
Abaixo o "jabazão"
Anunciantes buscam formas de aparecer em conteúdo personalizado e dirigido
ao seu público alvo, mesmo que tenham que criar um novo programa para isso.

N
a contramão do que é
defendido pelos grandes
grupos de mídia, que
temem ver a grade de
programação de suas

redes loteada, alguns anunciantes
buscam formas de produzir seus
próprios programas. Muitas vezes esse
conteúdo acaba agregando valor à
grade dos canais e deixam de lado o
perfil invasor de seus primos mais
pobres, os infomerciais no estilo
"catorze-zero-meia" privilegiando a
fixação da marca contra o"varejão"
Trata-se de uma nova modalidade de
comercialização de espaço para as
emissoras de televisão, assim como um
nicho em ascensão para as produtoras
de vídeo.

Os formatos dos programas e
programetes são os mais variados,
passando por talk shows, reality shows,
campeonatos esportivos e até ficção.
Assim como os anunciantes, que vão
desde lojas de produtos para
marcenarias até multinacionais de

Com o "Joga 10" exibido na Band, Nike espera
encontrar o próximo "camisa 10"da seleção.

produtos esportivos ou operadoras de
telefonia. As produtoras envolvidas também
vão desde empresas especializadas neste
tipo de publicidade até as grandes
produtoras da publicidade tradicional,
passando por empresas produtoras de
conteúdo independente para televisão.

Em relação à relutância em abrir esse
tipo de espaço em algumas redes, Sandra
Jonas, sócia da produtora Estação 8, lembra
que existem anunciantes "que não tem na
novela das oito o target principal para seu
público'.'A produtora, que já realizou
programas como o"Oi Brasil"veiculado pela
Band até o final de 2003, produz
atualmente, entre outros, o programa"Leo
Amigo Marceneiro"veiculado
semanalmente nas manhãs de domingo em
rede nacional pela RedeTV! "Trata-se de um
anunciante novo na televisão, não alguém
que migrou da publicidade convencional
para esse formato"esclarece Sandra citando
a Leo Madeiras, revenda de materiais para
marcenaria e construção seca.

"Nosso marketing se resumia a
campanhas direcionadas, usando mala

direta,e-mail marketing e evento"
conta a gerente de marketing da Leo
Madeiras, Fernanda Canal.Com uma
rede espalhada no estado de São
Paulo e em mais três cidades (Rio de
Janeiro, Curitiba e Salvador), a empresa
queria expandir sua área de atuação e
ainda fazer um trabalho de formação
para seu público."O mercado dos
marceneiros encolheu muito com o
crescimento das lojas de móveis
modulados e queríamos ajudar a fazer
esse mercado crescer','explica a
gerente de marketing. Num primeiro
momento, a Leo Madeiras criou em
parceria com o Liceu de Artes e
Ofícios de São Paulo uma escola
voltada aos marceneiros."Mas
precisávamos atingir um público maior
de marceneiros e preparar o marketing
para a expansão da empresa em
outras cidades"diz Fernanda.

O programa de 30 minutos,
veiculado desde o dia 3 de julho,
apresentado por Marta Meola,foi
criado pela agência Agnelo Pacheco,
com produção da Estação 8, roteiro de
Dani Patarra e direção de Lu Teófilo. Em
reuniões de pauta semanais entre o
marketing da Leo Madeiras e
roteiristas da Estação 8 é definido o
conteúdo de dois programas,
produzidos em um estúdio montado
em uma das lojas da rede e com cenas
externas."O programa tem que
resolver as exigências da agência e do
cliente, ser uma ferramenta para
resolver os problemas de
comunicação, mas não precisa ser um
'jabazão",'explica Sandra Jonas.

Dividido em cinco blocos, o
programa busca, além de anunciar os
produtos da casa, dar noções de gestão
e design aos marceneiros. Assim, no
bloco Leo Entrevista,é exibida uma
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exibida uma entrevista com algum
designer ou arquiteto de renome; o
História de Marceneiro conta a
trajetória de profissionais de sucesso,
com uma linguagem mais emotiva;o
Soluções Sob Medida mostra projetos
realizados em casas, estandes de feiras
ou empresas; o Vivendo e Aprendendo
aborda técnicas e tecnologias que
podem ser utilizadas pelas
marcenarias,além de temas
relacionados à gestão do
empreendimento; já no bloco O Que
Tem de Novo são mostrados novos
produtos e equipamentos
comercializados na rede.

Até mesmo o horário do programa
foi pensado tendo em vista os
costumes do público alvo."Escolhemos
os domingos para veicular o programa
porque os marceneiros costumam
acordar cedo, mas trabalham de
segunda a sábado. Após as 9h00,
teríamos de concorrer com os
momentos de lazer do marceneiro e

Andréa Barata Ribeiro, da 02 Filmes, busca
distribuidoras estrangeiras para vender
documentário encomendado pela Nike.

com os programas das outras redes"conta
Fernanda Canal. A negociação com a Rede
TV! envolveu ainda a compra de chamadas
para o programa durante a programação do
canal, de 5"e 15"

Programação esportiva
No final de 2004,a 02 Filmes foi

contratada para produzir e transmitir para
TVs de todo o mundo o Red Buli Giants of
Rio, primeiro evento de competição de
resistência promovido pela marca de

bebida energética. 0 evento contou
com uma infra-estrutura que incluiu 40
câmeras digitais, distribuídas em
pontos fixos do percurso, três barcos,
dois helicópteros, sete motocicletas,
três quadriciclos e três jet ski. Um avião
com equipamento de captação e
geração de imagens rebateu os sinais
de todas as câmeras sem fio em
direção à estação de transmissão de
TV, uma central com 1000 m2 de área
construída que a produtora ergueu
na praia de Copacabana. Da estação,
as imagens foram retransmitidas ao
vivo para a Internet e para as 40
emissoras de televisão ao redor do
mundo que exibiram o evento,
incluindo a Rede Bandeirantes, que
exibiu, através do BandSport,a íntegra
da competição. Para operar toda essa
estrutura,foram mobilizados
aproximadamente 400 profissionais.

