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Marina Gazzoni

O lançamento da TV com in-
ternet criou mais uma mídia
para as marcas se relaciona-
rem com seus clientes. As no-
vas televisões vêm com um
ambiente cheio de aplicativos
com funcionalidades que vão
de acesso bancário, exibição
de filmes online a publicidade
interativa.

Acessar a internet pela tele-
visão pode até parecer uma ex-
periência muito “high tech”
para o usuário que não é um
aficionado por tecnologia.
Mas a venda de aparelhos co-

nectados à internet, também
chamados de Smart TV, deve so-
mar 3,8 milhões de unidades nes-
te ano, mais do que o dobro do
ano passado, segundo projeções
da Samsung. Isso significa que
mais de um terço das TVs vendi-
das no Brasil virá com internet.

Nelas, há um espaço interati-
vo com diversos aplicativos. Pa-
ra separar o joio do trigo e dar
destaque àqueles que mais inte-
ressam ao consumidor, a LG
criou uma curadoria de conteú-
do. Os aplicativos com conteú-
do de maior valor agregado vão
para uma área de destaque no
ambiente interativo. Lá estão os

mais populares, que hoje são os
que oferecem serviços de vídeo,
como Netflix, NetMovies, You-
Tube e os canais interativos das
emissoras MTV e Band.

Canal de marcas. Entre os apli-
cativos de destaque está tam-
bém a Red Bull TV. “É um bran-
ded channel que produz conteú-
do jovem, muito focado em es-
portes, considerado interessan-
te para o telespectador”, diz o ge-
rente-geral de Smart TV da LG,
Milton Neto.

A fabricante não vende o “es-
paço” premium. Para ganhar
uma boa posição na “estante de

aplicativos” do aparelho, as mar-
cas precisam, portanto, investir
em conteúdo relevante.

As empresas já estão testando
formas de atrair a atenção do te-
lespectador-internauta brasilei-
ro. A Kraft Foods, por exemplo,

criou um filme interativo para a
goma de mascar Chiclets exclusi-
vamente para as TVs conecta-
das. Na peça, um jovem chega à
uma festa à fantasia sem roupa
apropriada e o usuário pode esco-
lher de que forma ele vai se vestir
- e também como a festa acaba.
“Ainda estamos na fase de experi-
mentação. Só o fato de existir
um aplicativo de uma marca den-
tro da TV estimula o usuário a
acessar para ver o que ele faz”,
diz Milton Neto. E a marca tem a
chance de dar o recado.

Outro que já está na nova TV é
o Banco do Brasil. A companhia
foi a primeira a lançar um siste-
ma de acesso bancário dentro de
uma TV da LG mundialmente.
Agora, está conversando com ou-
tras fabricantes para colocar o
aplicativos em seus televisores.
O sistema é similar ao canal do
banco no computador e permite
a realização de dez operações fi-
nanceiras.

“A TV será o centro de entrete-
nimento interativo da casa. Se o
cliente sai da escrivaninha e vai
para sala, o banco tem que estar
na televisão”, diz o gerente exe-
cutivo de canais virtuais do Ban-
co do Brasil, Pedro Bergamasco.
Em dezembro, o aplicativo do

BB chegou a cerca de 15 mil
usuários.

Hoje, cada fabricante tem
um sistema operacional fecha-
do, em um modelo parecido
com o da Apple. Assim, as em-
presas interessadas em criar
aplicativos ou anunciar no es-
paço da TV conectada terão
de procurar cada fabricante.

Para as marcas, o uso da TV
com internet como espaço de
mídia é uma nova fonte de re-
ceitas. “Ainda não existe um
faturamento relevante de pu-
blicidade na Smart TV. Mas
vai existir em um futuro bem
próximo”, afirma o gerente sê-
nior da área de áudio e vídeo
da Samsung, Rafael Cintra.

Ainda é cedo para prever se
o modelo de sistemas opera-
cionais fechados para a televi-
são será soberano.

O Google promete trazer
uma alternativa: a Google TV,
que virá com o Android Mar-
ket instalado, ou seja, uma lo-
ja de aplicativos compatíveis
com o sistema Android, o mes-
mo do celular. A LG e a Sony já
lançaram a Google TV no mer-
cado americano. No Brasil, a
novidade ainda não tem data
para chegar.
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Com o crescimento das vendas de TVs com internet no Brasil, marcas
começam a negociar espaço de mídia com os fabricantes de aparelhos

Propaganda agora
vem com a TV
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1 Além da venda do apa-
relho, as fabricantes
podem ter receitas ex-
tras negociando publi-

cidade dentro do ambiente
criado para aplicativos nos
equipamentos com internet.

2 Elas também podem
ganhar receitas adi-
cionais com a venda
de aplicativos para

os televisores, como aulas de
ioga ou de inglês.

3 As fabricantes dos
aparelhos de TV tam-
bém podem cobrar
comissão pelas tran-

sações financeiras feitas dentro
do ambiente do televisor conec-
tado, como o aluguel de filmes
digitais.

