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As revistas sempre promete-
ram aos anunciantes um certo 
número de leitores pagantes. 
Agora, o mercado está preferin-
do garantir outra coisa: que os 
anúncios funcionam.

Um dos principais publi-
shers do mercado, a Time Inc., 
e um de seus maiores com-
pradores de mídia, a Starcom 
MediaVest, estão colaborando 
entre si para desenvolver pro-
messas de que um determinado 
número de pessoas se lembrará 
de uma propaganda ou tomará 
alguma iniciativa após vê-la. Se 
um anunciante não obtiver os 
resultados prometidos, a Time 
irá publicar anúncios gratuitos 
até que isso ocorra.

O esforço está sendo chama-
do de Aliança pela Contabilidade 
das Revistas e começa com clien-
tes selecionados pelo bureau de 

Revistas garantirão  
performance de anúncios
Em projeto da Time Inc., uma nova peça será publicada gratuitamente  
em edições posteriores caso o cliente não atinja seus objetivos 

mídia. A agência não revelou 
seus nomes, mas a lista inclui 
marcas como General Motors, 
Allstate, Walmart e Coca-Cola.

A aliança irá estudar a au-
diência e os dados de perfor-
mance de provedores externos, 
em serviços como Mediamark 
Research, Vista e AdMeasure, 
referentes à primeira metade 
deste ano, e começará a cobrir as 
garantias no segundo semestre.

“Estamos pregando que as 
revistas engajam os leitores 
como nenhuma outra mídia”, 
diz Stephanie George, vice-
presidente executiva da Time 
Inc., que publica títulos como 
Time, People, Sports Illustrated 
e Fortune. “Logo, em um merca-
do de mídia saturado, o trabalho 
da aliança ajudará a provar a 
efetividade da publicidade em 
revistas”, assegura.

A recessão econômica e as 
novas ferramentas de pesquisa, 
aliadas ao crescente investimen-
to em investigação de canais 
digitais, pressionam as mídias a 
provar que são valiosas para os 
anunciantes — o que torna as 
garantias de performance cada 
vez mais comuns. Na TV, por 
exemplo, a NBC tem assegurado 
há alguns anos o engajamento da 
audiência para alguns clientes.

“No caso das revistas, a 
circulação continuará tendo 
importância por ser uma métri-

ca valiosa e um exemplo para 
todos os anunciantes”, afirmou 
John Muszynski, diretor de 
investimentos da SMGX, uma 
unidade da Starcom MediaVest 
na qual as agências do gru-
po testam novos modelos de 
negócios. “Entretanto, todas 
as outras mídias trarão dados 
mais sofisticados e informações 
de público-alvo mais precisas 
e contabilizáveis. O mercado 
de revistas precisa ter isso em 
mente”, avisa.

As outras grandes editoras, 

Quando Lance Orton — o 
veterano de guerra que avisou 
a polícia sobre o carro-bomba 
deixado na Times Square, em 
Nova York, no dia 2 de maio 
— caminhou em direção aos 
repórteres, solicitaram a ele 
que dissesse algo sobre seu ato 
heróico. A resposta foi simples: 
“Veja algo, diga algo”.

É o sonho de qualquer anun-
ciante. Isso porque Orton recitou 
parte do slogan de uma campanha 
da Autoridade Metropolitana de 
Trânsito, lançada logo após os ata-
ques terroristas de 11 de Setem-
bro. A ideia da ação era lembrar 
aos nova-iorquinos de avisar quan-
do vissem pacotes abandonados 
e pessoas com comportamento 
suspeito no transporte público.

“Estaria mentindo se pre-
visse que seria um sucesso tão 
grande”, diz Christopher P. 
Boylan, diretor executivo de 
relações com a comunidade da 
autoridade de trânsito. “Não há 
nada melhor que pudéssemos 
esperar do que a repercussão da 
frase na semana passada.”

O esforço de marketing lem-

Guerra contra o terror  
chega à publicidade

bra a importância de um bom 
slogan e de expô-lo, já que ôni-
bus e metrôs da cidade trazem a 
mensagem desde 2003.

