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Em busca dos dólares da
publicidade, empresas de inter-
net estão fazendo uma impor-
tante conquista: empresas de
bens de consumo embalados
que vendem bolachas, bebidas,
cosméticos e outros produtos.

Depois de anos experimen-
tando cuidadosamente o marke-
ting via Web, anunciantes pode-
rosos como as americanas
General Mills Inc. (Forno de
Minas, Frescarini) e a Kraft
Foods Inc. (Lacta, Royal) estão
aumentando os gastos online e
ampliando o leque de marcas
que promovem na Web. A
General Mills espera pratica-
mente dobrar os gastos com
anúncios online nos Estados
Unidos neste ano fiscal. A Kraft
planeja dobrar o número de
campanhas online em 2006 e
aumentar em ao menos 50% o
número de marcas que promove
pela internet.

A mudança salienta a amea-
ça da internet para os meios
tradicionais de comunicação,
como televisão e revistas. E
sugere que a rápida expansão
em publicidade via internet que
já alimenta um rápido cresci-
mento de receita na Google
Inc., Yahoo Inc. e outras empre-
sas pode continuar à medida
que outros grupos de anuncian-
tes mais tradicionais aumen-
tam os gastos online.

As empresas de produtos
embalados dizem que seus con-
sumidores estão passando mais
tempo na internet e usando-a de
novas maneiras, como para
assistir a programas de TV e
outros vídeos. “Nosso trabalho é
investir em meios em que os
consumidores estão envolvi-
dos”, diz John Galloway, vice-
presidente de esportes, mídia e
marketing interativo da Pepsi-
Cola North America, da PepsiCo
Inc. Em sua divisão, prevê-se
que os gastos online vão subir
para 5% a 10% do orçamento
geral em 2006, sendo que eram
só 1% há cinco anos.

Empresas do ramo responde-
ram por mais de 11% dos US$
145 bilhões em gastos publicitá-
rios nos Estados Unidos em
2005, segundo a firma de pes-
quisa TNS Media Intelligence.
Mas elas gastaram só 1,6% do
seu orçamento em publicidade
online, em média, comparado
com uma média geral de 5,8%,
diz a TNS. Esses anunciantes
têm sido o alvo mais difícil para
empresas de internet, diz
Wenda Harris Millard, diretora
de vendas da Yahoo — que con-
seguiu superar um pouco a
resistência ao oferecer ferra-
mentas para mostrar que anún-

cios via Web podem aumentar o
consumo das famílias.

Hoje os consumidores dos
EUA passam na internet cerca
de 15% do tempo que gastam com
todos os meios, segundo a firma
de pesquisas Knowledge
Networks Inc. Alguns executivos
de internet acreditam que os
gastos com publicidade na Web
repetirão o que ocorreu nos pri-
meiros anos da televisão e da TV
a cabo. Ambas tiveram um salto
em publicidade quando atingi-
ram um certo nível de audiência. 

Outros avisam que não é
bom extrapolar muito dos
recentes saltos em gastos online
pelas empresas de produtos
embalados. Elas geralmente
evitam mudanças radicais em
suas técnicas de marketing,
dizem executivos do setor. Com
medo de assumir riscos com
suas principais fontes de recei-

ta, gerentes de marcas com
orçamentos publicitários gordos
têm sido menos agressivos em
seus gastos online do que quem
administra marcas menores, e
“não está claro se e quando isso
vai mudar”, diz Jon Swallen,
diretor de pesquisa da TNS.

Até agora, o crescimento da
publicidade online tem sido
liderado por setores como infor-
mática e serviços financeiros.
Essas empresas podem ligar o
consumidor diretamente a sites
onde podem vender bens e ser-
viços online. Elas ajudaram a
elevar a receita de anúncios
online de US$ 9,6 bilhões em
2004 para US$ 12,5 bilhões em
2005, segundo o Departamento
de Publicidade Interativa e a
PricewaterhouseCoopers LLP.

