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MERCADO

NOVOS FORMATOS
DESFIAM A MÍDIA

O desenvolvimento de no-

vos espaços publicitários é o

maior desafio do dia-a-dia

dos profissionais de mídia.

Descobrir novos formatos é

como procurar uma fenda

em uma rocha.

É uma tarefa que exige mui-

ta inspiração e transpiração

por parte das pessoas que

trabalham no meio. Para o

presidente do Grupo de

Mídia e diretor de mídia da

Talent, Paulo Stephan, to-

dos os profissionais devem

ter como meta descobrir for-

matos diferenciados. "É ló-

gico que muitas vezes isso

esbarra no orçamento aper-

tado das campanhas, mas

nunca deixa de ser uma am-

bição geral dos profissionais

do meio", afirmou Stephan.

Segundo ele, outro fator que

pode atrapalhar o desenvol-

vimento de novas ideias é a

pouca flexibilidade de al-

guns veículos.

A afirmação do presidente

do Grupo de Mídia pode ser

verificada em uma das re-

centes inovações do meio.

A McCann-Erickson criou

um novo formato publicitá-

rio, batizado de Ad In, que

foi inaugurado pela Nestlé.

A marca divulgou as datas

dos sorteios da promoção

Junta Brasil. O Ad In utiliza

carteias de até sete segundos

nos momentos que antece-

dem um intervalo comercial

Balleroni: estratégia e tática geram diferenciação

Stephan: diferenciação deve ser

e está sendo veiculado na

Band, Record e Rede TV!.

Segundo Stephan, os veícu-

los menores estão sempre

mais abertos a novos forma-

tos. "Acredito que a Globo

não tenha a mesma flexibili-

dade que as redes menores".

Diferença - A AlmapBBDO,

que faturou em j u n h o o

Prémio Abril de Publicidade

na categoria melhor utiliza-

ção do meio revista, com um

a meta

t rabalho para a Visa, é nor-

teada por uma ideia seme-

lhante com a que Stephan

prega. Segundo o diretor ge-

ral de mídia da agência,

Paulo Camossa, o mundo

está congestionado por

mensagens e o trabalho dos

mídias é chamar a atenção

nesse cenário. "Nossa orien-

tação é encontrar uma ma-

neira diferente das conven-

cionais", afirmou.
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Camossa: trabalho é chamar a atenção

Queiroz: dever de solucionar problemas

Embora ressalte que "fugir

do convencional" é a chave,

Camossa ressaltou que fazer

a diferença apenas pela dife-

rença não é interessante.

"Temos que reforçar o que o

produto quer dizer. O for-

mato tem que estar a serviço

da campanha e respeitar as

características do produto".

Para exemplificar que a cria-

tividade tem que estar a ser-

viço dos anunciantes, o dire-

tor da Almap lembrou uma

ação criada para o panetone

da Bauducco. Na ocasião, a

agência contratou os servi-

ços de uma empresa especia-

lizada em aromatizaçao para

que, antes da veiculaçao do

filme do produto no cine-

ma, a sala fosse pulverizada

com cheiro de panetone.

"Isso chamou a atenção para

o panetone de uma maneira

inusitada", contou.

Luís Fernando Ramos

De acordo com o vice-presi-

dente de mídia da DM9-

DDB, Paulo César Queiroz,

a agência também procura

focar o produto e a campa-

nha antes do formato. "O

rabo não balança o cachor-

ro. Nosso objetivo não é fa-

zer apenas coisas diferentes,

rnas identificar o problema

do anunciante e usar a mídia

para solucioná-lo", explicou.

Segundo o vp, na hora de

dificuldade é que surgem al-

ternativas para gerar negó-

cios. "A Blockbuster anun-

ciava durante a semana e nós

conseguimos convencê-los a

focar sua comunicação na

sexta-feira", comentou.

De acordo com Queiroz, o

resultado da mudança foi

muito bom, gerando um au-

mento de 20% no volume

de negócios da rede de loca-

doras de vídeo.

Estratégia e tática - Na Leo

Burnett , as inovações em

mídia têm como alicerce

dois pontos. Segundo a vice-

presidente de mídia da agên-

cia, Ana Lúcia Balleroni, es-

ses pontos são a estratégia e

a tática. "O envolvimento

do profissional de mídia

com o planejamento estraté-

gico é fundamental".

Para Ana Lúcia, o importan-

te é mesclar sempre esses

dois fatores. "Dessa manei-

ra, o profissional conseguirá

fazer algo diferenciado".