A ação foi criada pela Kay & 
Partners, uma shop nova-iorquina 
de 34 pessoas, que detém a conta 
desde 1992. A frase “Veja algo, 
diga algo” foi sua contribuição 
mais importante para o anuncian-
te nesse período, uma ideia do 
CEO Allen Kay. Sua inspiração? 
“Provavelmente um dos melhores 
slogans apareceu na Segunda 
Guerra Mundial, antes do meu 
nascimento: ‘Boca aberta, navios 
naufragados’, disse. “Quis criar 
uma versão disso para o século 
21, mas para propagar o oposto: 
abra a boca!”

A campanha demorou algum 
tempo até ser lançada (somente 
em 2003), porque a autoridade 
de trânsito achou “muito prema-
turo”. “Eles consideraram que as 
pessoas poderiam entender isso 
como assustador e deixar de sair 
às ruas.” A ação só foi veiculada 
após pesquisas de grupos focais 
para entender a reação dos 
norte-americanos.

A montadora norte-ameri-
cana está preparando o lança-
mento de uma grande campa-
nha corporativa nos Estados 
Unidos a fim de reparar sua 
imagem na mente dos consumi-
dores. Para essa missão contra-
tou a agência Gotham. 

Nem agência nem anunciante 
responderam à Advertising Age, 
mas, de acordo com uma pessoa 
ligada ao trabalho, os anúncios 
deverão estrear nas próximas 
semanas, apresentando funcio-
nários reais da companhia. A 
ação irá ao ar no momento em 
que o anunciante busca emergir 
da crise que atingiu o mercado 
automobilístico e angariar com-
pradores de volta.

A Chrysler conduziu mudan-
ças em seu marketing. Sua conta 
inteira era atendida por agências 
do grupo Omnicom até há um 

Chrysler prepara campanha  
para melhorar sua imagem

ano, mas, desde que ela passou a 
ser controlada pela italiana Fiat, 
algumas outras shops ganha-
ram espaço. As independentes 
Wieden + Kennedy e Richards 
Group detêm a conta de criação 
para os carros Dodge e os cami-
nhões Ram, respectivamente; a 
Southfield faz o trabalho para 
Jeep; a Fallon, do grupo Publi-
cis, é responsável pela marca 
Chrysler; a Sapient Nitro tem a 
conta digital de Dodge, Jeep e 
Chrysler, além das ações corpo-
rativas; a New Media Strategies 
faz o marketing em redes sociais; 
e a Universal McCann responde 
pela conta de mídia.

Detroit assistiu a um grande 
êxodo da publicidade na cidade, 
já que muitas contas saíram dos 
escritórios locais ao longo do ano 
passado. A contratação da Go-
tham para essa campanha é um 

sinal de que a Chrysler não está 
casada apenas com as agências 
atuais — está aberta para dar 
jobs a quem se adaptar melhor.

A Gotham, por sua vez, está 
de olho em contas de monta-
doras. Antes de ser finalista 
em uma concorrência polêmica 
por Cadillac, que acabou indo 
para a BBH, a agência fez tra-
balhos para concessionárias da 
Mercedes.

O orçamento de publicidade 
da Chrysler, no entanto, caiu 
dramaticamente, embora siga su-
perior a meio bilhão de dólares nos 
EUA. Em 2009 foram investidos 
US$ 577 milhões, de acordo com 
a Kantar Media. Entre janeiro e 
fevereiro deste ano o investimento 
foi de US$ 120 milhões, muito des-
se valor relacionado às compras 
no Super Bowl, onde a Chrysler foi 
a única montadora a anunciar.

como Condé Nast, Hearst, 
Bonnier, Meredith e Rodale, 
têm como garantia somente a 
circulação paga. Entretanto, 
desde o começo do ano duas 
revistas — Scholastic Parent 
& Child e The Week — também 
têm garantido performance 
para anunciantes que fazem 
compras volumosas. Ambos os 
títulos usam o serviço Vista, 
que pesquisa leitores em quesi-
tos como lembrança do anúncio 
e iniciativas que tomaram após 
o contato com ele.

Aliança pela confiabilidade das revistas: para provar a efetividade como veículo
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Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 32, n. 1409, p. 30, 17 maio. 2010.




