
PROPAGANDA & MARKETING SÃO PAULO, DE 14 A 21 DE ABRIL DE 2003

VEÍCULOS

COMERCIAIS AO VIVO
Os comerciais ao vivo, for-

mato utilizado no início da

televisão brasileira devido a

ausência de videotape, cresce

nas grades das emissoras.

A marca Vivo, da Brasilcel,

joint venture que une a Tele-

fônica Móviles e a Portugal

Telecom, usou no último do-

mingo (13) esse modelo com

duração de um minuto utili-

zando atores para falar em

tempo real na programação

da Rede Globo, sugestão da

África para a campanha de

lançamento do produto (ver

texto na pág. 6).

A Rede Globo de Televisão já

faz essa oferta ao mercado

nos programas Mais Você, de

Ana Maria Braga, Domingão

do Faustão e Caldeirão do

Huck. O diretor-geral da

emissora, o executivo Octá-

vio Florisbal, disse, porém,

que o impacto nas receitas
ainda são inexpressivos. "São

comerciais bastante limita-

dos, no máximo dois por

programa", ressaltou.

Para outras emissoras, o fatu-

ramento oriundo dessa oferta

de comunicação comercial,

tem maior presença e repre-

senta um bom percentual nos

índices de faturamento. A

Parceria Publicidade, do em-

presário Carlos Carreiras, é

uma das agências que apos-

tam no formato. Uma avalia-

ção informal projeta um fa-

turamento das TVs de apro-

Ação do Disk Biju no Note e Anote de Claudete Troiano

Carreiras: comerciais ao vivo ajudam a reter audiência

ximadamente R$ 25 milhões Rede Bandeirantes pela jor-

por mês ou R$ 300 milhões nalista Olga Bongiovanni, te-

por ano. vê 756 minutos de interven-

A Parceria, através do serviço ções de anunciantes que

Merchanchecking, mostra apostam no modelo. O "Bom

que no mês de março o pró- Dia Mulher", de Ney

grama "Note e Anote", da Gonçalves Dias na Rede TV,

pioneira Claudete Troiano, teve 706 minutos de mer-

exibido de segunda a sexta- chandising ao vivo no mês

feira na Rede Record, teve passado.

320 minutos de veiculações O total de inserções em mar-

de comerciais ao vivo. O ço foi 5-194 minutos, equi-

"Dia a Dia", apresentado na valente a 100 horas, pesquisa

Paulo Macedo

que contempla 11 progra-

mas. Até o "Domingo Legal",

de Gugu Liberato no SBT,

aceita o formato. No progra-

ma do último dia 23 de mar-

ço, foram 26 minutos com

ações que vão da Nestlé à

Tang.

Os anunciantes que investem

em ações desse tipo são na sua

maioria de varejo, mas não

necessariamente. A Parceria

promoveu ação para a Par-

malat, que exibiu seu portfó-

lio de produtos em uma ban-

cada no "Dia a Dia" com a

apresentadora Olga Bon-

giovanni, preparando pratos

com os ingredientes. Nesse

caso, teve link com um repór-

ter em um supermercado.

Os de varejo aguardam as li-

gações dos consumidores em

tempo real para consolidar

vendas. São empresas como o
Disk Biju, Car System, con-

cessionárias da Sul América e

Cogumelo do Sol, por exem-

plo. São mais de 200 empre-

sas que utilizam programas

de serviços e entretenimento

para veicular suas mensagens.

"O telefone aparece na tela e

o anunciante aguarda do ou-

tro lado da linha", resume

Carreiras. "Temos estudos

que comprovam que os co-

merciais ao vivo ajudam a re-

ter a audiência dos progra-

mas. Eles são conteúdo; aju-

dam a diminuir o efeito zap-

ping", acrescentou.
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