Produtos embalados como
cerveja, pasta de dentes e papel
higiênico, ao contrário, não ten-

dem a ser vendidos online. Em
parte por causa disso, mesmo
durante o frenesi da internet no
fim dos anos 90 esse setor geral-
mente não gastou muito com
anúncios via Web. O colapso do
mercado publicitário online em
2001 tornou o marketing pela
internet ainda menos atraente.

Quando a publicidade online
começou a se recuperar, ela foi
liderada principalmente por
anúncios ligados a pesquisas, e
não o tipo de anúncios vitrine que
caracterizaram o ciclo anterior
de marketing online. Anúncios
ligados a pesquisas, que apare-
cem quando alguém digita uma
palavra-chave num site de bus-
cas, não eram muito adequados
para empresas de bens de consu-
mo não-durável, porque os consu-
midores geralmente não fazem
busca na Web para informação
sobre itens como papel higiênico.
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Não bastassem as dores de
cabeça que a multiplicação dos
meios de comunicação high-
tech tem dado a anunciantes,
agora eles têm outra queixa:
ela está elevando o custo dos
atores de comerciais. 

A explosão de equipamentos
portáteis em que se pode anun-
ciar — de celulares a iPods —
adicionou uma complicação aos
contratos com atores para peças
publicitárias. Nos Estados
Unidos, por exemplo, eles
ganham de acordo com os meios
nos quais são veiculados.

De acordo com diretrizes
criadas na década de 50 e ainda
em vigor, as agências pagam a
um ator que apareça num anún-
cio exibido por uma rede de TV,
por exemplo, uma certa quantia
cada vez que o anúncio vai ao
ar. Os atores recebem pagamen-
tos residuais separados por
anúncios exibidos em TV a
cabo, na internet ou reproduzi-
dos em outros meios.

Se o modelo continuar, “os
comerciais vão tornar-se proibi-
tivamente caros”, diz Douglas
Wood, negociador-chefe do

Comitê Conjunto de Política
para Relações com o Sindicato
de Atores, o ramo de negocia-
ção do mundo publicitário.

Os contratos coletivos entre
agências de publicidade e sindi-
catos de atores dos EUA vencem
em outubro e estão prestes a ser
renegociados.

Todos os envolvidos concor-
dam que o quadro cada vez
mais complicado da mídia tem
de ser discutido.

As agências têm esperança

de que haja uma grande refor-
mulação. Nos últimos anos, os
anunciantes as têm pressiona-
do para cortar custos. Steve
Humble, diretor de produção
de comerciais da Marting
Agency, da Interpublic Group,
fez parte de uma equipe que
recentemente teve de cortar
custos para um comercial da
cerveja Miller Genuine Draft.
A equipe reformulou o comer-
cial para incluir três atores,
em vez de cinco.

Com novas mídias, custos aumentam
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O sistema de remuneração para atores tem de ser mudado por causa da expansão 
dos meios não-tradicionais, dizem agências e anunciantes.

Veículos não tradicionais
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Super-heróis como o Super-Homem e o
Homem-Aranha podem salvar a raça humana
de desastres naturais, alienígenas e mutantes
malignos. Mas há uma coisa que eles não têm
como parar: anunciantes que enfiam produ-
tos nas páginas dos gibis que os abrigam.

Em julho, a DC Comics, da
Time Warner Inc., a editora
de Batman e Super-Homem,
vai lançar Rush City, uma
minissérie em seis partes que
terá o visível apoio promocio-
nal da Pontiac, da General
Motors. Como parte da série,
um novo herói chamado Rush
será apresentado com desta-
que dirigindo um Pontiac
Solstice. “O carro será tão
imprescindível para o perso-
nagem quanto o Aston Martin
era para James Bond”, diz
David McKillips, vice-presi-
dente de publicidade e publi-
cações especiais da DC Comics.

Nos últimos meses, a Marvel
Entertainment Inc. começou a colocar o
swoosh, o logo da Nike Inc., em cenas de
alguns de seus títulos, como New X-Men. Até
agora o emblema apareceu na porta de um
carro e na camiseta de uma personagem.
“Estamos sempre em busca de novas formas
interessantes de fazer contato com o nosso
público”, diz Nate Tobecksen, um porta-voz
da Nike. “Este certamente é um deles.”

