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Anúncios pouco convencionais fazem sucesso nos EUA. 
 
Quando o público pensa que os publicitários não têm mais o que inventar, eles surpreendem com 
mais uma criação. Uma novidade que está virando mania nos Estados Unidos é usar partes do 
corpo como mídia, aproveitando o exibicionismo cada vez mais difundido em tempos de internet. 
A estratégia diferenciada busca otimizar a verba destinada pelas empresas para a sua 
propaganda. As ações pontuais acabam gerando notícias nos meios de comunicação e chamando 
a atenção dos consumidores. 
 
No Brasil, esta moda ainda não entrou em vigor, talvez pela cultura do nosso povo, afirma José 
Raimundo Padilha, supervisor de criação da Agência 3. "Não tenho notícias de casos brasileiros 
similares aos que ocorrem nos Estados Unidos. Trata-se de um país moralista. Exposições como 
estas viram notícias para o povo americano. Já no Brasil, não ficaríamos surpresos de ver 
mulheres mostrando suas calcinhas com propagandas de marcas conceituadas no mercado, como 
ocorreu em Nova Iorque numa propaganda da Kodak. Pelo contrário, aqui as pessoas estão 
acostumadas a mostrar seus corpos de uma maneira natural", analisa Padilha. 
 
Estas alternativas inovadoras vêm sendo muito utilizadas nos Estados Unidos. No site de leilão 
eletrônico E-bay (http://www.ebay.com) é possível encontrar várias ofertas de marketing nada 
convencional. Recentemente, duas empresas participaram do parto de uma americana de 21 
anos, patrocinando, anunciando e filmando o evento. 
 
Gravidez  
 
No primeiro caso, a empresa personalizou o nascimento da criança, do enxoval ao carro que levou 
a grávida ao hospital para dar a luz. Toda a ação tática custou US$ 1 mil da empresa, oferecidos à 
candidata. Com este recurso, a solteira pôde quitar o pagamento do carro e cobrir outras 
despesas com a filha. Já a outra marca também participou da gravidez, anunciando na própria 
barriga da americana a logomarca da companhia. Esta última empresa já vinha chamando a 
atenção dos seus clientes por associar a sua imagem com ações bizarras.  
 
Conforme enfatiza Sergio Prazeres, supervisor de mídia da agência DPZ no Rio de Janeiro, este 
tipo de marketing é feito por empresas que buscam associar sua marca a conceitos inovadores e 
arrojados e, através deste comportamento, atingir um público que tenha empatia com o jeito de 
pensar da companhia. A propaganda acaba virando notícia e a sua repercussão é maior do que o 
fato em si.  
 
"Não considero este tipo de abordagem positiva. Claro que para toda regra existe exceção. Tudo 
depende do estilo e do conceito da empresa anunciada, em função do perfil do consumidor 
almejado. Porém, esse tipo de ação tem alto risco, pois agradar a todos é difícil. O que move 
iniciativas como estas é a vontade de se diferenciar e se destacar no mercado publicitário. No 
entanto, a informação deixa de ser notícia quando se torna comum no dia-a-dia dos indivíduos, 
quando aparece repetidamente na nossa frente", pontua Prazeres. 
 
Consumidor ativo  
Para Ricardo Leite, diretor da agência Crama Design Estratégico, uma nova era deu margem a 
esta realidade. Antes, o consumidor era mais passivo. Hoje, está mais exigente, ativo e escolhe o 
que quer assistir e consumir. Além disso, roupas e acessórios mostram o status a qual se 
pertence na sociedade. As marcas passaram a representar o que as pessoas são. O contexto 
apenas mudou de foco.  
 



"O que era feito por modelos e celebridades passou a ser imitado por anônimos. Pessoas normais 
descobriram a fórmula de ganhar dinheiro com a sua imagem e de se lançar no mercado. A única 
diferença entre as duas personalidades utilizadas está na durabilidade do evento. Em se tratando 
de seres humanos comuns, a estratégia é passageira e nada sustentável. A marca se beneficiará 
da ação, enquanto a mesma gerar notícia. Mas se todas seguirem o mesmo padrão, o assunto não 
emplacará mais", declara Leite.  
 
Eduardo Ayrosa, professor da Fundação Getúlio Vargas, especializado em marketing publicitário, 
explica o fenômeno em questão, ressaltando a crise de identidade das pessoas nos dias de hoje. A 
superfície da aparência é mais forte que a essência do indivíduo. Por isso, esta exaltação 
exacerbada da imagem. Cada um enxerga o outro através das marcas que usam. A sociedade 
está atravessada por este paradigma.  
 
"No meio da comercialização desenfreada, surge o indivíduo querendo receber por este serviço 
prestado de carregar a marca no corpo, tornando-se assim, espontaneamente, ele mesmo uma 
mercadoria. O que antes era feito inconscientemente, hoje é realizado racionalmente", conclui 
Ayrosa. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 22 jun. 2006, Gerencia, p. B-9. 


