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Nas últimas semanas os 
norte-americanos têm sido 
bombardeados por imagens da 
atriz Christie Brinkley, em uma 
paródia do filme clássico dos 
anos 80 Férias Frustradas, em 
uma campanha da operadora 
de televisão por assinatura Di-
rectv. E também pelo presiden-
te da Sprint, Dan Hesse, falan-
do sobre sua companhia dentro 
de uma lanchonete, além de 
uma versão retrabalhada da 
canção Saved by Zero, da banda 
The Fixx, que lembra as pessoas 
sobre as opções de pagamento 
sem juros da Toyota. O que eles 
têm em comum é ter deixado os 
consumidores fartos.

Usuários da rede social Fa-
cebook criaram recentemente 
uma comunidade, que já tem 9 

Campanhas da Toyota, com versão da música Saved by Zero, da banda The Fixx; e da Directv, com paródia do 
filme Férias Frustradas, foram intensamente repetidas nas últimas semanas nos Estados Unidos

Novas estratégias 
para anunciar na TV
Como comunidades se mobilizam na web para pedir fim de campanhas repetitivas
Da Ad Age

Profissionais de criação têm 
protestado, ao dizer que os 
telespectadores assistirão a 
comerciais inteligentes. Mas a 
chance de que a Coca-Cola pare-
ça desconfortável quando vista 
pela 88a vez é grande. No mundo 
da publicidade o fenômeno é 
chamado de “wear-out”, que é 
o ponto em que consumidores 
não ouvem mais as mensagens 
que são transmitidas para eles 
porque já foram absorvidas 
tantas vezes que deixam de ser 
novas ou interessantes.

Os consumidores torna-
ram-se muito mais sensíveis a 
múltiplas exibições do mesmo 
comercial, aponta Kate Sirkin, 
diretora de pesquisa da Star-
com MediaVest. Enquanto os 
anúncios em veículos impres-

mento sem juros, justo em um 
período de aperto econômico. 
Para que a mensagem pegasse, 
a estratégia para os comerciais 
criados pela agência Zimmer-
man era “alcançar 75% do target 
ao menos seis vezes”, segundo 
afirma Erich Marx, diretor de 
marketing da Nissan.

Parte do problema é que a te-
levisão se tornou uma mídia mais 
complexa para ser comprada nos 
Estados Unidos. A quinta-feira, 
por exemplo, foi por muito tem-
po um dia em que os estúdios de 
cinema e redes varejistas apro-
veitavam para levar ao ar men-
sagens que pudessem influenciar 
os consumidores durante os fins 
de semana. De 1998 a 1999, dez 
programas diferentes do horário 
nobre detinham audiência média 

disso, os anunciantes tentarão 
estender seu alcance, com 
anúncios em redes sociais, sites, 
outdoor e jornais, e isso indica 
que uma pessoa pode ouvir ou 
ver ecos de uma campanha na 
televisão durante todo o dia em 
diversas mídias.

Na televisão há outros fenô-
menos ocorrendo. Mais anun-
ciantes estão se restringindo 
a uma série em particular ou 
episódios individuais e eventos 
específicos. A Sprint e a Hyun-
dai, por exemplo, apresentaram 
o episódio de duas horas de 24 
Horas exibido no dia 24 de no-
vembro na Fox, aproveitando 
o buzz gerado pela série, que 
esteve fora do ar por 18 meses 
e que volta em janeiro.

O programa antecipado é um 

se adequar à nova economia. 
Frank Scherma, presidente da 
produtora Radical Media, diz 
que todos andam mais devagar 
em períodos de crise. “Alguns 
optam por refrescar velhos co-
merciais ou prolongar a exibição 
de alguns que já estão no ar há 
um bom tempo”, afirma Matt 
Miller, presidente da Associação 
de Produtores Independentes 
de Comerciais. 

Em períodos como este, 
mais anunciantes estão propen-
sos a mudar para mensagens 
de “valor”, informando preços 
baixos ou facilidade de compra. 
Esses comerciais normalmente 
custam menos para produzir do 
que aqueles que contêm efeitos 
especiais, celebridades ou per-
sonagens animados. 

Embora um grupo de anún-
cios de “valor” do mesmo anun-
ciante possa ser executado 
de diversas maneiras, o efeito 
cumulativo acaba sendo o mes-
mo: múltiplos comerciais com 
a mesma mensagem de um 
anunciante único. “O dinheiro 
vai para a mídia, e não para a 
produção, e isso permite um 
movimento de entrada e saída de 
veiculação mais rápido”, analisa 
Rob Sherlock, diretor de criação 
da DraftFCB de Chicago.

