
Entretenimento na web
Saiba como produzir
"espetáculos" digitais para
atrair a atenção do novo
perfil de consumidor

O chamativo letreiro em néon já é um anúncio da

diversão que está por vir. Você adentra a grande lona

azul e amarela e sente logo o cheiro de algodão doce

e pipoca no ar. Ao fundo, uma animada banda toca

um ritmo contagiante que leva boa parte do público

espalhado pela arena a bater palmas compulsivamente.

Esta, inclusive, parece ser a senha de contagem do

início de mais um show... Repentinamente, as luzes se

apagam, a banda pára de tocar sua marchinha e uma voz

imponente anuncia, de forma estridente, pelas potentes

caixas de som do locai: "Respeitável público! Com

vocês, o grande Circo do Fantástico Mundo Novo!".

De imediato, seus olhos parecem ficar hipnotizados

ao avistar, em uma seqüência de tirar o fôlego também,

o perfeito equilíbrio dos malabaristas, a incrível ginástica

dos acrobatas, o desempenho extraordinário dos

contorcionistas, a impagável atuação dos palhaços,

a coragem dos domadores de leão, o sangue-frio do

atirador de facas e o poder de sedução dos ilusionistas.

Tal sensação mágica explica a perpetuação do

sucesso dos espetáculos circenses {http://pt.wikipedia.

org/wiki/Circo} ao longo dos séculos. Além disso, ela

revela uma característica inerente ao comportamento

humano, que sempre busca o desejo, o divertimento

e o prazer como fontes eficazes para amenizar as

adversidades de nossa existência.

Esta situação parece ser replicada no modo como

nos relacionamos com os ambientes tecnológicos,

principalmente se tal análise envolver o uso da internet.

Os números do IBOPE//NetRatings apontam, por

exemplo, a categoria "Entretenimento" como um dos

principais canais de atração de usuários na web.

"Esta é a terceira maior categoria em todos os

países, ou seja, não é um fenômeno local, mas geral.

Há subcategorias muito fortes dentro da categoria

Entretenimento, como música, games on-line e vídeos.

Essas três subcategorias são muito relevantes no país,

atraindo públicos de todas as idades, especialmente os

mais jovens. O Brasil lidera o uso de sites de música,

games on-line e vídeos entre os dez países medidos. O



consumo não pára de crescer", diz Alexandre Magalhães,

gerente de análise de mercado do instituto.

Para se ter uma idéia deste crescimento no país, um

dos últimos levantamentos do IBOPE {http://tinyurl.com/

5ohhp9) revela que o tempo de acesso nesta categoria

atingiu 03h02min por usuário. Para Raphael Pontual,

coordenador de criação da AgênciaClick (www.agenciaclick.

com.br), alguns fatores nos ajudam a explicar o aumento

no número de projetos interativos brasileiros com foco em

entretenimento, nos últimos dois anos.

"Entre eles, além do considerável crescimento das

vendas de computadores (que, pela primeira vez, superou

a venda de televisões em 2007), e o número cada vez

maior de pessoas com acesso à banda larga, está a

entrada definitiva da chamada classe C no mundo on-line.

Há alguns anos, se uma empresa com foco na classe C

pensasse em fazer alguma ação on-line, era recriminada

- principalmente pelo setor de planejamento. Afinal de

contas, não era lá que o público deles estava! Hoje em dia,

é inaceitável que grandes empresas, voltadas à classe C,

ainda apresentem resistência a esse canal de comunicação

e relacionamento com o público. Entre números oficiais e

pesquisas independentes, existem aproximadamente 50

milhões de pessoas com acesso à internet no Brasil, sendo

mais de 50% pertencentes à classe C. São 25 milhões de

novas pessoas, não usuários, mas pessoas, cada um com

seu poder de compra e com seus desejos materiais. É

inaceitável que algumas empresas ainda desconsiderem 25

milhões de novos potenciais clientes."

