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A época foi meados de década
de 90 e o lugar, a África do Sul.
Nelson Mandela era presidente,
o apartheid era história e a agên-
cia de propaganda Ogilvy & Ma-
ther, da WPP, estava preocupada.

O problema da Ogilvy era a
falta de informações sobre os
sul-africanos negros. Ela queria
saber mais, mas não sabia exata-
mente como proceder. Os ins-
trumentos comuns de pesquisa,
como o foco em determinados
grupos, pareciam inadequados
às condições difíceis das cidades
de população predominante-
mente negra.

A Ogilvy teve de improvisar. En-
viou equipes com câmeras para as
áreas de população negra para fil-
mar os consumidores — e essa ex-
periência rendeu um dividendo
inesperado. Os clientes pediram
vídeos de consumidores em outros
lugares e a Ogilvy despachou um
executivo baseado em Londres
chamado Paul Eden para a África
do Sul, para aprender como con-
duzir pesquisas num estilo pareci-
do com o movimento francês do
Cinema Verdade.

Era o sinal inicial de uma ten-
dência que varreu o mundo do
marketing -- que poderia ser
chamada de televisão verdade
para o conselho de administra-
ção. Ao combinar uma atividade
acadêmica conhecida como et-
nografia — o estudo das culturas
humanas — com a mais nova tec-
nologia de vídeo, as agências de
marketing encontraram uma
maneira potente de recuperar a
atenção dos clientes corporati-
vos. Elas mostram a eles grava-
ções em vídeo de consumidores
em suas atividades corriqueiras.

Em 2000, a Ogilvy criou uma
unidade para produzir pesqui-
sas de vídeo — a Field Brand In-
vestigation (FBI). Ela hoje tem
arquivados mais de 250 docu-
mentários, mostrando pessoas
que vão desde entusiastas por
automóveis de Taiwan a ingleses
esquizofrênicos. "É uma manei-
ra de colocar o consumidor na
sala do conselho", diz Éden, dire-
tor da FBI da Ogilvy. "O diretor
de marketing acredita, certo ou

errado, que está conseguindo in-
formações direto da fonte."

O interesse crescente pelos es-
tudos de comportamentos do
consumidor em vídeo vem coin-
cidindo com o aumento da po-
pularidade dos reality shows da
W enquanto gênero de entrete-
nimento, e alguns profissionais
suspeitam que isso é mais do que
uma coincidência. Assim como
outras pessoas, os executivos de
marketing parecem estar fican-
do mais voyeristas.

"O impacto da reality W não
deveria ser subestimado", diz An-
dy Wilson, diretor de planeja-
mento regional da Ogilvy para a
RedCard, um braço da WPP em
Cingapura especializado em pes-
quisa das "vidas secretas" dos
consumidores. "Eu acho que isso
está ajudando a legitimizar a rea-
lity TV na perspectiva do cliente."

A ascensão de uma cultura
corporativa mais visual vem sen-
do ajudada pelo desenvolvimen-
to de câmeras de vídeo mais ba-
ratas e aperfeiçoamentos nos
computadores pessoais. Dentro
das empresas, executivos de mar-
keting estão assistindo videocli-
pes para dar suporte a idéias, da
mesma maneira que gerações
anteriores distribuíam memo-
randos por escrito.

"Ela está ganhando populari-
dade agora por causa do vídeo
digital", afirma Paul Edwards, di-
retor de estratégia da Publicis
UK, uma unidade da Publicis da
França. "É mais fácil de manejar.
É mais fácil de arquivar."

A idéia por trás da "reality TV"
corporativa é que ao assistirem
as pessoas em situações corri-
queiras, os publicitários podem
desenvolver idéias de marketing
melhores. A Ogilvy RedCard, por
exemplo, surgiu com resultados
interessantes depois de observar
as mulheres japonesas nos ba-
nheiros de casas noturnas.

As imagens gravadas pela
RedCard mostraram que as mu-
lheres vão muito ao banheiro —
para retocar a maquiagem —,
uma constatação com implica-
ções para os fabricantes de cos-
méticos do Japão.

Os custos de produção desses
vídeos tendem a ser altos, com
música de fundo e tempo de du-
ração parecidos com os de pro-
gramas de W. Eles também po-

dem ser engraçados. Um vídeo
da FBI mostrando esnobes ingle-
ses dirigindo um modelo da
Ford chamado Mondeo, é muito
parecido com "The Simple Life"
um reality show que apresenta
duas mulheres ricas, Paris Hilton
e Nicole Ritchie, em situações do
dia-a-dia. Éden diz que a grava-
ção em vídeo confirmou "um
preconceito enorme".

Uma mulher na direção de um
Mondeo suspira, no estilo de Pa-
ris Hilton: "Isso não é nada sexy".
Um homem dirigindo o Mondeo
fica tão entusiasmado que excla-
ma: "O motor tem muita potên-
cia!". Uma campanha para o car-
ro feita depois disso concentrou-
se nesse segundo tipo de consu-
midor, fornecendo bastante de-
talhes técnicos.

O problema com a pesquisa
de vídeo é que ela pode ser difí-
cil de ser decifrada — conforme
a OMD, uma unidade de compra
de mídia da Omnicom, desco-
briu quando filmou pessoas as-
sistindo televisão em casa. "Foi
fascinante assisti-las", diz Jo Rig-
by, diretora de pesquisa da
OMD. "O difícil era dizer o que
essas pessoas estavam pensando.
A coisa tornou-se bem subjetiva.
Você pode ter dez pessoas assis-
tindo televisão e ter dez inter-
pretações diferentes."

