
Produto: ESTADO - BR - 12 - 06/03/06 ProofB12 - 

Usodenovasmídiasrompelimites
Nos EUA, operadora de TV por satélite conseguiu que uma cidade passasse a usar o nome de seu serviço

MÍDIAEPUBLICIDADE

RUMOS–Noalto, aplacadacidade foi trocadapeladoserviçoda
EchoStar; abaixo, uma alternativa ousada de propaganda em ônibus

Carlos Franco

A empresa de televisão por sa-
télite americana EchoStar fez,
nofimdoanopassado,umapro-
posta no mínimo curiosa: 10
anosdeprogramaçãode televi-
são paga inteiramente grátis a
todos os habitantes de uma ci-
dade que mudasse oficialmen-
te o seu nomepara o do serviço
da operadora. No início deste
ano, a cidade de Clark, no Te-
xas, decidiu aceitar a oferta e
passoua se chamar, por leimu-
nicipal,DishCity,umareferên-
cia ao serviçoDish da operado-
ra,voltadoparapequenascida-
des – menores até que grandes
condomíniosmetropolitanos.
O prefeito de Clark, agora
Dish,BillMerrit, dissequecon-
sultou 10% da população da ci-
dade, ou 12 dos 125 habitantes,
paratomaradecisão,queagra-
dou a todos. As placas de aces-
sonasrodoviaseauto-estradas
já foram trocadas. Tudo pago
pelaoperadora, queestá fazen-
do da cidade a ponta-de-lança
de sua comunicação.
Só que a decisão da pequena
cidade texana e a agressiva –
para muitos, bizarra – estraté-
gia de comunicação da EchoS-
tar abriu espaço para uma dis-
cussão sobre os limites da pro-
paganda. Roberto Duailibi, da
agência de publicidade DPZ,
diz que hoje é “tentador para
muitasagênciaseempresas,es-
pecialmente aquelas que não
dispõem de recursos para in-
vestir nas mídias tradicionais,

transformar em veículo tudo
aquilo que está ao alcance dos
olhos.” E, assim, o banheiro vi-
rou mídia, o ônibus, o abrigo
das ruas, o táxi, o piso de lojas,
os shoppings e até o corpo. “Só
que, sem um limite, sem uma
noção de bom senso e respeito,
essacomunicaçãocorreo risco
de não cumprir o papel de pro-
pagar uma idéia, um produto
ou serviço”, diz.
Para Duailibi, tudo o que é
sinônimo de poluição visual e
que força um vínculo cultural
inexistente perde em credibili-
dade. “Éocontrário, por exem-
plo,doqueocorreucomaUrca,

que era sigla da Urbanizadora
Carioca, que acabou virando o
nome do bairro e do morro do
Rio, quemuitos, por desconhe-
cimento acreditam ser palavra
de origem indígena. O mesmo
ocorreu com Sinop (sigla para
Sociedade Imobiliária do No-
roeste do Paraná), hoje uma
dasprincipais cidades doMato
Grosso.Maséumaquestãocul-
tural,nãoumaimposiçãopatro-
cinada emercadológica.”
Duailibi diz ter dúvidas so-
breaeficáciadeumaempreita-
da como a daEchoStar, apesar
do ganho demídia que o lança-

mentodoserviçoconquistou.E
essa parece ser a tentação das
agências e de anunciantes: a
conquistademídiagratuitape-
la qual não poderiam pagar.
Para Andrew Robertson,
presidente da rede mundial de
publicidadeBBDO,hoje amen-

sageméamídia,oquedinamita
a idéia do canadense Marshall
McLuhan,quecunhouaexpres-
são aldeia global, de que omeio
éamensagem.“Atecnologiaes-
táabrindojanelasquetransfor-
mam o homem comum em sua
própria mídia. Ummovimento

que tem a ver com a internet e
sua mobilidade, por meio dos
aparelhos celulares, e o surgi-
mento de novas mídias, fruto
dodesenvolvimento dessas no-
vas tecnologias digitais.”
Como existe uma oferta gi-
gantesca de conteúdo, diz Ro-
bertson, o grande desafio das
agências e dos publicitários é a
diferenciação da comunicação
deprodutoseserviçosdessage-
léia geral de informação e a ca-
pacidade de a publicidade con-
quistaroconsumidoreemocio-
ná-lo.Nesse vale tudo é que en-
tram iniciativas como a da
EchoStar.
OsócioediretordaF/Nazca,
IvanMarques, é outro que não
acredita na temporalidade de
ações como a mudança de no-
medeumacidade. Para ele, co-
mo para Robertson, omais im-
portante hoje na comunicação
publicitáriaé focarasaçõespa-
ra as novasmídias, fruto dode-
senvolvimento tecnológico, e
procurar criar campanhas ca-
pazes de reforçar as marcas,
tornando-as sempre objeto do
desejo, semdeixarde ladoamí-
dia tradicional – jornais, revis-
tas, emissoras de rádio e TV e
outdoor. “Ações inusitadas
sempre vão ocorrer, mas o im-
portante hoje é buscar umcon-
tato com o consumidor que es-
tá ligado nas novas mídias e é
importante para o desenvolvi-
mento futuro dos produtos.”
Marques diz que uma boa
campanha tem a obrigação de
percorrer os diferentes meios

de comunicação com a mesma
clareza e o compromisso de ex-
pressarosvaloresdeumamar-
ca. “Odesafio é este: criar cam-
panhas e estratégias que bus-
quem liderança”, diz o publici-
tário da agência que responde
pela comunicação da Skol, lí-
der no mercado brasileiro de
cerveja. Marques, assim como
Duailibi,nãoacreditaempubli-
cidadesinvasivas,excetoquan-
do são muito criativas e atin-
gem o público.
ParaRobertson,amídiaexte-
rior, como outdoors, pontos de
ônibuseosprópriosônibus,ain-
da são uma forma eficiente de
comunicação, desde que consi-
gamsedistinguiremmeioàpo-
luição visual dos grandes cen-
trosurbanos.Éumcasodecam-
panha de editora que vestiu os
ônibus de São Paulo com fotos
de nus, que se complementa-
vam com os passageiros.
O grande desafio de uma
campanha, diz o presidente
mundial da rede BBDO, é con-
quistaropúblicocomemoçãoe
um conceito único. Ele destaca
o trabalho da coligada brasilei-
ra Almap/BBDO, que tem en-
treoutrascontasadaVolkswa-
gen. Um dos desafios da agên-
cia, que trabalhou com várias
mídias, foi o de processar, no
anopassado, amudança do an-
tigo slogan damontadora “Vo-
cê conhece, você confia”, que
foi usado durante 18 anos, por
“Perfeitoparaasuavida”.Mas,
para isso, não recorreu ao ba-
nheiro comomídia. ●
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 6 mar. 2006. Economia. B12.  




