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sobre a reação do consumidor diante da telinha

Baixaria na televisão
afeta a marca que
aparece no anúncio?
Eliane Sobral
De São Paulo

"Diga-me com que andas e te di-
rei quem és". A parábola bíblica
traduz a opinião do diretor-geral
de mídia da AlmapBBDO, Paulo
Camossa, sobre a propriedade de
anunciantes vincularem suas mar-
cas a programas populares de tele-
visão, principalmente, nos últimos
dez anos, quando foi deflagrada
uma campanha contra programas
com conteúdo de gosto duvidoso.

"A unha editorial do programa
cria uma atmosfera que interfere,
sim, no humor e na percepção do
telespectador e não há nenhum es-
tudo que prove que essa percepção
não seja transferida para a marca
do anunciante", diz Camossa.

E é com base nessa tese que a
Câmara dos Deputados criou, há
cerca de dez anos, um comitê
com membros da sociedade civil
para deflagar a campanha
"Quem Financia a Baixaria é Con-
tra a Cidadania".

"Em meados da década de 90 a
competição na W brasileira ficou
mais acirrada e isso fez com que as
emissoras lançassem mão de vá-
rios expedientes para ganhar a
atenção do telespectador. Isso le-
vou a um abuso sem precedentes,
com o uso de um conteúdo extre-
mamente vulgar em que se privile-
giava imagens de sexo e violência",

observa o professor de políticas de
comunicação da Universidade de
São Paulo (USP), Laurindo Leal Fi-
lho. Ele integra o comitê da Câma-
ra que a cada ano publica uma lista
dos programas mais criticados pe-
la sociedade—as críticas são envia-
das por e-mail ao comitê, que ela-
bora o ranking com os campeões
das reclamações.

Apesar da campanha contra a
"baixaria na W", os programas
mais criticados não perderam
audiência de forma significativa.
"Mas perderam alguns anun-
ciantes como a Lojas Marabraz,
que, recentemente, retirou o pa-
trocínio do programa do João
Kleber, na Rede TV!" lembra Leal
Filho. O programa apresentado
por João Kleber foi responsável
pela suspensão da emissora, que
ficou 24 horas fora do ar, em
meados de novembro, por deci-
são judicial. Na semana passada,
o apresentador foi demitido.

Ao contrário de Leal Filho e de
Camossa, o diretor comercial da
agência DPZ, Daniel Barbará, não
acredita numa fuga de audiência,
tampouco de anunciantes. "Os
anunciantes compram audiência e
não conteúdo. Além do mais, pro-
gramas como "Ratinho" (do SBT),
ou "Eu vi na W" (apresentado por
João Kleber na Rede TV!), são refle-
xos da sociedade brasileira e do
perfil da audiência da própria tele-

visão—voltada e consumida prin-
cipalmente pelos públicos das
classes C, D e E", diz o publicitário.
Segundo ele, o sonho de uma pro-
gramação culta e elitizada perten-
ce a intelectuais e ao topo da classe
A. "Que quase não vêem televisão".

Barbará questiona ainda os cri-
térios, subjetivos segundo ele, que
definem o que é popular e de mau
gosto em termos de televisão. "O
programa é baixaria até a hora que
dá audiência, quando ele passa a
ter audiência, vira cult, assim co-
mo o "Pânico na W" que dá cinco
pontos e virou um programa cult".

Alexandre Gama, presidente da
Neogama BBH, concorda parcial-
mente com Barbará. Para Gama, o
anunciante não corre o risco de ter
sua marca vinculada a um progra-
ma de qualidade duvidosa apenas
por estar nos intervalos comer-
ciais. Mas a coisa muda quando o
anunciante atrela sua marca ao
programa por meio de merchan-
dising ou patrocínio direto.
"Quanto mais próximo do conteú-
do editorial mais a marca tende a
ser prejudicada ou beneficiada."

Ele observa que a opção de es-
tar ou não em determinado pro-
grama é muito mais orientada
pelos índices de audiência do
que pelo conteúdo editorial.

O publicitário conta que já estu-
dou o reflexo de programas popu-
lares nas marcas dos anunciantes e

chegou à conclusão de que essa re-
lação não acontece. "Não foi uma
pesquisa profunda mas me indi-
cou que o consumidor não associa
o programa ao que viu no interva-
lo comercial. Ao contrário do pa-
trocínio ou do merchandising".

Se como publicitário, Alexan-
dre Gama não vê problemas em
anunciar em programas que são
identificados como produções
de baixa qualidade, pelo menos
por parte da sociedade, como ci-
dadão ele se diz incomodado.
"Minha opinião pessoal é que es-
ses programas formam uma opi-
nião pública mais pobre e consu-
midores idem".

Um dos publicitários ouvidos
pelo Valor, diz que as próprias
emissoras de televisão conhecem
pouco seu público. "À exceção da
TV Globo, cujo departamento de
pesquisa é um dos mais comple-
tos do país, as emissoras inves-

tem pouco ou quase nada para
analisar o perfil de seus telespec-
tadores, daí fazem programas
baseados apenas nas definições
do poder aquisitivo e não consi-
deram os valores éticos que seu
público preza", diz o executivo.

Para ele, a campanha defla-
grada pela Comissão de Direitos
Humanos da Câmara Federal é
inócua na tentativa de acabar
com programas de gosto discu-
tível, mas é positiva por iniciar o
debate em torno da qualidade
do que se leva ao ar.

E o que pensam os anuncian-
tes? Se para alguns publicitários
não há prejuízo para a imagem
de quem aparece no intervalo de
programas apelativos, para os
anunciantes essa relação não pa-
rece tão tranqüila assim.

Dos maiores anunciantes pro-
curados pelo Valor para falar sobre
o tema, apenas a AmBev, deu sua

opinião. Veladamente, alguns
anunciantes chegam a dizer que
não querem participar da polêmi-
ca, nem criticar a programação dos
veículos nos quais anunciam.

"Não cabe ao anunciante jul-
gar o conteúdo da programação.
Até porque isso é muito subjeti-
vo. O instrumento que o anun-
ciante tem são os índices e o per-
fil da audiência. Se o programa
fala com o público que eu quero
alcançar, eu tenho de estar no in-
tervalo comercial", resume o ge-
rente de comunicação corporati-
va da AmBev, Alexandre Loures.

O executivo concorda com Ga-
ma e diz que veicular propaganda
durante o intervalo comercial não
faz com que o telespectador asso-
cie a marca ao programa que está
sendo exibido. "Ao contrário de
uma intervenção comercial mais
direta, como merchandising ou
patrocínio", diz Loures.

jaime
Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 16, 17 e 18 dez. 2005. Empresas, p. B6.




