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MAS O RETORNO

É caro...

Compensa

A GM não apareceu nos intervalos do Super Bowl, campeonato
de futebol americano, em 2013.

Depois de alegar em 2012 que os preços cobrados pela rede
‘CBS’ eram muito altos, a montadora voltará ao evento em 2014
para promover lançamentos como o novo ‘popular’ Spark (foto).
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Anunciante
patrocina 1 minuto
no celular
Para realizar uma
ligação de graça,
usuário precisa
ouvir anúncio;
serviço foi lançado
no início do mês,
em São Paulo

MATÉRIA

Interesse. O serviço da empresa Freakom, de Jean-Mark Schiffer, atraiu 15 anunciantes

Não basta ser conhecida, tem
de ser defendida pelo cliente

Anna Carolina Papp

Para ter alguns segundos de
atenção, os anunciantes estão bancando até ligações de
celular. A pessoa disca uma
senha no telefone e, após ouvir um anúncio de até 24 segundos, pode fazer uma ligaçãolocal gratuita de um minuto. A chamada patrocinada,
que já funciona há mais de
dois anos em algumas cidades do Sul, chegou a São Paulo no início deste mês para
clientes da Vivo. Os usuários
podem ligar para qualquer telefone fixo ou para celulares
da operadora uma vez por
dia: e quem “paga” o minuto é
a empresa responsável pelo
anúncio.
“Vamos chegar a 1,3 milhão
de ligações por mês”, diz JeanMarc Schiffler, criador da Freakom, empresa que desenvolveu
o formato da chamada patrocinada e obteve a patente global
do serviço. “É um canal de mídia único e direto entre os anunciantes e os clientes de telefonia móvel.” O serviço já conta
com mais de 15 anunciantes, entre eles Unilever e Ambev, e deve ser estendido ao Rio de Janeiro no fim deste mês.
“O produto faz muito sentido no Brasil e na América Latina em função de perfil de público”, diz Andreza Santana, gerente de publicidade móvel da Telefônica. Clientes de planos prépagos, que são o foco do serviço, representam quase 80% do
mercado de telefonia móvel no
País, estimado em 265 milhões
de linhas, segundo a Anatel.
Além dos spots de áudio, os
anunciantes podem oferecer
atalhos para o usuário entrar
em contato direto com a marca.
O cliente pode ser convidado a
“teclar 1” para receber um SMS
com código promocional, ganhar um brinde, ou ser transferido ao call center da empresa.
Além disso, a marca pode escolher se quer atingir homens
ou mulheres, de qual faixa etária, região e até o horário. “Conseguimos, por perfil de público,
determinar quem vai ouvir

Site ‘remunera’
usuários que
assistem a anúncios
● Quando você assiste a uma

hora de televisão, chega a ver até
36 comerciais. Já passou pela
cabeça: “é tanto anúncio que eu
deveria ganhar um prêmio?” Essa é a sacada do Contplay, site
em que o usuário acumula pontos por assistir a anúncios, trocando-os por músicas, e-books,
revistas e ingressos de cinema.
“O usuário escolhe categorias,
como automóveis e viagens”, explica Pedro Cabral, criador do
site e presidente da agência Isobar Brasil. “Quem assiste ao vídeo até o fim e identifica a marca,
ganha pontos.” Os produtos são
da Iba, iTunes e Cinemark. Um
ingresso para o cinema, por
exemplo, custa 195 pontos. Entre
os anunciantes estão Fiat, Sky,
Bradesco e Claro. “A internet tinha uma barreira com comercias, pois é um formato típico da
TV, fora a limitação de banda larga”, diz Cabral. “Mas isso está
mudando e rápido.” Quase metade dos usuários já acessa o serviço pelo celular.

qual anúncio”, diz Andreza. Segundo ela, só são utilizados dados de clientes mediante autorização. “Qualquer usuário pode usufruir do benefício, mas
quem não cede os dados não recebe anúncio personalizado.”
Para Schiffler, o formato é
atrativo pois parte da iniciativa
do próprio usuário. “A publicidade não é invasiva, eu só ligo
se eu quiser”, diz. “E quanto
mais você usar, mais a plataforma vai oferecer propagandas interessantes para o seu perfil.”
A Unilever fez um projeto piloto com a marca Fofo no Nordeste, onde o amaciante é líder
em vendas. “Conseguimos atingir de uma maneira muito precisa o público-alvo”, diz Diego
Colicchio, gerente de marketing dos produtos de limpeza.

