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Anúncios ‘caseiros’ fazem
sucesso na TV dos EUA
NoSuperbowl,comerciaiscriadosporconsumidoresganhamdestaque
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M
adison Ave-
nue precisa
ter medo. Es-
ta é aparente-
mente a men-

sagem que se deve tirar da
intensa e frenética disputa
de publicidade travada du-
rante a partida do Super
Bowl 44 (a final do campeo-
nato de futebol americano),

no domingo. Muitos dos co-
merciais considerados em ge-
ral mais eficientes, memorá-
veis e comentados foram cria-
dos ou sugeridos pelos consu-
midores – ou produzidos pelos
próprios patrocinadores –, e
não por profissionais de agên-
cias de publicidade.

Os mais interessantes, se-
gundo várias pesquisas, levan-

tamentos e análises divulga-
dos na segunda-feira, foram
dois anúncios: o do lanchinho
Doritos, vendido pela divisão
Frito-Lay, da PepsiCo, e um
spot sobre os serviços do mo-
tor de busca da Google. Os co-
merciais do Doritos foram
criados por consumidores; o
spot do Google foi obra da pró-
pria companhia.

Os dois comerciais do Dori-
tos, por exemplo, foram os
mais vistos entre todos os exi-
bidos nos domicílios com gra-
vadores digitais de vídeo Ti-
Vo. O comercial intitulado
House Rules recebeu o primei-
ro lugar e o outro, Underdog, o
quarto.

“A conclusão não é que to-
dos deveriam demitir suas

agências e fazer com que os
usuários criassem as campa-
nhas”, disse Todd Juenger,
vice-presidente e gerente ge-
ral da divisão de pesquisa e
levantamento de audiência da
TiVo. Ao contrário, acrescen-
tou, os consumidores pare-
cem ter mais noção do que o
consumidor gostaria de ver
num ambiente “único” para os
anunciantes, como o do Super
Bowl.

De acordo com as normas
do concurso Crash the Super
Bowl, patrocinado pela Frito-
Lay, que recebeu 4 mil vídeos,
o criador de Underdog, um jo-
vem de 24 anos de Raleigh,
Carolina do Norte, Joshua
Svoboda, ganhou US$ 600 mil
pelo comercial – nada mau pa-
ra quem havia desembolsado,
ao que imagina, US$ 200.

“Este ano, o Super Bowl
mostra que um conteúdo cria-
do pelos consumidores pode
realmente funcionar”, comen-
tou Tim Calkins, professor de
Marketing da Kellogg School
na Northwestern University.

Apesar de vários publicitá-
rios terem criticado o comer-
cial, que definiram como coisa
de “ginasiano que brinca com
uma câmera de vídeo no quin-
tal de casa”, na opinião de
Calkins, ele complementa os
esforços dos marqueteiros pa-
ra atrair e envolver os consu-
midores.

O anúncio do Google, que
demonstrou que a procura de
“estudos no exterior Paris”
pode evoluir para “empregos
em Paris”, “igrejas em Paris”
e “como montar um berço”,
recebeu os aplausos do painel
de avaliação de comerciais do
sexto Super Bowl anual da
Kellogg School, e também das
mulheres entrevistadas numa
pesquisa realizada pela Kalei-
doscope Group, uma divisão
da agência Hoffman York es-
pecializada em anúncios para
mulheres.

O comercial do Google tam-
bém recebeu a nota mais posi-
tiva, 98%, na pesquisa da Zeta
Interactive, que usou sua tec-
nologia online Zeta Buzz de
análise de blogs, seguida pelo
anúncio House Rules, do Dori-
tos, com 95%. “O Google con-
seguiu algo que em sua simpli-
cidade definiu o que é o Goo-

gle”, disse Al DiGuido, dire-
tor executivo da Zeta Inte-
ractive.

Sandra Heikkinen, porta-
voz do Google, disse que o
comercial fazia parte de
uma série de anúncios pro-
duzidos por “alguns dos nos-
sos funcionários criativos”,
o que demonstra que a bus-
ca no Google tenta “elimi-
nar tudo, menos o produto
e o usuário”.

