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Para chamar a atenção, agências produzem séries na internet, programas de TV e rádios. 
 
O consumidor tem o poder. Para chamar sua atenção, cada vez mais a publicidade investe em 
ferramentas de comunicação alternativas. Uma das formas de chamar atenção é oferecer 
entretenimento, ao lado das mensagens publicitárias. Nesse sentido, empresas como a operadora 
de celular Oi e a fabricante de eletrônicos Gradiente estão investindo, em parceria com suas 
agências, na produção de conteúdo com suas marcas - ao invés de, simplesmente, comprarem 
mídia em outros conteúdos, como programas de televisão ou jornais. 
 
Com o número excessivo de mensagens comerciais lançadas diariamente, os consumidores se 
encontram mais dispersos, afirma Mônica Maligo, gerente de Estratégia e de Conteúdo da Ana 
Couto Branding & Design. "Os consumidores não querem mais assistir comerciais. Assim, em vez 
de fazer propaganda, as agências devem criar entretenimento. As marcas estão investindo alto 
para estabelecer relacionamentos emocionais com os seus consumidores", analisa Mônica.  
 
Desde seu lançamento, em 2002, a Oi vem adotando ferramentas de comunicação baseadas em 
mídias próprias, como a revista Oi, os programas de TV Parada Oi, Oi Caminhos da Aventura, Oi 
Mundo Afora e Rolé Oi, além da rádio Oi FM. Com esses canais, a companhia passou a estimular a 
utilização de seus serviços.  
 
Segundo a empresa, a relação entre custo e benefício desse tipo de ação é positiva, em relação ao 
custo da propaganda convencional. A distribuição de conteúdo e as ferramentas para 
interatividade são diferenciais competitivos e de fidelização dos clientes. Trata-se de uma 
tendência do mercado, segundo a empresa.  
 
A Crama Design Estratégico foi contratada pela Oi para estruturar o projeto da rádio em Belo 
Horizonte. Assim, a operadora de telefonia lançou a primeira rádio customizada do País. O 
investimento deu certo e hoje a emissora com a marca da operadora já chegou a Uberlândia, 
Recife, Fortaleza, Vitória e Rio de Janeiro. Ricardo Leite, diretor da agência Crama, enfatiza no 
projeto o interesse da empresa em promover uma interação ainda maior de sua marca com o 
público, através da rádio.  
 
"A Crama trabalha na construção da marca desde o embrião. Estuda o público-alvo do cliente, 
gera experiências e relacionamentos entre a marca e o consumidor, buscando agregar valor a 
esta relação que está sendo criada. Os atributos da marca precisam ser passados aos clientes. Só 
assim acontece a identificação entre as partes envolvidas no processo", ratifica Leite.  
 
Outra agência que trabalha nesse sentido é a África, que realizou uma ação de comunicação 
alternativa para a Gradiente, no lançamento do celular GF-910. O novo aparelho traz como 
novidades uma câmera filmadora, além de mp3 player e câmera fotográfica digital de 1.3 
megapixel com flash integrado.  
 
Assim, a agência utilizou unicamente os recursos tecnológicos do aparelho para gravar uma 
microssérie. Ao todo foram criados seis capítulos filmados com a câmera do novo aparelho da 
marca, cuja trama foi totalmente escolhida pelos usuários do MSN Messenger. O canal utilizado 
para exibir a microssérie foi o MSN Messenger, o maior comunicador instantâneo de internet do 
Brasil, com 16,5 milhões de usuários.  
 
O grande desafio do projeto era ter agilidade na produção. Os usuários tinham dois dias para 
votar e os redatores tinham um dia para criar o roteiro, baseado na escolha dos usuários.  



A produção instantânea, em mais um dia, ficou a cargo da Sentimental. Enquanto aguardavam o 
resultado da votação dos episódios, os usuários podiam ver "extras", como making of e erros de 
gravação.  
 
Na primeira semana de execução online, a Gradiente Microssérie teve 24 mil usuários interagindo 
e optando pela trama que gostariam de ver nos próximos capítulos. Em duas semanas, foram 230 
mil acessos à página e, destes, 10% dos internautas participaram e votaram.  
 
Suzana Apelbaum, diretora de criação da Africa, explica a importância da comunicação integrada 
entre a Gradiente e a agência. "Com a Gradiente Microssérie, conseguimos chegar a um projeto 
que não só atende às expectativas do público do MSN, como também cumpre as missões da 
marca, agregando-lhe os valores de jovialidade e inovação", revela Suzana. 
 
Estreantes no mercado já seguem tendência  
 
Agências recém-chegadas ao mercado estão trazendo novos valores para a comunicação, afirma 
Gustavo Bastos, diretor de criação da Agência 11/21. Assim, já nascem de olho nas novas 
tendências. "A agência foi criada neste ano e já nasceu com conceito diferenciado. A 11/21 busca 
diagnosticar o que o cliente precisa para se comunicar com o seu público. Por isso, utiliza-se de 
todos os princípios para se abordar as ferramentas de comunicação", pontua Bastos.  
 
Para a Ximenes Imobiliária, empresa especializada em imóveis, a agência criou uma campanha 
públicitária diferenciada, apoiada no projeto de uma revista de arte para o segmento.  
 
Além de falar de imóveis, a revista aborda a arte no Rio de Janeiro, assunto de interesse do 
público-alvo da Ximenes. O conceito e o conteúdo, criados pela agência, são incomuns no 
mercado imobiliário e chamam a atenção por isso. Ao mesmo tempo, uma nova campanha 
publicitária e um novo site entram no ar com a mesma idéia - "imóveis que são verdadeiras obras 
de arte".  
 
Para Rodolfo Medina, vice-presidente da Artplan, o movimento pelo qual as agências estão 
passando é uma tendência de mercado. Aos poucos, as partes envolvidas no processo de 
comunicação (marca, agência e público) vão se adaptando ao meio.  
 
"Devido à sinergia das mídias disponíveis, os consumidores, com várias opções de 
entretenimento, estão se tornando mais exigentes. A expectativa é que este comportamento se 
intensifique com o contínuo advento das tecnologias de ponta. Para as agências, fica a 
responsabilidade de criar conteúdos mais interativos que agreguem valor e diferencial à vida do 
seu anunciante e respectivo consumidor", conclui Medina. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 30 maio 2006, Gerência, p. B-9. 


