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Enquanto está sendo maquiada, a mãe que busca de conselhos de beleza antes de voltar para 
o escritório olha para a mulher que está aplicando pó-de-arroz em seu rosto e diz: "Parece 
bem leve, mas não sei onde encontrar isso". 
 
"A Walmart é um ótimo lugar para todas as suas necessidades de beleza. Acrescente-as à sua 
lista semanal de compras. Você economizará tempo e os preços são inacreditáveis", é a 
resposta. 
 
O merchandising de produtos não é nenhuma novidade, mas a propaganda do Walmart não 
está na televisão e sim no Yahoo Shine, um site para mulheres que apresenta parte da 
produção em vídeo do Yahoo, que vem crescendo rapidamente. 
 
A explosão do vídeo on-line - da combinação de vídeos amadores e conteúdo profissional do 
YouTube às dicas sobre filmagens do Demand Media, especializado na distribuição de conteúdo 
na web -, já começou a desviar os orçamentos dos anunciantes da televisão para a internet. 
 
Agora, porém, muitos profissionais de marketing estão se afastando dos comerciais de 30 
segundos em direção ao "entretenimento patrocinado", uma mistura de conteúdo e 
propaganda que está aproximando programadores e anunciantes de uma maneira como não se 
via desde as origens das novelas no rádio.  
 
No ano passado, a Procter & Gamble cancelou "Guiding Light", a telenovela mais longa já 
produzida nos Estados Unidos, mas continua patrocinando "The Thread", um site de 
celebridades do Yahoo no qual seus produtos para os cabelos aparecem com destaque. 
 
Da mesma maneira, as 100 mil pessoas que sintonizam o "Sports Minute", do Yahoo, veem 
propaganda da Dunkin Donuts, enquanto a Toyota lançou, no mês passado, a série de vídeos 
sobre atualidades "Who Knew", que veicula "fatos reconfortantes" sobre seus carros Avalon. 
 
O compromisso do Yahoo com o vídeo sempre teve altos e baixos, mas Jimmy Pitaro, vice-
presidente de mídia da companhia, diz que agora o portal produz de 20 a 25 programas 
originais por semana e poderá dobrar isso em dois anos.  
 
Os vídeos alcançam uma audiência total de 18,5 milhões de usuários, contra 10 milhões de um 
ano atrás. É mais que os públicos atingidos pelo Hulu.com e o NBC.com, afirma Pitaro. Ao 
contrário desses sites baseados na televisão, o Yahoo usa informações detalhadas baseadas no 
interesse dos usuários para montar sua programação.  
 
"Quando os usuários estão no sistema, sabemos sua idade, sexo e todo seu histórico de 
comportamento na rede Yahoo, além dos dados sobre buscas e cliques em anúncios. Então, 
criamos uma programação que, acreditamos, atenderá às necessidades de uma determinada 
audiência", diz Pitaro. 
 
Por exemplo, depois que o Yahoo percebeu um aumento nas buscas por "American Idol" e 
"Dancing with the Stars", após cada episódio dos "reality shows" veiculados na TV, ele lançou 
o "Prime Time In No Time", uma recapitulação do programa exibido na televisão na noite 
anterior.  
 
O Yahoo produz conteúdo por meio de estúdios de Hollywood, como o Reveille, de Elisabeth 
Murdoch, e o Electus, de Ben Silverman, além de usar seus próprios estúdios. 
 
Sua programação está deixando nebulosos os limites entre as empresas donas das marcas, 
suas agências e os programadores, diz Amanda Richman, diretora-gerente de mídia digital da 
Mediavest, agência que compra espaço publicitário e trabalhou nas iniciativas de vídeo da 
Walmart e da Procter & Gamble no Yahoo. 
 



Esses programas estão mudando a exibição de produtos do modelo "mostrar o rótulo um certo 
número de vezes" para "ver como o produto pode ajudar", diz ela, ao mesmo tempo em que 
atendem a necessidade dos anunciantes de uma abordagem pela qual numerosas peças de 
conteúdo de longa duração complementam as campanhas publicitárias tradicionais.  
 
As campanhas vêm melhorando a lembrança das marcas entre o público e aumentando as 
vendas, de acordo com estudos da Mediavest. Um porta-voz da Walmart diz que os dados 
iniciais obtidos pela companhia são "positivos". 
 
Pitaro diz que nunca entendeu a resistência das redes de TV ao merchandising de produtos. 
Agora, porém, ele fica imaginando se o modelo do Yahoo poderá ser aplicado a uma tela 
maior. "À medida que desenvolvemos conteúdo, certamente estamos fazendo a pergunta: se 
isso for um sucesso enorme, poderemos transferí-lo para a televisão?" 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 19 maio 2010, Empresas, p. B3. 


