, que
podem ajudar a fazer uma boa escolha. É preci-
so cautela, pois a diferença entre investimento e
gasto se resume no retorno obtido."

Text Box
Fonte: Empreendedor, a. 14, n. 162, p. 36-37, abr. 2008.


	Untitled