Apesar dessas imperfeições, a
pesquisa filmada não deverá de-
saparecer porque o formato res-
ponde a várias necessidades
emergentes das corporações
mundiais. A primeira é a fadiga
em grupos focados. Uma discus-
são bem conduzida "pode beirar
à terapia", conforme afirma o
produtor Paul Edwards. Mas há
uma percepção crescente dos li-
mites dessas discussões em gru-
po, segundo especialistas.

Executivos do setor de propa-
ganda sempre se queixam dos
grupos focados porque acredi-
tam que os clientes os usam para
vetar idéias, ao invés de gerar
idéias novas. Eles também se
preocupam com os resultados.

Os participantes podem dizer
coisas para agradar seus líderes
de discussões. Alguns também
cuidam de grupos focados na es-
perança de produzir um resulta-
do desejado, como encorajar
companhias a reduzirem seus
preços.

A pesquisa em vídeo ajuda a
resolver a questão da crescente
distância entre a elite corporati-
va e os consumidores. Em muitos
casos, essa distância é física. Exe-
cutivos de companhias multina-
cionais freqüentemente se en-
contram fazendo negócios em
lugares sobre os quais conhecem
muito pouco. Não é acidente o
fato de a unidade FBI da Ogilvy
ter começado na África do Sul —
o território difícil de hoje é sem-
pre a oportunidade de negócio
de amanhã.

Nesse sentido, companhias co-
mo a FBI estão preenchendo um
vácuo deixado pelas companhias
de mídia. O jornalismo vem ten-
do um crescimento mais local —
conforme demonstram os cortes
nos escritórios estrangeiros das
redes de W e j ornais — enquanto
as corporações vêm tendo um
crescimento mais globalizado.

Isso está criando oportunidades
para que executivos do setor da
propaganda, como Éden, desem-
penhem o papel de corresponden-
te internacional — uma compara-
ção que o próprio Éden faz.

"Os diretores de marketing di-
zem: 'Quero ver essas pessoas.
Quero olhar no olho dessas pes-
soas'", diz ele. "O que isso fez foi
me tirar de trás da mesa e me co-
locar no meio das pessoas."

A reality W corporativa tam-
bém permite que executivos
muito bem pagos cruzem a divi-
são de classes e dêem uma espia-
da na vida das pessoas comuns —
isto é, seus consumidores. Isso
não é pouca coisa dado o tama-
nho da disparidade de rendas.

"Quanto mais graduado o
marqueteiro, mais afastado ele
pode ficar da vida dos consumi-
dores", afirma David Muir, dire-
tor de desenvolvimento de grupo
da Ogilvy no Reino Unido.

O interesse corporativo em ver
mais da vida das pessoas pode es-
tar se aprofundando. A pesquisa
de vídeo tem um apelo especial
entre os executivos do setor far-
macêutico, afirma Éden. Eles sa-
bem o que os medicamentos po-
dem fazer, mas eles querem saber
mais sobre as pessoas que os
usam, como os esquizofrênicos,
observa Éden. "Eles ficam intriga-
dos testemunhando o sofrimen-
to", acrescenta Eden. "É onde a
linguagem corporal é crítica."

Americana JWT cria campanhas para minorias
Financial Times, de Londres

Um das principais agências de
publicidade do mundo está
constituindo uma subsidiária
que irá focalizar suas atividades
em segmentos sociais minoritá-
rios no Reino Unido, levando pa-
ra a Europa uma abordagem
mercadológica já estabelecida
nos EUA. A agência JWT, uma no-
va unidade da WPP, vai criar
mensagens de marketing com
maior apelo junto a comunida-
des de minorias e recrutar talen-
tos em grupos minoritários.

"A publicidade no Reino Unido
não se relaciona com minorias de
etnia asiática ou negra", disse San-

dip Vadher, executivo que coman-
dará a nova agência. "É uma atitu-
de muito arrogante. Agências cria-
tivas especializadas em minorias
sociais são sempre contratadas por
grandes anunciantes nos EUA. Mas
esse tipo de iniciativa é relativa-
mente raro na Europa", afirma.

"Não há (na Europa) nada se-
melhante à percepção existente
nos EUA", disse Simon Bolton,
executivo-chefe da JWT, antes de-
nominada J Walter Thompson,
em Londres. Antes de associar-se
à JWT em 2001, Bolton trabalhou
na Ásia. Ele disse que suas expe-
riências lá contribuíram para
convencê-lo de que a comunida-
de publicitária no Reino Unido

necessita de maior diversidade.
"Tenho me preocupado com o

fato de as agências serem povoa-
das por gente vinda de Oxbridge,
branca e de classe média", disse
Bolton. "Precisamos criar maior di-
versidade em nossa cultura e refle-
tir isso perante nossos públicos".

A novidade reflete também a
percepção de que as grandes
companhias não estão conse-
guindo fisgar oportunidades
criadas pela prosperidade das
comunidades de imigrantes.
Membros de comunidades étni-
cas gastaram perto de 40 bilhões
de libras (US$ 77 bilhões) por
ano no Reino Unido, 24 bilhões
de libras desse total em Londres.

Vadher disse que a nova agên-
cia, que terá seis funcionários, de-
verá trabalhar em associação com
outras agências da WPP e assesso-
rar importantes clientes, como o
HSBC, que entregou à WPP sua
conta de publicidade que movi-
mentará US$ 600 milhões.

Pedro Carvalho, diretor de re-
lações públicas da Fnik, com se-
de em Londres, cujas atividades
estão centradas em minorias,
disse que o desafio será encon-
trar maneiras de comunicar-se
de um modo que não soe con-
descendente. "O futuro está em
agregar a diversidade étnica à
cultura dominante — e não o
contrário."(GS)
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