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NA TELINHA

Lílian Cunha

Você compraria algo anunciado
no site de classificados OLX? Se
essa pergunta fosse feita há pou-
co mais de um ano, a resposta
mais provável seria um descon-
fiado “não”. Mas desde que dei-
xou a TV a cabo e iniciou uma
campanha massiva nos maiores
canais de TV aberta, o OLX tor-
nou-se mais conhecido e sua
operação dobrou, passando de
75 mil para 150 mil pageviews ao
mês. Até o número de funcioná-
rios no escritório da empresa,
em São Paulo, cresceu, passan-
do de 15 para 45 pessoas.

“Quando a pessoa vê um
anúncio da empresa na TV, ela
passa a considerar que essa
companhia é séria”, diz Rodri-
go Ribeirão Geraldi, diretor-
presidente do OLX no Brasil.

“O consumidor vê o site na TV
e entende que aquele empresa
é grande, que vai entregar o que
ele comprar”, declara diz Fer-
nando Taralli, presidente da
agência VML Brasil, que atende
sites como Dafiti, Groupon,
Mobile e Hoteis.com – todos
com campanhas na TV.

Em busca dessa “chancela”
dada pela TV, muitos sites de
comércio eletrônico estão au-
mentando a amplitude de suas
campanhas, antes focadas só
no online, e investindo milhões
para aparecer na telinha. To-
dos guardam a sete chaves,
com medo da concorrência, o
valor investido. Mas nenhuma
campanha, segundo fontes de
mercado, não sai por menos
que alguns milhões.

Oinvestimento, porém, vale a
pena, segundo Alípio Camanza-

no, presidente do Decolar.com –
oprimeirositeainvestiremcam-
panhas na TV aberta. “Começa-
mos há três anos e não paramos
mais. Agora estamos com uma
campanha com dez celebrida-
des, entre artistas, músicos e es-
portistas, que vai ficar sete me-
sesnaTV”,dizele. Alémdoretor-
no em vendas – que ele prefere
não quantificar, “por causa da
concorrência” – a TV ajudou a
construir a marca. “A TV dá cre-
dibilidade, coisa que o anúncio
online não faz”, afirma.

“O que estamos aprendendo
é que cada meio passa uma men-
sagem, como dizia o bom e velho

McLuhan”, diz Taralli, da VML,
citandoHerbert MarshallMcLu-
han, estudioso das comunica-
ções, autor de O Meio é a Mensa-
gem, de 1967. Para o publicitá-
rio, cada meio tem sua utilidade
quando usado em uma campa-
nha. “A publicidade on line pes-
ca o consumidor que está onli-
ne. A TV, constrói marca. O
meio impresso, que é o passo se-
guinte,dáoapoio,reforçaacons-
trução de marca”, afirma Taralli.
Outra vantagem da TV, em rela-
ção ao online, é a velocidade dos
resultados. “Ao entrar na TV,
em questão de dias todas as mé-
tricas melhoram na casa dos

dois dígitos: cliques, pageviews,
vendas”, afirma ele.

Aexplicaçãoématemática,se-
gundo Cris Rother, diretora exe-
cutiva do eBit. “A TV aberta atin-
ge cerca de 98% da população de
200 milhões de brasileiros. A in-
ternet chega a 84 milhões e, des-
se total,37 milhõessão consumi-
dores on line”, diz ela, que já foi
profissional de mídia na Rede
Globo e também executiva do
Ibope. “A TV é uma boa forma de
chegar a consumidores que ain-
da não estão acostumados às
compras online”, acrescenta.

Mas, segundo publicitários e
empresários, não é qualquer in-

vestimento em TV que funcio-
na. O primeiro passo é não ficar
apenas na TV a cabo e partir para
a TV aberta. “A TV a cabo tem
audiênciamuito diluída. O teles-
pectador muda muito de canal”,
diz Geraldi, do OLX, que come-
çou investindo apenas na TV a
cabo, e depois passou para os ca-
nais abertos.

Na TV aberta, também não é
qualquer canal que dá resultado.
“Cerca de 85% da audiência no
Brasil é concentrada em apenas
um canal”, diz Geraldi. “Isso não
aconteceemnenhum dos96paí-
ses em que o OLX está. Nem no
Paquistão”, afirma.
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Empresas de comércio eletrônico
investem cada vez mais em campanhas na
TV para ganhar credibilidade e vender mais
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Na Coreia do Sul, o popstar
PSY faz anúncios para LG,
Samsung e cerveja Cass

GAROTO-PROPAGANDA

● O pioneiro
O Decolar.com foi o primeiro a
anunciar em TV aberta,
estreando na telinha em 2009.
Neste ano, lançou uma campa-
nha com dez celebridades que
ficará sete meses no ar.

● A chancela da TV
‘O brasileiro crê que, se está na
TV, a empresa é séria, vai
entregar’, diz Taralli, que criou
a campanha da Dafiti. O filme
mostra a reação das pessoas
quando a encomenda chega.

● Aberta X cabo
O site de classificados OLX
só teve resultados quando
levou a campanha ‘Desape-
ga’ à TV aberta. ‘A TV a ca-
bo tem audiência diluída’,
diz Rodrigo Geraldi.