Diante desse cenário, o mercado digital experimenta um

período muito promissor na expansão das oportunidades

profissionais e de negócios. A seguir, vamos apresentar

as características necessárias para que uma agência possa

incluir tais projetos em seu portfólio de serviços.

A mutação no mercado publicitário

Um dos principais motivos para o crescimento

de projetos digitais baseados no conceito de

entretenimento envolve a gradual migração dos

investimentos em propaganda on-line por parte das

grandes marcas. Esta situação, inclusive, afetará

diretamente a maneira como as campanhas publicitárias

serão desenvolvidas daqui para frente.

"Falando sobre campanhas interativas e entrando

na realidade do mercado publicitário, a discussão, ao

meu ponto de vista, fica um pouco mais polêmica. Existe

uma certa 'crise' na publicidade tradicional. Estamos

cansados de ver como o produto XYZ limpa a sua privada,

mostrando uma animação de computador, ou deixa sua

roupa mais branca que o branco, que já era totalmente

branco nos anos 80. O carro charmosamente impactante,

que claramente não vai fazer você ser o Brad Pitt ou

até mesmo os modernosos telefones que sempre são

anunciados como a última geração das gerações, mas vão

ser obsoletos nos próximos três meses e substituídos por

um modelo novo que custará a metade do preço. Não é

mais sensato continuar com este tipo de campanha que

decepciona os consumidores. Afinal, a tática de atrair

pessoas através da emoção é ótima e eficiente, mas

o amor se transforma em ódio rapidamente e, em um

segundo, você destrói urna relação de anos", alerta Victor

Sahate, diretor de design da Agency Republic (www.

agencyrepublic.com).

Por isso, a busca por um modelo de comunicação

mais adequado a esta nova realidade vai atingir

significativamente o cotidiano de quem trabalha com

a web. "As marcas estão começando a enxergar que

as pessoas não querem 'ver propaganda'. Elas querem

ver coisas que curtem. Para transformar a mensagem

em algo que não tenha cara de propaganda e, ao

mesmo tempo se torne algo que urna pessoa deseja

consumir, temos que transformá-la em entretenimento,

ou informação ultra-relevante etc. As campanhas atuais

de entretenimento visam isso: tomar o lugar de algum

tipo de entretenimento que o consumidor procura

diariamente. A Nike, por exemplo, faz sites que ensinam

as pessoas como correr, como vencer suas metas de

corrida, a encontrar outros que queiram também correr.

Com isso, ela forma uma comunidade em volta do

objetivo do produto. O brandíng entra levemente, como

dizendo 'aqui você entra porque eu te mostro como



correr e faço disso algo legal para sua

vida. Agora, se você também está procurando

um tênis bom de corrida, também temos", destaca André

Matarazzo, sócio da Gringo (www.gringo.nu).

Este cenário se torna ainda mais transparente quando

vemos o discurso adotado atualmente por empresas

de grande porte, dos mais variados nichos de mercado.

"O conceito de entretenimento na web possui muitas

vantagens. Numa mídia convenciona!, por exemplo, a

propaganda muitas vezes 'invade' o espaço do consumidor,

interrompendo o conteúdo que ele escolheu assimilar: um

anúncio numa revista corta a reportagem, um comercial de

TV interrompe a novela ou o futebol... Já na internet temos

a possibilidade de 'ser' o conteúdo. As pessoas passam

a procurar a Olympikus para usufruir do entretenimento

que ela pode proporcionar. No caso do Super Vôlei Brasil

(www.supervoleibrasil.com.br), os fãs do esporte ainda não

tinham a oportunidade de 'praticar' vôlei no mundo virtual.

E a Olympikus, devido a sua longa relação com a CBV, tinha

propriedade suficiente para criar o primeiro game de vôlei

da internet", afirma Márcio Callage, gerente de divisão de

marketing da Olympikus (www.olympikus.com.br).