Mais recentemente, a 02 Filmes
terminou a produção de
documentário encomendado pela
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Wieden + Kennedy Entertainment,o
filme conta com os jogadores
Robinho, do Santos, e Falcão, da
Seleção Brasileira de Futsal,e mais
cinco personagens/jogadores em seis
cidades mostrando a marca
registrada do brasileiro nos campos
de futebol, a ginga.O documentário é
uma das ferramentas que integra o
programa da empresa de material
esportivo na apresentação mundial
do conceito de mesmo nome. O
programa conta ainda com ações de
grafite, música e fotografia.

"O documentário é um apoio para
lançar a campanha"explica Andréa
Barata Ribeiro, sócia da 02 Filmes."A
Nike pediu para não aparecer no
filme.Os meninos que participaram
da filmagem aparecem com a roupa
que eles costumam usar para jogar
bola, não pedimos para usarem ténis
Nike, por exemplo"conta. A única
mudança que fizeram foi apagar
na a marca de um concorrente
também multinacional que aparecia
em uma das bolas.

O documentário exigiu uma
pesquisa que durou seis meses, para
responder à pergunta feita pela Nike à
02 Filmes: Por que os brasileiros são os
melhores jogadores de futebol do
mundo? Durante essa fase,a equipe
estudou e analisou jovens jogadores
em 12 cidades nos estados do Rio de
Janeiro,São Paulo, Amazonas, Bahia e
Santa Catarina. O filme levou sete
meses para ser concluído e tem
duração de cerca de uma hora. Para
conseguir abordagens distintas e
variadas no documentário, a produtora
optou por escalar três diretores: Hank
Levine, Marcelo Machado eTocha Alves.

Usado em um evento de
lançamento da campanha,o"Ginga"
deve se desdobrar em outros produtos
de cinema e DVD."Pode ser até que vá
para a TV"conta Andréa. Os direitos de
exibição do filme serão comercializados
junto a distribuidoras estrangeiras que
se encarregarão de negociar sua
veiculação em emissoras de televisão
assim como sua venda em DVD."Esse
tipo de produto ainda é sub-utilizado,

Cynthia e Sandra Jonas, da Estação 8: know-how
em publicidade e programas de TV para atender
o novo mercado.

mas deve abrir um bom espaço para as
produtoras"finaliza Andréa Barata Ribeiro.

Segundo a gerente de comunicação da
Nike, Katia Gianone, desde que a empresa
passou a patrocinara Seleção Brasileira de
Futebol,a cultura nacional passou a
influenciar os designers internacionais da
empresa. A partir disso surgiu a ideia de
criar uma iniciativa internacional inspirada
no Brasil."Um dos diretores internacionais
havia se impressionado muito com o filme
'Cidade de Deus'e resolveu vir ao Brasil
conversar com o Fernando Meirelles.A
partir dessa conversa, apresentamos a ideia
de um documentário mostrando a ginga
brasileira à 02, que retornou com a
proposta do'Ginga'"conta.

A Nike também encomendou para
exibição no Brasil o reality show"Joga 10"
desta vez com a produtora de televisão RGB
Entertainment. Exibido pela Band, o reality
show fez uma seleção nacional de garotos

, "Leo Amigo Marceneiro": serviços e formação para
marceneiros em rede nacional.

entre 14 e 15 anos para descobrir um
jovem talento do futebol que resgatará
a essência do "camisa 10"Com várias
etapas de seleção onde os garotos são
treinados e avaliados por uma
comissão técnica. O intuito é avaliar
estes jovens talentos dentro de todos
os fundamentos do futebol para
encontrar um futuro "camisa 10"O
finalista terá a oportunidade de treinar
em dois grandes times do futebol
brasileiro e ser visto por profissionais.

"A Nike sempre fez ações para
inspirar os meninos a jogarem futebol
mais e melhor, trabalhando com um
target de garotos de 12 a 18 anos"
conta a gerente de propaganda da
fabricante, Patrícia Shaccur. A ideia de
fazer um reality show surgiu da
realidade encontrada pelos jovens
que tentam entrar nos clubes
profissionais, uma seleção chamada
de"peneira''"Quantos Cafus existem
por aí (o ex-comandante da Seleção
Brasileira passou por 17 peneiras)?
Resolvemos fazer uma grande
peneira"conta Patrícia. Com a ideia
ainda crua, a multinacional esportiva
procurou a RGB, produtora com
know-how na produção de reality
shows, para desenvolverem o
programas juntas."Procuramos a
Band por ser uma TV aberta e ligada
ao esporte"explica. Quanto à
negociação com a rede, a Nike
não abre números."Não foi
apenas compra de espaço, mas uma
parceria com o canal"explica Patrícia.
O programa dá à Band hoje uma
média de 4 pontos de audiência,
com picos de 7.

A gerente de propaganda explica
que, caso a Nike não tivesse investido
no "Joga 10" não diminuiria as verbas
para a publicidade convencional.
"Trata-se de uma estratégia para somar
à publicidade convencional''Mesmo
assim, diz que está satisfeita com a
nova forma de anunciar."0 break de 30
segundos concorre com os outros
anunciantes, o controle remoto,o
telefone tocando etc."

FERNANDO LAUTERJUNG
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