Na semana passada, a Dodge, da

DaimlerChrysler AG, fechou um pacote
publicitário que inclui merchandising de
seus produtos nas revistas em quadrinhos
da Marvel. A Marvel, a dona de Homem
Aranha, Demolidor e Hulk, deve apresentar
o Caliber, o novo carro da Dodge, nas pai-
sagens urbanas de seus quadrinhos, como
outdoors, camisetas e placas, nos próximos

quatro a oito meses, diz Joe Maimone, dire-
tor de publicidade da Marvel.

Tanto a Pontiac como a Dodge estão
usando o merchandising de seus produtos
nas histórias em quadrinhos como parte de
campanhas publicitárias bem maiores. As
duas montadoras também estão comprando
espaço para anúncios impressos — a pri-
meira vez que ambas anunciam numa revis-
ta em quadrinhos.

O merchandising tornou-se comum em fil-
mes e programas de televisão. Agora ele está

chegando às revistas em quadrinhos em
parte porque as duas gigantes dessas publi-
cações, a DC e a Marvel, estão promovendo
alguns de seus títulos como vitrine para
alcançar um dos públicos mais difíceis: o de
jovens na faixa dos 20 anos de idade. Homens
jovens são conhecidos por desconfiar dos tru-
ques tradicionais de vendas, principalmente

aqueles que se metem nas suas
formas de divertimento. “É o
tipo de público cada vez mais
duro de pegar”,  diz  Dino
Bernacchi, gerente de publici-
dade da Pontiac. O merchandi-
sing não pode ser alterado nas
traduções, que vão para vários
países, inclusive o Brasil.

Um leitor casual pode não
perceber alguns dos anúncios
em forma de merchandising
nos quadrinhos, que são cria-
dos para fazer parte dos dese-
nhos. “Quando o Homem-
Aranha voa pela Times
Square, você não tem neces-

sariamente de desenhar” as placas que
estão lá de verdade, diz Maimone, da
Marvel. “Podemos colocar tudo que quiser-
mos, desde que esteja integrado, não força-
do.” McKillips, da DC, diz que a Pontiac não
terá supervisão editorial direta sobre a
revista e seu personagem. “Não estamos
procurando a aprovação deles para tudo, e
eles confiam na gente”, diz. Um porta-voz
da Pontiac diz que a empresa não está
envolvida no processo criativo.

— Wilson Liévano colaborou neste artigo.

É um pássaro, um avião? Não, é merchandising

O símbolo da Nike aparece em ‘New X-Men’, da Marvel

M
ar

ve
l C

om
ic

s

O anúncio de sabão chega à internet
Empresas de bens
embalados abraçam
anúncios online
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As concessionárias de veícu-
los americanas estão ganhando
um toque mais feminino.

Pesquisas no país indicam
que as mulheres estão desempe-
nhando um papel bem maior na
compra de carros, influenciando
81% das aquisições de veículos
novos no ano passado, em com-
paração com 65% dez anos atrás
e menos da metade em 1985,
segundo a CNW Marketing
Research Inc. Ao mesmo tempo,
várias pesquisas demonstram
que muitas mulheres preferem
comprar carro de outra mulher. 

Agora, recrutadores de con-
cessionárias na Flórida e no
Texas do Asbury Automotive
Group Inc. planejam passar as
tardes nos shopping centers
locais em busca de mulheres
sociáveis, prestativas, que ven-
dem roupas na Gap ou eletrodo-
mésticos na Sears. Os caça-
talentos pretendem abordá-las
discretamente, passar-lhes um
cartão de visitas e perguntar-
lhes se elas considerariam a
possibilidade de vender carros. 

Embora a jornada de traba-
lho numa concessionária seja
tão longa quanto numa loja de
varejo, eles têm a oferecer a
possibilidade de remunerações
bem mais altas.

Se o programa de recruta-
mento nos shoppings funcionar,
a Asbury pretende estendê-lo a
cerca de 70 de suas 94 conces-

sionárias no sul dos EUA, na
Califórnia e em outras regiões.