“A resposta a esses ví-
deos foi impressionante,
tanto dentro quanto fora da
companhia”, ela escreveu
em uma mensagem por
e-mail. “Portanto, decidi-
mos compartilhar o nosso
anúncio favorito com o
maior número possível de
pessoas.”

Mas, além de toda a aten-
ção dispensada aos comer-
ciais que mais agradaram,
houve também uma pesqui-
sa nos spots que fracassa-
ram. Um comercial do tênis
Skechers Shape-up recebeu
os comentários mais negati-
vos no Facebook e no Twit-
ter, segundo a Fizziolo.gy,
que reúne e mede as opi-
niões contidas nos sites so-
ciais e blogs, seguido por
um spot para a Taco Bell
com o ex-jogador de basque-
te americano Charles Bark-
ley.

“O conteúdo negativo foi
assustador” para a Ske-
chers, disse Ben Carlson,
presidente da Fizziolo.gy,
talvez porque era o anúncio
prosaico de um produto
que foi mostrado duas ve-
zes. O comercial da Taco
Bell foi criticado por causa
da aparência de Barkley.
“Ele não é um bom porta-
voz”, comentou Stibel. “Pa-
recia que ele tinha tomado
umas a mais”.

Também foram negati-
vas as críticas de anúncios
que, segundo alguns teles-
pectadores, humilham as
mulheres, como os comer-
ciais dos pneus Bridgesto-
ne, do Dodge Charger, Flo
TV e GoDaddy.com. ●
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Site criado na China usa o mesmo
logotipo do gigante americano

Google pede o fim
do chinês Goojje
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O Google enviou uma carta a
umsitechinêsdebuscaalertan-
do a empresa para deixar de
usar um logotipo que se parece
muitocomodacompanhiaame-
ricana. A página principal do
Goojjeéadornadacomumlogo-
tipo no estilo do Google e um
símbolo parecido com o do Bai-
du, mecanismo de pesquisa
mais usado na China.

O site, cujo nome é resultado
de jogodepalavras com asílaba
final “jje” soando como a pala-
vra em chinês para “irmã mais
velha”, enquanto a sílaba “gle”
de “Google” é pronunciada co-
mo a palavra chinesa para “ir-
mão mais velho”, oferece um
mecanismo de busca e serviços
de rede social.

Uma porta-voz do Google
afirmou ontem que a empresa
pediu oficialmente ao Goojje
que pare de copiar o logotipo da
companhia, que é uma marca
protegida.

A China possui um registro
pobre de proteção à proprieda-
de intelectual. Filmes, roupas,
músicas e software piratas, en-
tre outros bens, estão ampla-
mentedisponíveispelopaísape-
sar de repetidas operações de
combate promovidas pelo go-
verno chinês.

O Goojje já parou de usar sua
URL original, o www.goojje.
com. Os visitantes usando o en-

dereço agora são automati-
camente redirecionados pa-
ra o dierqi.com, apesar de o
conteúdo parecer o mesmo.

No mês passado o Google
ameaçou se retirar da China
citando problemas com cen-
sura e o que afirma ter sido
um sério incidente com ha-
ckers que resultou em roubo
de propriedade intelectual
da companhia.

Além da imitação do Goo-
gle, também apareceu no
mês passado na China um si-
te clone do YouTube: o You-
Tubecn.com. O site chinês
oferece vídeos do YouTube
verdadeiro, que é proprieda-
de do Google e foi bloqueado
na China.

BLOQUEIOS
OcofundadordoGoogle,Ser-
gey Brin, disse ontem nos
EUA que está “muito difícil
operar” na China sob as
atuais circunstâncias. Se-
gundo Brin, o “volume de in-
formação omitida” na inter-
net vem piorando nos últi-
mosanos,bemcomoonúme-
rode bloqueios desites. Para
ele, o protecionismo chinês
“também é, certamente,
uma preocupação”.

O empresário disse ainda
que não há novidades sobre
as negociações do Google
com o governo chinês, mas
afirmouqueestá“sempreoti-
mista” que poderá fornecer
informação livre de censura
às pessoas. No mês passado,
o Google ameaçou fechar
suas operações na China por
causa de ataques de hackers
às contas de e-mail do Gmail
edacensuraimpostapelogo-
verno. ● REUTERS

NYT

Para Sergey Brin,
está cada vez mais
difícil para o Google
operar na China
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