
Propaganda cada vez mais alternativa 
 
 
São Paulo, 29 de Setembro de 2003 - Com novas tecnologias, agências criam mídias 
que vão do cinema ao vivo ao caminhão de acrílico. Uma vitrine móvel, instalada no 
interior de um caminhão com cinco metros de comprimento, totalmente em acrílico 
transparente, circula pelas ruas de São Paulo para divulgar a promoção "Bota-Fora 
D&D", do Shopping D&D. A bordo do caminhão, que vai mudar a decoração 
semanalmente, modelos vivem situações do cotidiano em meio a móveis e objetos que 
estarão à venda em promoção. O caminhão-vitrine faz parte da primeira campanha 
criada pela agência DM9DDB para o shopping.  

No desembarque do aeroporto de Curitiba, a Loducca Publicidade montou um "túnel 
ecológico", um corredor de 24 metros de extensão, revestido por placas e som 
ambiente de águas e cachoeiras, para divulgar as ações patrocinadas pelo banco HSBC 
na área ecológica, como a preservação das tartarugas na Amazônia e das onças 
pintadas no Pantanal mato-grossense.  

Para divulgar a abertura da nova unidade das Lojas Americanas no Shopping Nova 
América, no Rio de Janeiro, a Talent adesivou integralmente todos os acessos da 
estação Del Castilho do metrô.  

O uso de mídias alternativas não é recente mas, garantem os publicitários, elas estão 
ganhando destaque e também sofisticação, esta ligada especialmente às possibilidades 
criadas por novas tecnologias. "A campanha que desenvolvemos para a nova câmera 
digital da HP só foi possível porque, hoje, o Brasil conta com salas de cinema digitais", 
diz Luciana Cotrim, diretora de planejamento da Ponto Brand Promotion.  

Numa sala de cinema digital no Shopping Jardim Sul, em São Paulo, antes do filme 
começar, um personagem digital aparece na tela e passa a conversar com os 
espectadores na platéia, escolhe um deles para "bater papo", tira uma foto e a 
transporta, ampliada, para o telão, demonstrando os recursos da câmara HP. Para 
Luciana, o que mídias alternativas ou tradicionais exigem hoje é que se criem novos 
formatos de comunicação para se atingir os objetivos do cliente. O que pode significar 
usar mídias tradicionais como se fossem alternativas.  

Ela cita como exemplo a campanha "caça talentos" da Samsung , dirigida a seus 
distribuidores e revendedores, e que está sendo veiculada via TV nos intervalos do 
programa de Luciano Huck na Rede Globo. "A Ponto usou a TV, veículo que vai a 
milhões, para falar para poucos. Foi uma estratégia arriscada e a empresa bancou a 
idéia. A ação gerou grande impacto nas pessoas", atesta.  

"A mídia alternativa é, hoje, uma necessidade para qualquer marca", diz Ângelo 
Frazão, vice-presidente de mídia da McCann Erickson. "Uma agência de publicidade 
com uma visão contemporânea tem de estar atenta a todas as possibilidades e 
alternativas para ampliar os pontos de contato da marca com o consumidor mas, 
também deve ter bem claro que o importante é construir um mix em que a mídia 
tradicional tem sempre peso substancial", diz Frazão.  

Vinte mil mídias  



Idéias é que não faltam: só a McCann tem um banco de dados com mais de vinte mil 
opções de mídias. Um dos cases de sucesso da McCann Erickson no uso de mídia 
alternativa aconteceu no lançamento do Celta, da Chevrolet, em Belo Horizonte, 
quando um prédio do centro da capital mineira foi totalmente adesivado com imagens 
do carro.  

"O Celta chegava ao mercado como uma alternativa de carro popular e precisava de 
uma ação impactante na terra de um forte concorrente", diz Frazão, referindo-se à 
Fiat. Para ele, o fato das mídias alternativas representarem, muitas vezes, uma 
solução de custos mais baixos, não é uma razão de peso para a sua utilização. "Mídias 
alternativas podem ter um custo absoluto menor, mas não em custo por view", 
explica. "O importante é fazer a conexão entre as diversas possibilidades e as 
características de marca".  

Para Celso Loducca, presidente e diretor de criação da Loducca Publicidade, o uso de 
mídias tradicionais ou alternativas, ou como é mais comum, um mix delas, têm de ter 
como finalidade atingir os objetivos do cliente. "Não importa que mídia seja ou onde 
vai ser colocada, desde que cumpra tal função. A visão mais contemporânea da 
propaganda é entender os propósitos do cliente e ter as idéias certas para sua 
solução".  

Segundo ele, o caso do túnel ecológico criado para o HSBC ilustra bem esta situação. 
"Poderíamos usar qualquer meio, filmes, outdoor, etc, mas nenhum deles poderia ter o 
impacto do túnel. É a questão de se encontrar a melhor solução". Ele cita também 
como exemplo a campanha de uso racional da água para a Sabesp, em 2001, no auge 
do período de racionamento de água. "A Sabesp é muito especial. É o único de nossos 
clientes cujo objetivo principal é diminuir o consumo do produto que oferece", brinca. 
Uma das mídias utilizadas foi o banheiro. Foram feitos adesivos e afixados nas portas 
dos banheiros de locais públicos, bares e restaurantes com mensagens incentivando o 
uso racional da água. "Na situação, o banheiro era o local adequado e tivemos cuidado 
de que o texto fosse descontraído". Para ele, o uso de mídias diferenciadas é 
interessante aliado às outras. "Elas têm de ter ação complementar, não podem ficar 
com a responsabilidade de carregar o peso sozinhas", diz.  