Além de ter a seu favor a
maior influência feminina nas
compras, a iniciativa pode con-
tar com outro fator: alguns
sinais sugerem que as mulheres
podem até ser melhores vende-
doras que os homens. É menos
provável que uma vendedora
despreze uma cliente ou lhe per-
gunte se o namorado ou marido
dela a está ajudando a financiar
a compra, segundo um estudo
de mercado feito no ano passa-
do pela CNW com a ajuda de
“compradores misteriosos”,
pesquisadores disfarçados de
consumidores comuns. 

A firma de pesquisas desco-
briu que 9,5% dos homens na
verdade preferiam comprar
carro de uma vendedora e 8,9%
preferiam um vendedor (81,6%
não tinham preferência). Tanto
homens como mulheres, porém,
preferem que um homem os
atenda no balcão de autopeças ou
faça consertos em seus veículos. 

O fato de algumas das recru-
tadas em shoppings não terem
nenhuma experiência com carros
não é um grande problema para
Ken Jackson, diretor de recursos
humanos da Asbury em Nova
York. A empresa diz às novas
vendedoras para serem honestas
com os clientes: em vez de res-
ponder a uma pergunta com
informação errada, elas devem
admitir que não sabem e passar o
cliente para um gerente.

Concessionárias de veículos
apelam ao toque feminino
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Vendedora de uma concessionária
em St. Louis: influência feminina
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Trailers de filmes feitos para
despertar emoções fortes geral-
mente provocam o contrário.
Eles passaram a ser tão repetiti-
vos, barulhentos, opressivos e
em número tão grande que só
provocam torpor. Mas não o trai-
ler de Vôo 93. Nas últimas sema-
nas, os espectadores americanos
têm ficado eletrizados ou horro-
rizados com o trailer do filme
sobre a revolta dos passageiros
de um dos aviões seqüestrados
nos atentados de 11 de setembro
de 2001, cuja estréia no Brasil
está prevista para 30 de junho.

Por quase 20 anos, desde o
advento da edição digital, usam-
se técnicas semelhantes nos trai-
lers: cortes rápidos (embora o de
Vôo 93 comece com uma calma
assombrosa numa bela manhã),
cortes cruzados ligando elemen-
tos diferentes, movimentos ner-
vosos de câmera, detalhes de
cenas fortes, música de
estourar os ouvidos, sus-
pense que vai aumen-
tando e, então, uma
explosão de violên-
cia. Mas até agora
nenhum trailer havia
usado — e tão bem — esses
recursos para dramatizar um
acontecimento real de importân-
cia épica, que ainda está tão pre-
sente na mente das pessoas. Tão
presente que muitos criticam um
trailer de tal impacto.

Se Vôo 93 ficar à altura de
seu tema, as objeções contra o
trailer se esvairão. Se for uma
decepção, o trailer será visto
como mais uma peça de explo-
ração grosseira. Por enquanto,
vale a pena notar que essas
tomadas curtas e vívidas sobre
os temas universais do filme —
heroísmo e morte — deram um
novo sopro de vida a uma forma
estagnada, se não moribunda,

de cinema. Hoje os trailers
raramente nos fazem sentir
alguma coisa. No entanto, até
não muito tempo atrás eles já
foram uma fonte generosa de
empolgação e prazer inocente. 

Os trailers (que se chamam
assim porque vinham na rabeira
dos filmes, exibidos ao fim da
sessão) sempre tentaram fazer
os filmes parecer bons, salien-
tando os pontos altos e omitindo
os baixos. Mas o que se
adorava nos trailers
— que, tal como os
filmes que anun-

ciavam, atraíam fãs fervorosos
— mudou radicalmente ao longo
das décadas. Dos “apresentado-
res” da época áurea de
Hollywood (Sidney Greenberg
dizendo: “Vou lhes contar uma
história espantosa, a história do
Falcão Maltês”) aos cortes frené-
ticos de hoje, os trailers perde-
ram de maneira geral o poder de
causar emoções. Vôo 93 restaura
um pouco disso.

‘Vôo 93’ restaura emoção à
desgastada arte dos trailers
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