Boa parte deste posicionamento passou a ser sustentado

também pelo retorno que as campanhas de entretenimento

na web têm trazido para as estratégias de branding. "A marca

se torna mais presente no meio on-line e ganha destaque

com pioneirismo e modernidade. A conseqüência é que

conseguimos gerar um bom banco de dados para futuro

relacionamento e nos tornamos referência em ações desse

tipo. Acompanhamos diariamente os números de acesso ao

hotsite do game '207 Racer' (http://207racer.peugeot.com.

br), e também do 207 (www.peugeot.com.br/207). Ambos

estão recebendo um nível elevado de visitas e o site da

marca já dobrou o número de acessos diários. Estamos muito

satisfeitos com a promoção da família 207 na web e com a

aproximação da marca com os internautas", revela Rogério

Santos, coordenador de web na Peugeot do Brasil (www.

peugeot.com.br).

Entretenimento para todos!

O circo é uma imagem muito recorrente para

representarmos a essência do entretenimento. Grandes

circos são sinônimos das últimas novidades de pirotecnia e

do luxo, mas não podemos nos esquecer da existência dos

circos mambembes, que levam o espetáculo para o público

que não tem acesso aos grandes shows circenses.

Fazendo um paralelo com o mercado web, existe

uma visão de que os projetos de entretenimento são

restritos às grandes marcas, ou seja, apenas elas seriam os

"compradores" exclusivos deste tipo de campanha. Nesta

história, a pergunta que fica é: como realizar este tipo de

serviço também para as pequenas e médias empresas?

"Tendo em mente que o que faz a maior diferença

é o conceito criativo e o foco no usuário. A tecnologia

é uma conseqüência. Para uma peça ser encantadora e

surpreendente, você não precisa necessariamente de

recursos pirotécnicos e verbas astronômicas. Uma ótima

idéia tem o poder de proporcionar uma experiência

incrível. Afinal, os Símpsons concorrem com desenhos que

utilizam recursos dos mais modernos e, mesmo assim, tem

uma audiência gigante. Ele é feito de grandes idéias (e

rosquinhas)", argumenta Vítor Elma.'.', sócio e diretor de

criação da Cappuccino (www.cappuccinodigital.com.br).

Outra boa notícia, segundo Daniel Rothier,

sócio e diretor de criação da Simples Estúdio (www.

simplesestudio.com.br), é a tendência de queda gradativa

nos custos de produção. "Dois fatores complicam esta

história: o custo externo de produção, como aluguel de

câmeras e aluguel de estúdios profissionais com estruturas

adequadas de iluminação e/ou espaço suficiente de

chroma-key; e a terceirização dos profissionais envolvidos.

Com a repetição desse tipo de projeto, a Simples começou

a contratar os profissionais em vez de terceirizá-los (After,

vídeo, 3D, som etc.). Com isso, conseguimos baixar muito

os preços. Isso, aos poucos, vai acontecer em cascata.



chegando aos médios e pequenos. Vejo como um

processo natural. De qualquer maneira, é sempre bom

lembrar: a pós-produção muitas vezes é mais importante

que a própria captação. Claro que não existem milagres

no mundo digital, então uma imagem captada com uma

câmera de qualidade será sempre melhor. Por outro lado,

a paciência e o carinho na pós-produção, na hora de dar

mesmo a forma daquela seqüência, é condição primordial

para um resultado incrível. Já gravamos em estúdios super

pequenos e obtivemos resultados fantásticos".

"Como é uma coisa relativamente nova no mercado,

os custos ainda são um pouco maiores. Porém, a

tendência é de que, em um curto prazo, estarão

disponíveis às empresas de menor porte. Eu diria que a

questão chave não é nem a financeira e sim a cultural. A

adoção de campanhas de entretenimento envolve quebras

de paradigmas das empresas que estão acostumadas

à publicidade tradicional", completa Heloísa Tícianelli,

gerente de marketing e novos negócios da EverMedia

(www.evermedia.com.br).

Estimulando a imersão digital

Uma vez conhecidas as necessidades e os nichos de

mercado, o próximo passo é analisar as características

conceituais e técnicas envolvidas na produção de projetos

nesta área. Palavras como prazer, envolvimento e diversão

vão nortear a criação de ambientes digitais focados no

conceito de entretenimento.

