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Grandes empresas, como Gene-
ral Motors, Ford, Procter & Gam-
ble, Unilever, Warner Brothers e
Heineken, estão escolhendo, ou es-
tudando, uma nova forma de
anunciar seus produtos: podcasts,
ou arquivos sonoros que podem
ser copiados de blogs (sites espe-
cializados em determinados te-
mas). "Podcasting é um dos desdo-
bramentos — ao lado dos serviços
online de música digital, como
iTunes e Rhapsody —, que permi-
tem a um consumidor ser seu pró-
prio programador. Para muitos
anunciantes, isso tornará obsole-
tas as rádios terrestres", diz Rishad
Tobaccowala, executívo-chefe de
inovações da Publicis Groupe Me-
dia (PUB).

Podcast é uma compilação do
que o patrocinador de um blog jul-
ga serem os melhores conteúdos,
como entrevistas com executivos
de companhias automobilísticas,
dicas pós-venda e coisas assim.
"Por muito pouco dinheiro, a gen-
te consegue fazer um barulho
enorme", diz Anna Papadopoulos,
diretora de mídia da Euro RSCG
4D. Quatro meses depois de entrar
na rede, seu podcast foi baixado 20
mil vezes. A subsidiária sueca da
Ford Motor está valendo-se da
mesma estratégia, patrocinando o
www.engadget.com, uma exten-
são do blog especializado em in-
formação sobre jogos digitais, en-
tretenimento e computação do-
mésticos.

Ao aderir desde o primeiro mo-
mento a uma nova tecnologia co-
mo o podcasting, um anunciante
pode ser considerado moderno e
incentivador de algo novo pelos
primeiros usuários do blog — em
geral, as pessoas mais influentes
em seus círculos sociais. Para a Eu-
ro RSCG 4D, isso significou persua-
dir um cliente, no caso a Volvo, a
gastar mais de US$ 60 mil no pa-
trocínio do www.autoblog.com
durante seis meses e a bancar parte
dos custos de lançamento do pod-
cast do blog automotivo.

Algumas companhias descobri-
ram que os podcasts permitem
que elas tornem seus anúncios dis-

poníveis em qualquer lugar, a
qualquer momento. A GM distri-
bui um podcast de seu blog
(www.fastlane.com). Produzido
no estilo de programas radiofôni-
cos de entrevistas, esse programa
de 12 minutos é chamado "FastLa-
ne Radio".

Por que é que as empresas gos-
tam de anúncios via podcast? Em
vez de tentar atingir uma audiên-
cia geral, esse tipo de podcast pro-
porciona algo extra ao consumi-
dor já interessado no produto e
busca mais informações. O diretor
de marketing da GM, Mark LaNeve,
se diz muito interessado nesse tipo
de mídia heterodoxa, especial-
mente para marcas que têm um
"público entusiasta", como o
Hummer, o Chevy Corvette e auto-
móveis SS da Chevrolet. "O funda-
mental será melhorar a produção
e o nível de entretenimento dos
podcasts, para que eles sejam efeti-
vamente atraentes e sejam divul-
gados em propaganda boca-a-bo-
ca", observa LaNeve.

No futuro, diz ele, marcas como
a Pontiac poderão ter um verba pe-
quena para anúncios em W. Em
vez disso, a GM poderia anunciar
os Pontiac predominantemente
na internet. Podcasting é um dos
formatos que LaNeve estuda para
veicular produtos e marcas.

É um pouco mais difícil para
empresas com marcas associadas a
estilos de vida (como a Heineken)
ou ao dia-a-dia, (como o desodo-
rante Axé, da Unilever) sustentar
um podcast de anúncios. Imagine
um "infomercial" de 12 minutos
sobre desodorantes! Em vez disso,
essas companhias estão exploran-
do uma alternativa — entreteni-
mento patrocinado. A Heineken
vem distribuindo podcasts no site
www.heinekenmusic.com desde
dezembro.

A Unilever ainda não entrou
com tudo nessa onda, mas executi-
vos da empresa e da rival P&G estu-
dam patrocinar conteúdo vincula-
do a certas marcas. "Essa é uma
área onde há muita discussão so-
bre o que pode dar certo", diz o
consultor de marketing Dennis Ke-
ene. Uma associação óbvia para
uma marca como Axé ou Old Spi-
ce, da P&G, seria um podcast pro-
duzido por uma revista masculina.

Antes que isso aconteça, prova-
velmente veremos mais anúncios
publicitários posicionando-se co-
mo podcasts de empresas de mí-
dia. Celebridades, especialmente
atores e artistas do setor fonográfi-
co estão apelando para podcasts
para divulgar novos CDs e filmes.
Paris Hilton recentemente valeu-se
de um podcast para divulgar seu
novo filme, House of Wax. E o selo
fonográfico BMI lançou podcasts
para promover novos artistas. "Tu-
do isso está sendo alavancado pelo
crescente caráter 'on-demand' da
mídia", diz Jeff Marshall, vice-pre-
sidente sênior e diretor de opera-
ções da Starcom IP. "Os consumi-
dores desejam entretenimento e
informação quando eles querem e
não quando alguém decide trans-
miti-los", diz Marshall

Alguns executivos do setor de
publicidade estão torcendo para
que a tecnologia de podcasts con-
tribua para revitalizar o rádio. A
qualidade e a quantidade de al-
guns anúncios em rádio afugenta-
ram ouvintes, comprometendo o
faturamento com publicidade.

O executivo-chefe de criação do
grupo Publicis, David Droga, diz
ter tido contato apenas recente-
mente com o podcasting como
meio de comunicação, mas ele vê
seu potencial para "realmente in-
suflar ânimo criativo na porcaria
que é a maior parte da atual propa-
ganda via rádio". Curtas teatraliza-
ções radiofônicas poderiam ser
criadas em capítulos e vinculadas a
marcas—essa é uma das idéias so-
bre como inserir publicidade em
podcasts.

Mesmo nesses casos, muitos
podcasts estão adotando uma op-
ção que permite "saltar" esses
anúncios, se eles não forem sufi-
cientemente interessantes para ca-
tivar o ouvinte.

A Zenith Media, uma grande
agência compradora de mídia, ob-
servou, recentemente, num estudo
que "os anunciantes que adotarem
a nova tecnologia e comunicarem-
se com o consumidor de modo efi-
caz poderão ser vistos como inova-
dores e alvo de 'inveja da vizinhan-
ça'". É não é exatamente isso que
qualquer anunciante deseja? 
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