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Para Steve Burton, presidente da agência DDB na América Latina, diversão deve 'sair do armário'  
 
Por muito tempo, entretenimento além de ser uma palavra grande era um palavrão em qualquer 
negócio que se considerasse ''sério''. Fazer coisas para divertir as pessoas era ocupação para 
artistas circenses, atores, bailarinas, gente de cinema e outras categorias profissionais com as 
quais as moças de boa família não deveriam ter amizade e que eram vistas como uma  
interferência no mundo dos negócios. Para não perder a seriedade diante dos clientes, por 
décadas a publicidade disfarçou ao máximo o aspecto de entretenimento inerente à atividade. 
Quando ele era muito aparente, a estratégia era maquiá-lo e chamá-lo de técnica de persuasão. 
Só que, de acordo com o presidente da DDB para América Latina, Steve Burton, chegou a hora de 
o lado divertido da publicidade ''sair do armário''.  
- Num mundo em que é tão difícil fazer sua mensagem romper o alarido geral e atingir o 
consumidor, a propaganda mais eficaz é justamente a que os consumidores consideram mais 
divertida simplesmente porque eles prestam mais atenção no que é divertido - explicou Burton 
em sua recente visita ao Brasil. - Várias campanhas com alto conteúdo de entretenimento são 
também as que alcançaram maior efetividade nos resultados com aumento de participação de 
mercado e de valorização da marca - justifica, citando a famosa campanha dos sapos da cerveja 
Budweiser nos EUA como um exemplo clássico dos resultados expressivos que uma idéia divertida 
pode gerar.  
 
- Essa campanha fez tanto sucesso que se desdobrou numa série de outras ações que continuam 
a divertir as pessoas - lembra o executivo. - A dose de entretenimento das campanhas da 
Budweiser está cada vez maior.  
 
Burton admite que qualquer caminho que não seja o previsível é mais arriscado e depende 
essencialmente da disposição do cliente.  
 
- Depois de tantos trabalhos bons que foram feitos nessa conta, hoje eles confiam na gente.  
 
A ousadia em termos de linguagem publicitária e a valorização do entretenimento são duas 
tendências que, na visão do executivo, são filhas da evolução no modelo de negócios das agências 
de propaganda.  
 
- A minha aposta é que as agências ficarão cada vez mais concentradas na questão da marca. 
Eventualmente, serão as responsáveis por toda a estratégia de branding e por criar branding 
experience, ou seja, experiências relacionadas às marcas que farão com que os consumidores 
fiquem cada vez mais fiéis a ela.  
 
Burton destaca que as pessoas gostam de assistir propagandas porque as consideram divertidas. 
Sistemas que permitem que as pessoas optem por assistir ou não aos comerciais, como o de TV 
on demand, revelam que, muitas vezes, as pessoas assistem aos filmes publicitários 
simplesmente porque são divertidos.  
 
- A intensificação do componente de entretenimento deverá impulsionar fortemente a 
interatividade que, por sua vez, ganha uma nova dimensão na era multimídia. Há muitas 
situações em que é possível combinar interatividade, entretenimento e marketing em um cenário 
que combina mídia de massa e internet - diz o especialista, que cita a criação de jogos ou a 
possibilidade de downloads como exemplos de interatividade.  
 
Outro exemplo citado por Burton foi uma ação criada pela DDB, na  Alemanha. Desenvolvida para 
o McDonald's e destinada ao público jovem, a estratégia permitia que os internautas fizessem 
downloads de comer-ciais ou de músicas.  



 
Especificamente em relação à América Latina, Burton avalia que a tendência da propaganda 
misturada ao entretenimento multimídia ainda está bem mais distante do que nos EUA ou na 
Europa por causa do baixo grau de informatização dos lares da região.  
 
- Enquanto nos EUA, a internet atinge 80% dos lares, no Brasil a penetração não chega a 30% - 
aponta Burton. - Cada vez mais usamos a publicidade tradicional para convidar as pessoas à 
internet. Na rede, poderão mudar o comercial, fazer montagens e interagir com a marca. Nós, que 
trabalhamos em comunicação, precisamos mudar nossa maneira de pensar e criar capacidades 
multidisciplinares. Isso nos leva para um campo virgem, mas o futuro pertence aos corajosos.  
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