Assim, para garantir um bom período de imersão

de um usuário, será preciso trabalhar algumas questões.

"Acho que tem que existir uma história para o projeto,

pois essa história é que vai ser lembrada, que vai ficar

marcada na mente do usuário. Ele tem que sentir prazer,

ter envolvimento com o projeto. Um bom exemplo é

o website da Gringo (www.gringo.nu). Nele, o usuário

tem total participação, que consiste na apresentação

de vários vídeos gravados em webcam por usuários,

falando palavrões em todos os idiomas. Não houve medo

de ousar, mesmo parecendo grosseiro, e as pessoas,

gostando ou não, têm a curiosidade de ver e participar",

explica Farid Sarsur, diretor de arte da Hollo Interact

(www.hollo.com.br).

Ou seja, agregar valor à navegação do usuário é um

dos principais caminhos para se atingir tal objetivo. "A

única maneira de proporcionar um período de imersão

desejado é trazer soluções criativas e que agreguem

algum valor àquele público. As pessoas estão sempre com

'pressa', e se você não apresentar nada que valha a pena,

elas simplesmente vão embora", alerta Raphael.

"A 'pegada' emocional também é um fator que

sempre perseguimos, quando cabível. Emocionar alguém

em um processo interativo deixa uma marca bem mais

forte que apenas a estética. O período de imersão se

resulta do trinômio 'experiência interativa / público-alvo /

mensagem', alinhada ao conceito", complementa Daniel.

Liberdade de criação? Não é bem assim...

Engana-se quem pensa que a criação de um projeto

baseado em entretenimento goze de uma liberdade ao

extremo. Pelo contrário! Cada caminho criativo deve ter

uma justificativa bem plausível para sua aplicação. Por

isso, é preciso saber até onde vai o limite para se quebrar

determinadas regras de usabilidade e padrões web, de

maneira que não se prejudique o resultado final do projeto.

"Até o limite que não tire do usuário o controle

sobre a peça. À medida que o usuário se sente frustrado,

sua experiência passa a ser negativa. O conceito

dessa suposta liberdade no processo de criação e

desenvolvimento, a meu ver, é bem controverso. Você

pode ter um site de um banco que tenha conceitos de

prazer e envolvimento, sem a obrigação de ser um site

'maluco'. Através de funcionalidades que facilitem, e

até mesmo enriqueçam, a navegação, e recursos visuais

(ícones, por exemplo) que causem uma sensação de bem-

estar e de identificação, é possível criar um ambiente no

qual o usuário não só consiga, como queira navegar e

interagir por muito mais tempo", aponta Vitor.

"Dizem que regras existem para ser quebradas.

Costumo dizer que regras que podem, ser quebradas,

não merecem ser chamadas de 'regras'. Apesar de

esta área ser bastante discutida e respeitosamente

estudada, não consigo identificar regras claras no que

se diz respeito à usabilidade. Entendo que processos

de arquitetura de informação, padrões de usabilidade

e interface são facilitadores e não limitadores. É

super importante que todos nós, que trabalhamos

em ambientes interativos, tenhamos consciência da

importância destes processos e a necessidade de usá-

los para nos guiar e evitar grandes falhas. Porém, não

recomendo ninguém a seguir regras pré-determinadas.

Vamos usar a !u2 para iluminar, o que fazer com o

caminho iluminado só depende da gente", orienta Victor.

Como destaca Raphael, é importante avaliar se



tais mudanças vão representar quebras de paradigmas.

"De forma gratuita, a ruptura de certos valores, que as

pessoas demoraram quase 15 anos para assimilar, pode

ser prejudicial. Agora, se as escolhas do arquiteto de

informação e da equipe de criação forem baseadas no

conceito da campanha, a solução pode auxiliar - e muito

- na imersão do público na experiência. Quanto mais

conceituai for o projeto, melhor. E, ao contrário do que

algumas agências pensam, o conceito não está restrito

a um lettering na página inicial. O conceito vai desde a

escolha da URL do site até o endereço de e-mail usado

para que as pessoas entrem em contato com a empresa.