Na definição de Marcelo
Castelo, presidente da agência F.biz, responsável pelo
anúncio da Unilever, a chamada patrocinada é um “rádio
melhorado”. “O modelo tem
a ‘emoção’ do rádio sem a dispersão, pois a taxa de retenção da mensagem é muito alta.”
A chamada patrocinada é
um formato de publicidade
móvel, veiculada em celulares e tablets. Segundo o
eMarketer, os gastos com
publicidade móvel no País
neste ano devem chegar a
US$ 60 milhões. Em 2012, foram US$ 26,8 milhões. O investimento ainda é pequeno
comparado a outras mídias,
mas a previsão é de que alcance US$ 132,9 milhões no
ano que vem.
“As pessoas assistem à TV
durante três horas por dia,
mas 90% do orçamento da
mídia está em televisão”, diz
Andreza. “Já o celular, que fica com a pessoa 24 horas por
dia, recebe o porcentual mínimo, entre 1 e 2%.”
A professora de marketing
da ESPM, Erlana Castro,
acredita que a chamada patrocinada é promissora, mas
destaca que “o desafio é
transformar isso num serviço de adesão em massa”.
Laboratório. Schiffler afirma que a ideia de uma chamada gratuita não é nova.
Há ferramentas que oferecem resgate de créditos mediante a compra de produtos. Mas o formato da chamada patrocinada, segundo
ele, é ideia da empresa.
A Freakom foi criada em
2009, em São Paulo. Mas o
laboratório para a ferramenta foi Londrina, no início de
2010. Segundo o executivo,
outras operadoras devem
lançar o serviço em breve.
Ele também afirma estar em
negociação com três empresas internacionais.
O próximo passo, já em
teste no Sul, é lançar a mensagem (SMS) patrocinada.

AS QUERIDINHAS DOS CONSUMIDORES
● Veja o ranking das marcas mais lembradas e

das que têm mais defensores entre os clientes

EM PORCENTAGEM

Pesquisa revela quais
são as marcas
brasileiras que têm
mais defensores
entre os consumidores
Marina Gazzoni

A primeira marca que vem à
cabeça de uma pessoa nem
sempre é a que ela recomenda aos amigos. Um estudo feito pela Associação Brasileira
de Anunciantes (ABA) e pela
consultoria TopBrands com
2.020 pessoas em oito capitais elaborou um ranking de
empresas “top of mind” por
categoria e outro com aquelas
que têm mais defensores entre os clientes. Na maioria
dos casos, as marcas mais conhecidas não são as “queridinhas” dos consumidores.
No caso dos bancos, o Itaú

foi o primeiro nome citado
por 29% dos entrevistados. Já
a Caixa Econômica é a que
tem mais defensores entre os
clientes – 62%. A pesquisa define como “defensor” aqueles
que, além de comprar, recomendam e defendem a marca.
O vice-presidente de varejo
e atendimento da Caixa, José
Henrique da Cruz, atribui o resultado à proximidade do banco com o cliente, entre outros
fatores. “Consideramos que
temos 190 milhões de clientes. Com a liberação de
FGTS, seguro-desemprego e
crédito imobiliário, em algum
momento, todos os brasileiros passam pela Caixa.”
Segundo o sócio da TopBrands, Marcos Machado, o
ideal para as marcas é ser tanto conhecida quanto defendida pelo cliente. “Se ninguém
lembra de uma marca, não
compra. Mas não adianta lem-