Uma ode ao Facebook

Conhecido por suas coreografias divertidas e
por sua música, PSY é garoto-propaganda de
outras sete grandes empresas na Coreia

Imagine a cena: o paciente está
na sala de espera do dentista. No
consultório,amaquininha deob-
turaçãoestá atoda. Norádio, sin-
tonizado em uma FM qualquer,
Tim Maia canta: “A dor é forte,
demais pra mim” (de “Me dê mo-
tivo”). “Assim não há clínica
que resista”, diz Caren Carva-
lho,administradoradoconsultó-
rio odontológico Machado de
Carvalho,emSão Paulo.Paraevi-
tarembaraçoscomo o citado aci-
ma, ela contratou uma empresa
derádiocustomizada. “Aqui nin-
guém tem tempo de separar mú-
sicas e montar uma programa-
ção”, diz. “Também não dá para
colocar em uma FM comum.
Imagina se tocam uma música
dessas? E se colocarem no ar o
comercial de outra clínica?”

Por um investimento inicial
emtorno de R$ 500 e mensalida-
des a partir de R$ 70, há cada vez
mais pequenas empresas e pon-
tos comerciais adotando as rá-
dios customizadas – recurso até
pouco tempo atrás visto apenas
em grandes redes de lojas.

“Em quatro anos, passamos
de menos de 40 para mais de
100 clientes graças, principal-
mente, à demanda de lojas po-
pulares e pequenos comercian-
tes”, diz Vladimir Batalha, do-
no da InStore, uma das maio-
res empresas de rádios custo-
mizadas do País. Batalha é ex-
locutor e radialista, com 40
anos de rádio. Ele conta que
quando começou o negócio,
em 1996, seus clientes eram
grandes magazines e redes na-
cionais de varejo e de serviços,
como a rede de hotéis Accor e
as lojas Besni. “Hoje temos
clientes que têm uma loja só”,
afirma.

“Os comerciantes já sabem
que com um bom fundo musi-
cal, o cliente fica mais tempo

na loja e compra mais”, diz.
A premissa é verdadeira, se-

gundoo professor de neurociên-
cia aplicada ao consumo da ES-
PM, Pedro Calabrez Furtado. “A
música influencia muito, tanto
para o bem quanto para o mal”,
afirma. Por isso, o gerenciamen-

to do som ambiente em um esta-
belecimento comercial precisa
ser bem feito – ou pode ser um
tiro no pé. “Precisa ser alinhado
com o posicionamento da em-
presa, com o cliente e com o mo-
mento. Mesmo que o cliente se-
ja fã de heavy metal, ele não vai

querer ouvir esse tipo de música
no dentista.”

Michel Teló. O negócio da rá-
dio customizada começou no
Brasil no fim da década de 90
porque os comerciantes não
queriam ouvir propaganda da

concorrência dentro de suas
próprias lojas.

Mas com o passar dos anos,
foi tomando ares de ferramen-
ta de marketing. “O lojista
quer ter a trilha sonora certa
para acelerar o giro de ven-
das”, afirma Vinícius Lorusso,
do grupo DMC, que há quatro
anos entrou no segmento de rá-
dios para lojas. Na carteira da
DMC, segundo ele, há clientes
grandes, mas a maior parte é de
pequenos comerciantes. “Há
escritórios de advogados, de ar-
quitetura e muitos dentistas”,
afirma.

Nas clínicas odontológicas,
os campeãs da parada são as mú-
sicas “lounge”, como o som das
inglesas Rebecca Ferguson e Pa-
loma Faith. Em outro cliente,
a rede Araújo Supermercados,
com nove lojas entre Acre e Ro-
raima, os mais tocados são Luan
Santana, Michel Teló e Paula
Fernandes. “A loja pede e muda-
mos a programação conforme o
movimento, na mesma hora”,
explica Lorusso. /L.C.
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Até clínica de dentista já tem rádio FM própria

DIVULGAÇÃO

Na semana em que chegou a 1
bilhão de usuários, o Facebook
lançou seu novo filme publicitá-
rio.Aempresanãoquiseconomi-
zar: contratou a badalada agên-
cia Wieden + Kennedy e o dire-

tor de Babel, Alejandro Iñárritu,
e filmou em Portland, Los Ange-
les, Nova Orleans e Buenos Ai-
res. A peça está sendo veiculada
no próprio Facebook. Com be-
las imagens, o comercial come-

ça mostrando várias cadeiras.
Uma locutora diz: “Cadeirassão
feitas para que as pessoas pos-
sam se sentar. Qualquer um po-
de sentar em uma cadeira. (...).
Cadeiras são para pessoas. E é
por isso que são como o Face-
book.” A metáfora se expande
para aviões, pontes, até chegar a

grandes nações e ao universo.
Apesar de bonita e poética, a
campanha foi considerada “um
tantopedante” pelosite especia-
lizado Adweek. “O anúncio cele-
bra o Facebook – a maravilhosa
invenção que é, em vez de cele-
brarquemousa. Foiumaoportu-
nidade perdida”, diz o site. /L.C.
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Gangnam Style

Cadeiras. Por metáfora, Facebook diz que é para todos

Tela. ‘Se o
site está
na TV, o
consumidor
acredita que
é coisa
séria’, diz
Taralli, da
VML

Sensorial.
‘A trilha
musical é o
design
sonoro da
loja’, diz
Batalha

Pequenas lojas,
comércio popular e até
consultórios impulsionam
mercado de rádios
customizadas
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 8 out. 2012, Negócios, p. N6.