Pequenos detalhes conceituais transformam-se em

grandes diferenciais".

Evitando o desperdício de tecnologia

A tecnologia é uma área extremamente tentadora

quando pensamos no desenvolvimento de projetos

inovadores. Isso porque existe uma vasta oferta neste

mercado. Em relação aos projetos de entretenimento,

Actionscript, 3D, vídeos interativos parecem ser os aparatos

tecnológicos mais utilizados na produção dos trabalhos.

Diante disso, os especialistas relatam alguns

parâmetros muito úteis na hora da escolha, de maneira

que sejam evitados os excessos e o uso apenas pelo uso

da tecnologia- "Esse é um ponto realmente importante.

Tenho visto alguns projetos interativos grandes usando

tecnologia por tecnologia, em especial vídeos + 3D.

Os parâmetros de escolha passam pela questão do

conceito. Qual é a história que queremos contar? Como

queremos impactar esse usuário? Qual é a relação prévia

dele com esta marca? Onde está o verdadeiro caminho

para comunicarmos o que tem que ser comunicado? Essas

são perguntas que nos fazemos constantemente ao

encarar os novos projetos", revela Daniel.

"Possibilidades tecnológicas avançadas são

cada vez mais utilizadas e, apesar do primor

tecnológico ser louvável em um projeto, não

acredito que definam seu sucesso quando o referencial

é entretenimento. Podemos criar uma experiência

incrivelmente divertida com duas bolinhas em um fundo

liso ou uma experiência insuportável, lenta e truncada

com vídeos 3Ds, som 'surround' e processos interativos

complexos que 'fazem de tudo' para você esquecer a

real definição de diversão. Tudo depende: se realmente

existisse uma forma definitiva de atrair o amor da sua vida,

as revistas femininas não as divulgariam todo mês como

destaque de capa", argumenta Victor.

Preparando sua agência para o entretenimento

Diante das boas perspectivas de negócios que o

segmento de entretenimento promete trazer para as

agências do mercado digital num futuro próximo, alguns

detalhes serão fundamentais para quem deseja colocar sua

empresa como uma das principais referências na prestação

de serviços nesta área. Em termos de estrutura, Vitor traça

uma lista dos programas mais utilizados na produção de

projetos deste porte.

"Anote aí a receita: hardwares com configurações

mais parrudas para agüentar softwares vetoriais (como o

Adobe lllustrator), de edição de imagens (como o Adobe

Photoshop), de animação (como o Adobe After Effects),

o Flash, de edição de vídeo (como o FinalCut) e outros

vários plugins de compressão, programas de 3D (como o

Maya ou o 3DMax Studio), isso sem contar os programas

de edição de áudio, como o Logic Pró (mas que também

pode ser uma parte terceirizada do trabalho, feita por

produtoras especializadas, assim como o 3D e a parte

de vídeo). Além disso, existe a parte de tecnologia do

back end e integração com o front end, que é feita pelos

programadores (PHP, ASP ou ASP.Net) e os webmakers,

que utilizam softwares como o Dreamweaver."

Além de todos esses requisitos de hardware e

software, uma opinião parece ser unânime entre os

especialistas: é preciso captar talentos que sejam

apaixonados pelo o que fazem e manter acessa a chama

do trabalho em equipe. "Costumo dar o exe/r/plo de

quando trabalhava na agência Gringo, em São Paulo.

Ganhamos a conta da Vodka Absolut na América Latina,

concorrendo com as maiores agências do país. Na época,

éramos nada mais do que um pequeno grupo de pessoas

apaixonadas e inspiradas uns pelos outros a fazer um

trabalho verdadeiro e honesto. Essa mentalidade é

fundamental em uma agência, a partir do momento que

toda criação nunca é nem maior e nem menor do que seu

criador. Quando largamos nossa individualidade e nos

tornamos um grande e único criador, os limites da criação

se tornam infinitamente maiores", finaliza Victor.
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