Apesar disso, alguns anun-
ciantes querem estar no ar e 
rapidamente se destacar pela 
repetição. O último semestre do 
ano é o mais importante para a 
Directv, segundo seu diretor de 
marketing, Jon Gieselman. Ou 
seja, se você assistiu ao comer-
cial de Férias Frustradas uma, 
duas, três ou até quatro vezes, 
aí está o segredo. “Nós quisemos 
causar um grande fato”, diz. O 

sos levam três exibições para 
causar o efeito “wear-out” — 
quase a mesma coisa do que 
há 15 anos —, o comercial 
de televisão alcança o mesmo 
ponto após apenas oito exibi-
ções, contra 15 a 20 exibições 
em 1993. Os consumidores têm 
hoje à disposição uma grande 
leva de escolhas de entreteni-
mento e são “multitarefa, me-
nos pacientes e não gostam de 
desperdiçar tempo”, diz.

Mas, em alguns casos, a es-
tratégia é planejada. A Nissan 
decidiu no início de novembro 
mudar sua estratégia tradicional 
de veicular anúncios para dife-
rentes carros em prol de colocar 
todo o seu tempo de propagan-
da para divulgar a mensagem de 
que a companhia tem financia-

de 10 milhões de pessoas ou 
mais, de acordo com dados da 
Nielsen Media, dentre eles ER, 
com 20,6 milhões, e Friends, 
com 19,5 milhões. Hoje, ER atrai 
somente 9 milhões.

“Com a fragmentação do 
mercado, anunciar nos dez 
programas de maior audiência 
traz metade da audiência de 
dez anos atrás”, diz Marx, da 
Nissan. Isso significa que os 
anunciantes precisam rodar 
anúncios mais vezes para alcan-
çar os milhões de pessoas que 
precisam atingir. Como as audi-
ências continuam decaindo, as 
redes de televisão precisarão 
oferecer espaços adicionais 
para os comerciais, a fim de que 
eles alcancem uma au diência 
previamente combinada. Além 

dos mais caros da agenda do final 
de ano. Produtos da Sprint e da 
Hyundai apareceram no episódio 
— que trazia também diversos 
comerciais de cada anunciante. 
Além desse caso, diversas mar-
cas têm demonstrado interesse 
em patrocinar um episódio, 
como o primeiro da tempora-
da. Durante o lançamento de 
Heroes,  na NBC, o consumidor 
deve ter visto o mesmo anúncio 
de Nissan diversas vezes no pe-
ríodo de uma hora.

Se os anunciantes estão ou 
não dispostos a arcar com a 
criação de dezenas de novos co-
merciais para manter as pessoas 
cativadas durante um programa 
específico é uma questão que 
terá de ser respondida a partir 
do momento em que a indústria 

mil pessoas, para fazer a Toyota 
parar de veicular a peça. A des-
crição do grupo: “Há comerciais 
piores e também comerciais que 
passaram muitas vezes, mas 
nunca antes um comercial tão 
ruim foi ao ar tantas vezes”.

No mundo de atenções divi-
didas por parte dos telespecta-
dores e audiência fragmentada 
na televisão, os anunciantes 
podem começar a incomo-
dar um potencial consumidor 
muito mais rapidamente do 
que no passado. E, embora as 
reclamações sobre comerciais 
sejam tão comuns como assistir 
ao coelhinho da Energizer, há 
algo mais sinistro por trás da 
situação atual. A quantidade de 
repetições soa como um alarme 
forte nas agências de publici-
dade e nas especializadas em 
mídia, pois sugere que menos 
anunciantes estão apostando na 
produção de novos comerciais. 
E isso significa que o intervalo 
comercial terá menos apelo para 
as pessoas que buscam entre-
tenimento cativante durante 
tempos duros na economia.

anunciante apresentou recen-
temente uma campanha com a 
cantora Beyoncé, que apareceu 
tanto quanto Christie Brinkley.

A Toyota sabia que estava 
“saturando” com o comercial 
“Saved by zero”, segundo o seu 
porta-voz, Wade Hoyt, e estava 
fazendo isso intencionalmente. 
“Havia diversas matérias na 
mídia dizendo que o crédito não 
estava disponível, e sentimos 
que isso estava afastando as 
pessoas das concessionárias. 
Então fizemos um programa 
dramático que reforçava o fato 
de que ainda há crédito”, diz 
Hoyt, que garante que isso aju-
dou a empresa. Os telespecta-
dores podem esperar por novas 
inserções dos refrões da música 
do The Fixx na televisão. 
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