Adesivo na estação  

Para Paulo Stephen, diretor geral de mídia da agência de publicidade Talent e 
presidente do Grupo de Mídia, "mídias específicas podem ser muito importantes, entre 
outros casos, em ações pontuais". Ele cita a campanha para as Lojas Americanas no 
metrô do Rio. "O objetivo era focar uma única loja. Os adesivos formam como um funil 
exatamente no desembarque e alcançam grande visbilidade", argumenta.  

Para Gal Barradas, diretora da unidade de desenvolvimento de marca da F/Nazca, 
embora seja difícil mensurar os resultados de algumas mídias diferenciadas, o seu 
impacto é óbvio pelas respostas espontâneas que usualmente suscitam. "Os próprios 
clientes gostam muito pelo elemento surpresa dessas alternativas". Ela cita como 
exemplo a campanha desenvolvida para a cerveja Skol, adesivando táxis. O foco da 
campanha é "se beber, não dirija" e a agência considerou os táxis os veículos mais 
adequados. "É claro que a campanha foi enriquecida com filmes para TV, outdoors e 
material em revistas, mas o uso dos táxis despertou muita simpatia. De todas as peças 
da campanha, ela tem sido a mais comentada".  



Fernando Sales, diretor de negócios da agência Giovanni,FCB considera que o mais 
importante é usar formatos diferenciados, seja em mídias tradicionais ou inusitadas. 
"Hoje, todo mundo busca atrair a atenção do consumidor. Assim, produtos que nem 
são concorrentes entre si acabam disputando um mesmo "mercado" que é o interesse 
do consumidor. Por isso, o uso de métodos diferenciados têm resultados positivos". Ele 
cita como exemplo o "Projeto Capas Samsung", criado no início do ano pela Giovanni. 
Com o conceito "Tudo que é tendência vira capa de revista", o celular Samsung 
aparecia nas mãos de modelos, atrizes e apresentadoras, nas contracapas de várias 
revistas da Editora Abril. "Mídia tradicional, método diferente", resume.  

Mas para Sales, o melhor exemplo de uso de mídias alternativas ocorreu numa 
campanha de "interesse próprio". Instalada no mesmo edifício da Microsoft, no Centro 
Empresarial Nações Unidas, em São Paulo, a Giovanni,FCB participava da concorrência 
para escolher a agência da multinacional. Contratam o limpador de janelas e 
colocaram faixas em seu carrinho, que podiam ser vistas pelo pessoal da Microsoft. As 
faixas traziam diversas mensagens como a "De Windows (janela, em inglês) a gente 
também entende". Ganharam a concorrência e só não levaram a conta porque a 
Microsoft optou pelo alinhamento global de contas, já comandas pela McCann em 
outros países.  

Já a Publicis Salles Norton resolveu matar dois coelhos de uma cajadada: uma mídia 
alternativa e trabalhos diferenciados para dois clientes. Conta Maria Lúcia Cucci, vice-
presidente de mídia da agência. que resolveram centrar seus esforços numa campanha 
da HP para venda de PCs e numa campanha institucional da Gafisa, que trabalha com 
imóveis nos aviões da TAM. As mesinhas de lanche, fechadas, exibem adesivos da HP 
e a TV que traz o filme com as normas de segurança apresenta no final o anúncio da 
Gafisa. "Nosso objetivo era atingir um público dirigido, e os clientes da TAM se 
encaixavam perfeitamente no target. E pelo menos, durante os 45 minutos do vôo São 
Paulo/Rio, temos a atenção total do consumidor".  

Espaços alternativos foram também encontrados pela agência para divulgar as rações 
para cães Purina. "Compramos espaço na Casa Cor e patrocinamos um dos estilistas 
da Fashion Week para que suas modelos desfilassem com cães. "Gerou muito mídia 
espontânea".  

Para o professor de mídia da ESPM, Paulo Tamanaha, "a expressão "mídia alternativa" 
não é a mais adequada porque pressupõe substituição da mídia tradicional, quando, na 
verdade, devem atuar, para eficácia de forma complementar". Segundo ele, cada 
veículo de mídia tem um aspecto importante. "A mídia impressa é fundamental na 
fixação dos detalhes sobre o produto; o rádio é importante pela rapidez da informação. 
Mas é necessário que o ouvinte tenha um conhecimento prévio para fixação da 
mensagem e a mídia alternativa tem um espaço reduzido para texto com informações, 
mas assegura grande impacto visual. A soma de tudo isto faz uma boa campanha", 
equaciona.  

kicker: Inventividade cresce e gera formas inusitadas de anunciar marcas e produtos 
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