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Com demanda em baixa no exterior,
grupos estrangeiros focam o Brasil

Publicidadeonlinesetornamaispessoal

James Lloyd
Sócio fundador da
Paradiso Films
“Ocenário é péssimo. Os
anunciantes querem fazer o
mesmocom60%doorçamento,
o que é inviável”

“Aqui temos ainda a vantagem
de, alémdos custosmenores,
contar comelenco de perfis dos
mais variados e de equipes de
bomnível técnico”

“Gravamos no bairro de
Brasilândia e na Praça do
Patriarca.Quemnos contrata
sabe queSãoPaulo pode passar
por umacidade anônima”

IrmaPalma
Sócia da
BossaNovaFilms
“Osprojetos do exterior
aumentaramemprocura,mas
dificilmente se concretizam. A
maioria foi suspensa, coma
intenção de se retomar no
segundo semestre”

PROPAGANDA

INTERNET

Por causa da web, as empresas têm cada vez mais acesso a dados para montar o perfil dos consumidores

Stephanie Clifford
THE NEW YORK TIMES

Apesar de toda preocupação e
alvoroço sobre a privacidade
online, vendedoresdeanúncios
e empresas de dados sabemca-
da vez mais sobre a vida offline
doconsumidor, comoasuaren-
da,situaçãodecrédito,seépro-
prietáriode imóvel, atéamarca
do carro que possui e se tem li-
cençaparacaçar.Recentemen-
te,algumasdessasempresasco-
meçaram a associar esse gran-
de volume de informações aos
dispositivos de navegação dos
consumidores na internet.
Isso resultou numa enorme

mudançana relaçãodos consu-
midores com a internet. Cada
vezmais, não só as pessoas vão
ver umapublicidade direciona-
da, mas também versões dife-
rentesdewebsites e irãoaté re-
ceberofertasdedescontoquan-
do fizeremsuascompras– tudo
isso baseado nas informações
sobre seu histórico. Duas mu-
lheres em escritórios vizinhos
podem ir ao mesmo website de
cosméticos, mas uma poderá
ver um perfume Missoni de
US$300,aoutraapenasumba-

tomdeUS$ 2.
A tecnologia que faz essa co-

nexão não é nova – trata-se de
um minúscula peça do código
de programação do computa-
dor chamada “cookie”, instala-
da no disco rígido da máquina.
Mas a informação que ela con-
tém é coisa nova. E ela é obtida
demaneira invisível.
“Agora,vocêestánavegando

nainternetcomum‘cookie’que
vai indicarquetipodeconsumi-
dor você é: seu grupo de idade,
nível de renda, se é urbano ou
rural,setemcriançasemcasa”,
dizTreyBarrett, líderdeprodu-
to na Acxiom, uma das empre-

sas que estão oferecendo essa
conexão para os vendedores.
Anunciantesevendedoresdi-

zem que esse detalhe é muito
útil, pois acaba com o trabalho
dese ficar conjecturandosobre
o perfil de um consumidor onli-
ne, para mostrar os produtos
aos consumidores que, com
maisprobabilidade, vãose inte-
ressarporeles.Empresasvare-
jistas que vendemonline, como

GapeVictoria’sStreet, já estão
usando essa tática.
Mas, para os órgãos de defe-

sadoconsumidor, esserastrea-
mento invisível é preocupante.
Na velha internet, ninguém sa-
bia se você era um cão, mas na
internet direcionada, as pes-
soas sabem agora que tipo de
cão você é, sua cor favorita de
guia, a última vez que teve pul-
gaseadataemquefoicastrado.

“Com esse romance do setor
com esses ‘cookies’, é pratica-
mente impossível para o usuá-
rioestaronlinesemserrastrea-
do e tendo seu perfil traçado”,
diz Marc Rotenberg, diretor
executivo do Electronic Piracy
InformationCenter.
Embora o Congresso ameri-

cano tenha realizado algumas
audiênciasparadiscutirapriva-
cidade online, as audiências se

concentraramnoenfoquecom-
portamental online. Segundo o
setor,a intervençãodogoverno
é desnecessária, argumento
que a Comissão Federal de Co-
mércio temaceito até agora.
O consumidor pode evitar

ser rastreado removendo os
“cookies” dos seus computado-
resouprogramandoseusnave-
gadores paranão osaceitarem.
Mas poucos fazem isso e, de

acordo com os órgãos de defe-
sa,éfácilparaasempresasinse-
rirem os cookies sem que os
usuários percebam.
Hádécadas, empresasdeda-

dos como Experian e Acxiom
vêmcompilandograndesquan-
tidadesde informaçõesdecada
americano; a Acxiom estima
quepossui 1,5mildadosdecada
americano, com base em infor-
maçõesdedocumentosdeiden-
tidade, certidões de nascimen-
to e casamento, assinaturas de
revistas,eatéoregistrodecães
noAmericanKennel Club.
Paraosvendedores,todoses-

ses dados são uma bênção. “É
um pequeno Big Brother”, dis-
seBetsyCoggswell,49anos,as-
sistentesocialemFullerton,Ca-
lifórnia, que costuma comprar
regularmente online. Mas ela
não se diz chocada com o fato.
“Cada vez que você fornece in-
formações pessoais suas, elas
vão ser coletadas por alguém”.
Mas, de acordo com Paul M.