Um ano após estreia em
NY, show será montado
no Teatro Bradesco

RAINHA DO DESERTO

Sai Ronaldo, entra Jennifer

Produzido pela GEO Eventos, musical
custou R$ 5 milhões e estreia em março. O
faturamento esperado é de R$ 15 milhões

SUCESSO DO CINEMA EM 1994

Lílian Cunha

“Não quero ser conhecido
só como ‘aquele garoto do
YouTube’”, disse Sam Tsui,
que ficou famoso em 2009 gra-
ças a um video no qual canta-
va músicas de Michael Jack-
son. O video foi visto quase 3
milhões de vezes por vários
meses. Mesmo assim, Tsui
caiu no esquecimento.

Com Luiza, a brasileira que
estava no Canadá, os núme-
ros foram extrapolados. O vi-
deo em que é citada por seu
pai, o colunista social Gerar-
do Rabello, teve o dobro de vi-
sualizações: 5,7 milhões até a
semana passada – quando nin-
guém mais queria ouvir falar

da menina. Seu video havia sido
publicado só dez dias antes.

“No YouTube, tudo acontece
muito rápido para ‘bombar’ e
também muito rápido para ficar
velho”, diz Eco Moliterno, dire-
tor de criação digital da Africa – a
agência que usou o video do be-
bê Micah, com mais de 34 mi-
lhões de visualizações no YouTu-
be, para uma campanha do ban-
co Itaú na TV. Desde que foi lan-
çada, há 20 dias, a propaganda já
acumula 9,1 milhões de exibi-
ções e vem sendo considerada
uma sucesso.

O que, afinal, faz o limite entre
êxito e fracasso quando a propa-
ganda usa o YouTube? A respos-
ta, segundo publicitários consul-
tados pelo Estado, depende de
como o site é usado.

Três formas. Há, segundo o di-
retor de contas digitais da
Ogilvy, Daniel Tártaro, basica-
mente três maneiras de se usar o
YouTube na propaganda. A pri-
meira é a mais simples: publicar

no site gravações feitas para a
TV, continuações de comerciais
televisivos ou filmes exclusivos
para o site. Nesses casos, a inten-
ção é “estudar” a audiência da
peça. “O YouTube tem ferramen-
tas que mostram quantas vezes

uma pessoa viu o filme, se viu
inteiro, se repetiu partes para en-
tender melhor ou se largou o ví-
deo na metade”, diz Tártaro.
“São informações que ajudam
muito na produção do material
de campanha”, afirma.

Os banners de anúncios tam-
bém são um recurso muito usa-
do e servem, muitas vezes, como
chamariz para que o consumi-
dor clique em um filme do produ-
to anunciado.

“O conteúdo desse filme, po-

rém, não pode ser qualquer
coisa”, diz Marcelo Tripoli,
presidente da agência digital
iThink. “A propaganda no
YouTube só funciona se tiver
algum conteúdo relevante pa-
ra quem assiste, seja ele de en-
tretenimento, de informação
ou sobre qualquer outro as-
sunto”, afirma.

A terceira forma – e a mais
arriscada – é usar o próprio
conteúdo de vídeos do Youtu-
be. A técnica é conhecida co-
mo “hijack”, ou seja, a propa-
ganda “sequestra” conteúdos
de conhecimento público,
aproveitando a popularidade
do assunto, numa tentativa
de se aproximar do grande pú-
blico. “Mas é preciso ser mui-
to rápido para fazer isso, por-
que os assuntos morrem de-
pressa demais na internet. Se
a propaganda pega a rabeira
da popularidade do assunto,
ela tem o feito reverso: em
vez de agradar, cria rejeição”,
explica Tártaro.
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No mundo do YouTube, quem não é rápido perde a piada

TRÊS RAZÕES PARA...

Atriz, cantora e jurada do
“American Idol”, Jennifer Lo-
pez é a nova garota propagan-
da da cerveja Brahma. Ela
substitui Ronaldo, que repre-
sentava a marca desde 2009.

Por um cachê de US$ 2 mi-
lhões (não confirmado pela Am-
bev), J.Lo gravou dois filmes há
15 dias, em Hollywood – o primei-
ro estreia na sexta-feira. A canto-
ra teve uma equipe de 14 profis-

sionais totalmente dedicada a
ela, com babá para seus filhos,
estilista e maquiador. Nos fil-
mes, criados pela Africa, Jenni-
fer apresenta uma coreografia
de samba criada por Alexandre
Magno, que já trabalhou com Ma-
donna e Britney Spears.

J.Lo também será a estrela do
camarote da Brahma na Sapucaí,

no Rio de Janeiro. Terá atendi-
mentovip, com cercadinho es-
pecial para preservar a sua pri-
vacidade. Em cada uma das
três noites de desfiles, 800
convidados circularão pelos 3
mil metros quadrados de ca-
marote, com 200 seguranças
e 18 toneladas de comida.
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Priscilla em SP

Lucrar com a
TV Conectada

Telona.
Banco e
YouTube a
um click do
controle
remoto

A propaganda faz cada
vez mais uso do
popular site de vídeos,
mas essa pode ser uma
estratégia arriscada

Ônibus no palco

Ritmo. J.Lo
recatada e
depois de
cair no
samba

DIVULGAÇÃO
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Simpatia
transferida.
Banco pega
carona em
carisma do
bebê risonho
do Youtube
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 30 jan. 2012, Negócios, p. N6.