brar e não comprar”, explica.
As marcas mais lembradas,
em geral, são grandes anunciantes. A TIM, por exemplo,
é a 25ª anunciante do País e investiu R$ 343 milhões em mídia no primeiro semestre deste ano, segundo o Ibope.
“A comunicação tem de ser
consistente e não dá para errar em nenhuma peça. Não somos a operadora que mais
compra mídia, mas somos top
of mind”, explica Livia Marquez, diretora de comunicação da TIM. No ranking do
Ibope, a Vivo é a operadora
que mais investe em mídia.
Assim como todas as teles,
a TIM perdeu defensores. Na
mesma pesquisa feita em
2011, 45% dos clientes da TIM
defendiam a marca, número
que caiu para 24% neste ano.
Para o sócio da TopBrands,
essa perda reflete os problemas no serviço de telefonia

CATEGORIA

MAIS LEMBRADAS

COM MAIS DEFENSORES*

BANCO

Itaú

29

Caixa Econômica

62

SUPERMERCADO

Extra

23

Big/Zaffari

65

PLANO DE SAÚDE

Unimed

27

Bradesco Saúde

47

TELEFONIA MÓVEL

TIM

29

Vivo

39

TELEFONIA FIXA

Oi

37

GVT

36

CARRO

Volkswagen

29

Volkswagen

60

APARELHO DE TV

Samsung

27

Samsung/Sony

71

*São considerados defensores os clientes com alto grau de satisfação e intenção de recompra da marca
FONTE: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ANUNCIANTES E CONSULTORIA TOPBRANDS

móvel no País. “É um exemplo que mostra que não adianta só comprar mídia. Tem de
ter qualidade no serviço para
fortalecer a marca”, diz.
Como tentativa de melhorar a imagem, a TIM diz que
adotou uma comunicação
mais transparente. A empresa
passou a divulgar, por exemplo, seu mapa de cobertura –
apontando as próprias falhas
na rede –, enquanto investe
para aprimorar o serviço.

INFOGRÁFICO/ESTADÃO

Entre as operadoras, a Vivo
é mais defendida pelo cliente.
“A qualidade é o fator de diferenciação”, disse a diretora de
imagem e comunicação da Telefônica Vivo, Cristina Duclos. A operadora, no entanto,
viu seu número de defensores
cair de 47% para 39% entre
2011 e 2013, diz a pesquisa. Para Cristina, a queda reflete a
punição da Agência Nacional
de Telecomunicações (Anatel) às operadoras em 2012.

“A Vivo não foi punida. Mas o
consumidor entendeu que o
setor é problemático, o que refletiu na imagem de todas.”
As marcas têm boas razões
para tentar ser as queridinhas
dos consumidores. Segundo a
pesquisa, 84% das pessoas foram fiéis a suas marcas preferidas nos últimos 12 meses. E
a principal razão para a troca
de marca foi a indicação de
amigos, em 29% dos casos, superando o preço (23%).

Making of
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Do outdoor para as telas
A produtora brasileira Vetor
Zero/Lobo recebeu um desafio inusitado: desenvolver
uma campanha para televisão e cinema com personagens criados pela ilustradora
Cecilia Beaven para estampar um outdoor da Scribe, líder mexicana na produção
de cadernos.
O resultado foi um vídeo

de 60 segundos, que estreia no
México nesta semana e tem como personagens um coelho DJ,
umpeixe-espadaqueservehambúrgueres e uma girafa surfista.
A campanha da Scribe levou
um leão de bronze na categoria
“Outdoor” do Festival de Cannesdeste ano.A ilustradoramorou por dez dias dentro do painel, instalado na Cidade do Mé-
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Desenho. Brasileira Vetor Zero/Lobo criou vídeo com personagens usados em outdoor

xico. Neste período, Cecilia
interagiu com o público nas
redes sociais e se inspirou
nos pedidos daspessoas para
criarospersonagensqueilustraram o outdoor.
O vídeo da VetorZero/Lobo dá sequência à ação. Os
traços dos desenhos da artista mexicana foram preservados, mas a produtora teve liberdade de criação no vídeo.
A saída foi reunir todos os
personagens do outdoor em
uma grande festa. / M.G,