Schwartz, professor de Direito
e especialista em questões de
privacidade, a participação in-
voluntária dos consumidores
torna o marketing online dife-
rentedooffline.“Amídiaintera-
tiva na verdade entra no assus-
tador mundo Orwelliano, em
que se faz um registro do nosso
pensamentopara saberquede-
cisão adotar.” ●

Marili Ribeiro

Omercado de produção de co-
merciais no Brasil está cobiça-
do. A retração da demanda no
exterior tem feito empresas
que antes filmavam apenas pa-
ra clientes internacionais bus-
caremtrabalhosporaqui.APa-
radisoFilms, que fazia 15 filmes
por ano, avalia que fechará
2009 commetadedessa produ-
çãohabitual. “Ocenárioépéssi-
mo”, resigna-se James Lloyd,
sócio fundador da empresa.
“Os anunciantes querem fazer
omesmocom60%doorçamen-
to, o que é inviável.”
AssimcomoaParadiso,apre-

miada produtora americana
Hungry Man, com quase 12
anos de estrada e vários Leões
emCannes,temsomenteumes-
critórionoRiodeJaneiro.Quer
agora dobrar seu faturamento
noBrasil. Para tal, vai abrir ou-
tra unidade em São Paulo, co-
mo anunciou o sócio-fundador
Bryan Buckley, há duas sema-
nasnoPaísfilmandoumcomer-
cial para o chocolate Twix, da
companhiaMars.
NocasodaParadiso, oBrasil

sempre surge como cenário de
suas produções em anúncios
que raramente são vistos por
aqui.Realizadosparaanuncian-
tes como as empresas automo-
bilísticas Mercedes-Benz,
BMW,Mazda eLandRover; ou
as indústrias de bebidas Coca-
Cola,cervejasCarlsbergeGuin-
ness; asde telefoniaVodafonee
LG;eaindacalçadosesportivos

Asics e a empresa de cartões
Mastercard,asproduçõesmais
grandiosas custam entre R$
800mil e R$ 1milhão.
Em um comercial da Coca-

Cola, por exemplo, os profissio-
nais da Paradiso transforma-
ramapraiadeMaringá, no lito-
ral norte do Rio de Janeiro, em
umacidadedovelhooesteame-

ricano. O resultado final agra-
dou. E, melhor, a empresa pa-
gou, no mínimo, 50%menos do
quegastaria nosEUA, umadas
vantagensdepaísescomooBra-
sil,Argentina,RepúblicaCheca
eÁfricadoSul.“Aquitemosain-
daavantagemde,alémdoscus-
tosmenores,contarcomelenco
deperfis dosmais variados ede

equipes de bom nível técnico”,
diz o inglês Lloyd que se asso-
ciou ao brasileiro Marcos Me-
nescal para fundar a Paradiso
há cinco anos.
A variedade de tipos físicos

para figurantes permitiu que o
comercial em comemoração
aos 250 anos da cerveja Guin-
ness fosse quase todo filmado

no Brasil, com apenas algumas
cenas tomadas no Chile. “Gra-
vamosnobairro deBrasilândia
e na Praça do Patriarca”, brin-
ca Lloyd. “Quem nos contrata
sabequeSãoPaulopodepassar
por uma cidade anônima.”
Muitas vezes também, há ta-

refas extras para convencer o
consumidor do país onde o

anúncio será veiculado que o
que está vendo se refere ao seu
universo.Casodocomercialpa-
ra o automóvel Mazda, rodado
próximo ao Edifício Copan, no
centrovelhodeSãoPaulo.Para
fazer o filme, a produtora asfal-
tou a rua para que ficasse com-
patível com o asfalto das ruas
americanas,dequalidadesupe-
rior. Também para a Mazda, a
Paradiso acarpetou parte da
ruaOscar Freire.
Todaessaexpertiseosprofis-

sionaisdaParadisoestãoofere-
cendo agora ao mercado brasi-
leiro “Podemos nos adaptar à
forma como se trabalha aqui”,

dizLloyd,referindo-seaosorça-
mentos fechados, com preços
de contratos por tarefa. A sua
produtora, voltada para o exte-
rior, opera com orçamentos
abertos,emqueopreçodecada
item necessário para a produ-
ção é aberto para a agência e
para o anunciante. Prática que
omercado aqui não adota.

CONTRAPÉ
Se produtoras focadas no exte-
rior querem aproveitar a boa
ondainterna,quemoperavolta-
do para dentro quer abrir hori-
zontes. A BossaNovaFilms, há
quatro anos em atividade, bus-
caparceriasexternaseomerca-
dolatinoparacrescernaArgen-
tina, Chile, México, Uruguai e
Venezuela. Irma ‘Jimmy’ Pal-
ma, sócia da empresa, diz que,
apesar da contração da verba
publicitáriaocasionadapelacri-
se mundial, a BossaNovaFilms
conseguiumantersuasexpecta-
tivas no primeiro semestre e
atingiu faturamento 22%maior
quenomesmoperíodode2008.
A receita publicitária responde
pormais de 60%do faturamen-
to da empresa. A internet, ape-
sar da expansão, tem apenas
8% de participação. Produções
deconteúdoparacinemaetele-
visão somamo restante.
O atendimento aos clientes

internacionaisestáemcompas-
sodeespera.“Osprojetosdoex-
terior aumentaram em procu-
ra,masdificilmenteseconcreti-
zam. A maioria foi suspensa,
com a intenção de se retomar
no segundo semestre.” ●

TÁTICA–ModelosdaVictoria’sSecret: grife usadadospersonalizadosparaoferecerprodutosemseusite

ALTERNATIVA–PolianaGrecaeJamesLloyd, sóciosdaParadisoFilms:mercadoemquedanoexterior

Autoridades já se
preocupam com
o rastreamento
invisível

MIKE SEGAR/REUTERS

FRASES

Produtoras
procuram adaptar
modelo de negócios
para atuar no País
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