
Anunciantes já buscam alternativas à TV  
Gary Silverman 
 
Vivemos a era da McKinsey, a consultoria norte-americana segundo a qual tudo o que 
se pode mensurar se pode administrar. A mais recente prova disso surge no mundo da 
publicidade. 
 
Os maiores anunciantes do mundo andam aterrorizados com a possibilidade de que os 
comerciais de televisão estejam perdendo força e por isso saíram à procura de 
alternativas na internet, publicidade externa, divulgação em lojas e até mesmo 
tomando a iniciativa de criar conteúdo de entretenimento por conta própria. 
 
Uma transformação está em curso. Mas até o momento a revolução vem sendo 
conduzida a passos tímidos. Os executivos do setor dizem que os grandes anunciantes 
hesitam em agir de maneira mais decisiva sem que haja melhores sistemas de 
mensuração que permitam que testem, rastreiem e avaliem os custos das novas 
abordagens. 
 
Como resultado, embora as verbas publicitárias estejam sendo desviadas da televisão, 
boa parte dos gastos alternativos vem bancando testes, na esperança de que seja 
possível obter dados que justifiquem decisões capaz de mudar o mundo da mídia. 
"Estamos todos testando a melhor maneira de avançar, testando discretamente", disse 
Kevin Roberts, presidente-executivo da Saatchi Saatchi, agência de publicidade do 
grupo Publicis. "Queremos nos proteger ao máximo." 
 
O problema para os executivos de marketing é que os números que foram treinados 
para usar vêm perdendo sua relevância. 
O valor do tempo comercial na TV, por exemplo, tem seu preço definido na forma de 
blocos de mil telespectadores. Mas os anunciantes já não confiam em que as pessoas 
que estejam assistindo a um programa na TV acompanhem de fato os comerciais. 
Essas preocupações se cristalizaram após o recente desenvolvimento de gravadores 
digitais de vídeo que dão aos telespectadores o recurso de avanço rápido para pular os 
comerciais. 
 
Mas os executivos do setor admitem que o problema na verdade surgiu com a criação 
do controle remoto e o surgimento de uma nova categoria de telespectador, que 
jamais deixa o sofá e muda de canal nos intervalos. 
"Sempre existiu tecnologia que permite evitar comerciais", diz David Verklin, 
presidente-executivo da Carat North America, uma empresa de compra de mídia 
controlada pelo grupo britânico Aegis. "Nós simplesmente preferíamos não falar a 
respeito. Era o segredinho sujo do setor de mídia." 
 
Agora que o segredo foi revelado, a nova missão é descobrir maneiras de medir se os 
telespectadores estão prestando atenção aos comerciais e agindo com base naquilo 
que vêem. 
Na semana passada, associações de agências, com apoio de anunciantes importantes 
como Procter & Gamble, revelaram um projeto de pesquisa cujo objetivo é encorajar 
um novo sistema de mensuração do "envolvimento do consumidor". Não se sabe ainda 
ao certo de que maneira será possível medir esse envolvimento. Mas o setor deseja 
uma resposta. 
 



"É preciso criar métodos de pesquisa que tratem o assunto de maneira mais ampla do 
que a simples presença diante da tela", diz Laura Desmond, presidente da Mediavest 
USA, uma empresa de compra de espaço publicitário controlada pela Publicis. 
O apelo de muitas das novas abordagens de marketing é que elas podem ser medidas 
com maior facilidade. Na internet, os anunciantes vêem o envolvimento do usuário 
contando cliques. 
 
Mas existe escassez de tipo de dados que possam ajudar os executivos de marketing a 
tomar e justificar decisões. Há poucas maneiras de testar muitas das novas 
abordagens de marketing com antecedência, como é o caso com os comerciais de 
televisão. 
A falta de dados históricos para comparação também torna difícil desenvolver modelos 
estatísticos que possam ser usados para calcular retornos comparáveis sobre gastos de 
marketing. 
 
"Nós e outros estamos enfrentando dificuldades para descobrir algo que seja realmente 
simples e ajude as pessoas a transferir suas verbas com grande rapidez", disse Eric 
Salama, presidente-executivo da Kantar, divisão de pesquisa do WPP, grupo britânico 
de publicidade e serviços de marketing. 
 
Enquanto isso, a busca por alternativas à TV se intensifica. A ZenithOpti-media, uma 
empresa de compra de publicidade também integrada ao grupo Publicis, anunciou 
neste mês que a participação da televisão no bolo mundial de publicidade 
provavelmente atingiu seu pico no ano passado. Ainda em abril, a empresa previa que 
a televisão continuaria ganhando mercado neste ano e em 2006, antes de começar a 
cair. 
 
A frustração dos anunciantes foi revelada durante as recentes negociações de compra 
antecipada de horários publicitários nas redes de TV abertas dos EUA. 
 
Paradoxo 
Um dos paradoxos da publicidade é que o preço do tempo nas redes vem subindo mais 
do que a inflação. A tendência foi atribuída à escassez do item. Mesmo uma audiência 
pequena na TV continua a ser uma das maiores audiências disponíveis. 
 
Mas pagar mais por menos é algo que suscita nos anunciantes o desejo de reagir. O 
preço por mil telespectadores na rede NBC de televisão, parte do grupo General 
Electric, caiu em até 3%, neste ano, o que significa que ela faturará US$ 750 milhões a 
US$ 800 milhões a menos do que em 2004, de acordo com Michael Nathanson, 
analista da Sanford C. Bernstein. 
 
Talvez os anunciantes estejam transferindo verbas da compra antecipada para o 
mercado posterior, no qual os horários são vendidos mais perto da exibição. 
Mas os analistas esperam que a pressão aumente quando os anunciantes obtiverem 
números que embasem suas decisões. "Todo mundo quer uma mensuração melhor", 
diz Nathanson, que está convencido de que haverá pressão renovada sobre a tarifas de 
publicidade da TV assim que os anunciantes obtiverem "dados de melhor qualidade". 
 
Folha de São Paulo, São Paulo, 27 jul. 2005, Dinheiro, p. B12 


