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Comercial sobrevive ao gravador digital
a era do gravador de vídeo digi-
tal, ou DVR, o comercial de 30 se-
gundos estaria morto, certo? Não

necessariamente. Uma propaganda pode
ter considerável impacto no telespectador
ainda que esteja passando no fast-forward.
E se a pessoa já a viu antes em velocidade
normal, é tão eficaz quanto (ainda que pi-
xelada e difícil de decifrar).

"Quem usou a penetração do gravador di-
gital como desculpa para anunciar menos
na TV pode ter se precipitado", escreve Erik
du Plessis, presidente da filial sul-africana
da firma de consultoria e pesquisa Millward
Brown e professor visitante da Copenhagen
Business School. Em artigo no Journal of
Advertising Research, du Plessis questiona a

CONTATO ANTERIOR
MELHORA RECALL
A maioria dos voluntários que lembraram de um
comercial exibido em alta velocidade em um
cinema tinha visto a propaganda antes.

tese de que a popularização do gravador di-
gital diminui a eficácia da publicidade na TV.

Seu estudo de mil lares nos Estados
Unidos, 400 deles com DVR, não mostrou
nenhuma redução no recall ou reconheci-
mento induzido de comerciais (dois indica-
dores básicos da eficácia) entre quem tinha
DVR. Du Plessis atribui o resultado ao fato
de que, nos últimos modelos de gravador,

"não é fácil pular um comercial". Para saltar
um anúncio sem perder o que vem depois,
é preciso ficar de olho na imagem no DVR.

Além disso, quando exibiu a uma pla-
teia de voluntários um punhado de comer-
ciais em fast-forward (com direito a está-
tica e outras interferências eletrônicas), a
Millward Brown descobriu que as pessoas

VELOCIDADE DA EXIBIÇÃO NÃO
DIMINUI APELO DO COMERCIAL
Ao responder se tinham gostado de um comer-
cial, os espectadores deram nota similar (em
escala de 1 a 10) a propagandas vistas no fast-
forward e em velocidade normal.

conseguiam processar mentalmente os co-
merciais. O recall não era pior do que a mé-
dia de comerciais de TV. A maioria dos que
lembraram do conteúdo do comercial exi-
bido em alta velocidade disse ter visto o
anúncio antes, algo que condiz com outras
descobertas da firma (o recall obviamente
era menor se a pessoa nunca tinha visto a
propaganda). Para garantir que o comercial
seja visto pelo menos uma vez em velocida-
de normal, uma saída seria exibi-lo primei-
ro em programas normalmente vistos no
momento da transmissão, como eventos
esportivos ou telejomais, sugere du Plessis.

O recente avanço da TV digital aumentou
muito o número de lares com DVR. Nos EUA,
cerca de 30% tinham a tecnologia quando a
Nielsen foi pesquisar em 2009. Um estudo
calcula que quem tem gravador digital dei-
xa de ver 68% dos anúncios. Mas aí reside a
oportunidade, diz Kenneth C. Wilbur (Duke
University) em artigo no Journal of Adverti-
sing. À medida que houver mais dados so-
bre quem pula o quê, o anunciante vai po-
der tomar decisões de marketing melhores.
Se o público visado tende a assistir à propa-
ganda, invista mais dinheiro no comercial
de 30 segundos. Caso contrário, use a verba
publicitária em outro meio.

Segundo Wilbur, o anunciante de TV é
como aranha: tece a teia e espera que um
inseto caia nela. Já que o DVR dá maior con-
trole ao espectador, sua sugestão é que pas-
se a agir mais "como um morcego, usando o
sonar para descobrir onde estão os insetos
e ir atrás deles". 5 HBR Reprint FIOO4B-P
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