
O conteúdo é a mensagem
Para não ver a marca cada vez mais coadjuvante nos intervalos das grandes atrações
da TV e nas páginas da mídia impressa, agências investem em desenvolvimento de
conteúdo para que marcas interajam de forma mais eficiente com os consumidores
ROBERTGALBRAITH

Em fevereiro de 2003, Steve
Heyers, então presidente da
Coca-Cola, proferiu um discurso
provocador intitulado Manifesto
para uma Nova Era no Marketing,
na Conferência Madison & Vine,
da Advertising Age. Até hoje, tal
manifesto serve de referência
para as agências que buscam
estratégias não convencionais de
criação de uma maior interativi-
dade com os consumidores. Ele
atacou com veemência o modelo
de marketing tradicional, concla-

estratégias de marketing no
Brasil é Walter Longo, hoje com
o cargo de mentor de estratégia
e inovação do grupo Newcomm
que há cinco anos fundou a
Synapsys. Ele explica que, na
ocasião, identificou a tendência
por causa do que classifica como
uma "gradativa erosão da aten-
ção nos intervalos comerciais"
nos Estados Unidos e na Europa,
causada pela multiplicação de
canais e de mecanismos que
tiravam os comerciais da pro-

não tem redatores, mas roteiris-
tas e jornalistas. Em vez de dire-
tores de arte, tenho designers,
editorias e videografistas. De
fato, é outra praia", pondera.

O case mais recente da Sy-
napsys, levado diretamente à
Unilever, foi uma série de nlmetes
exibidos no Discovery Channel,
Discovery Health e no Ana Ma-
ria Braga, da TV Globo. Nestes,
especialistas em educação e
comportamento infantil funda-
mentavam o conceito da marca

"No Brasil, esse fenômeno
ainda é incipiente. A propaganda
continua sendo a formula mais efi-
ciente de comunicar com as mas-
sas, mas também vem perdendo
a eficiência em função dos novos
canais. Isso abre espaço para os
novos formatos", conclui.

Nas agências, a idéia de se
criar departamentos específicos
para o desenvolvimento de conte-
údo para seus clientes ainda está
longe de ser uma unanimidade. A
maioria entende que a tarefa, viá-

"Os clientes sentem que au-
mentar o ponto de contato com
os consumidores é, além de uma
tendência, uma necessidade. Ba-
seado nisso, a criação de espaços
para a chamada brand experien-
ce space já é muito demandada",
conta Al Makul.

Boa parte das idéias é vinda
dos EUA, onde dificilmente um
canal de televisão consegue 10%
da audiência total por conta da
fragmentação. "Está cada vez
mais difícil impactar o consumi-

Programetes desenvolvidos pela Synapsys para Orno explicavam
de forma diferenciada o conceito "Porque se sujar faz bem"

Cena do programa Oi Mundo Afora, coma atriz Gisele Atiê, foi iniciativa do anunciante viabilizada pela NBS

mando agências e corporações
para a criação de soluções de
marketing que se aprofundem na
experiência do consumidor.

O que Heyers disse soa até
os dias atuais como um chamado
para o desenvolvimento de novas
abordagens de comunicação
entre marcas e consumidores.
Na verdade, tal processo nada
mais é do que uma espécie de
despertar do mercado publici-
tário para algo inevitável e irre-
versível: a proliferação de canais
de comunicação está mudando
radicalmente o comportamento
do público e a forma como con-
somem propaganda, fazendo
com que o apelo da publicidade
tradicional perca o impacto e
eficiência de outrora.

No Brasil, algumas agências
traduzem essa tendência como
"conteúdo" e têm criado áreas
ou departamentos específicos
para desenvolver tais estraté-
gias diferenciadas de associação
de mensagem comercial com
conteúdo informativo ou de
entretenimento.

Um dos pioneiros no desen-
volvimento de conteúdo para

gramação como o Tivo e o PVC
(personal video recorder).

"A vontade de surfar pelos
canais facilita a fuga, isso ajuda
a explicar o grande impacto do
advertainment", avalia Longo,
citando o case do filme Náufrago
como emblemático no uso de
marcas inseridas no roteiro, no
caso Wilson e Fedex.

Giovanni Rivetti, atual sócio
e vice-presidente da Synapsys,
também cita o cinema como ber-
ço do conceito de advertainment
e diz que falta no Brasil a mesma
referência para o desenvolvi-
mento desta ferramenta. "Não
temos um foco tão especifico
e definido de entretenimento
como o cinema americano, que
teve de achar soluções de "no
break" para poder captar dinhei-
ro. A integração das marcas no
enredo e, em casos como Náufra-
go, dar função dramática a elas,
foi o caminho", diz Rivetti.

Ele diz que a Synapsys até
hoje luta junto ao mercado
anunciante para que o desen-
volvimento de conteúdo seja
percebido como algo estratégico.
"O meu departamento de criação

Orno "Porque se sujar faz bem"
mostrando a mães que a afirma-
ção era mais do que um slogan.
"Ele vai contra o que a mulher
sempre aprendeu a vida inteira.
Esses profissionais esclareceram
o ponto", conta Rivetti.

FENÔMENO INCIPIENTE
Longo não acredita que o

desenvolvimento de conteúdo
por anunciantes seja a grande
novidade, mas sim a receptivida-
de cada vez maior por parte dos
veículos: "As empresas de mídia,
que tradicionalmente rejeitavam
qualquer diálogo entre propagan-
da e conteúdo, estão quebrando o
paradigma e abrindo mais espaço
a novas idéias". Para ele, o as-
sunto muitas vezes é confundido
com simples merchandising. "O
balcãozinho do merchandising
é o pior dos mundos, pois há
interrupção no entretenimento.
Mesmo sendo uma fórmula equi-
vocada, por estragar o conteúdo,
tem crescido cerca de 60% ao ano
contra 7% a 8% da propaganda
tradicional. O ideal é mesclar a
informação comercial sem que-
brar o lazer", avalia.

vel muitas vezes apenas para um
selecionado tipo de anunciante, é
um dos atributos da criação.

Uma das que apostou na cria-
ção de um departamento de con-
teúdo foi a Lew,Lara, que em maio
do ano passado montou a Lew,Lara
Hub, com Ricardo Al Makul como
diretor de conteúdo e inovação.
Trabalhando com uma equipe de
dez profissionais, Al Makul diz que
o desenvolvimento de conteúdo
estratégico é feito em parceria
com os colegas de planejamento,
criação e mídia da agência.

dor", diz. Para acompanhar as
tendências globais, a Lew,Lara
Hub tem cerca de 350 colabora-
dores em todo o mundo. Atentos
às novidades, eles enviam rela-
tórios para a equipe de Al Makul
sobre os rumos de moda, com-
portamento, mídia, tecnologia,
design e cultura em geral.

"Os observadores funcionam
como uma rede internacional
de caçadores de tendência. Nós,
como um aeroporto central, distri-
buímos as informações de acordo
com a estratégia de cada cliente

Walter Longo: tarefa de descobrir o melhor formato para introduzir
novos serviços do grupo Newcomm na área de conteúdo



que ganha esse subsídio para de-
senvolver ações", explica.

Os principais clientes da
Lew Lara que já usufruíram dos
serviços da Hub são a Natura e
a Nokia, que entre esse mês e o
próximo vai distribuir 20 celula-
res M90 para que celebridades re-
alizem test drives. Essas persona-
lidades escreverão matérias para
a revista Vogue em que as fotos
serão produzidas com seus M90.
"Se nós simplesmente déssemos
o celular, algum irmão, primo ou
amigo iria acabar ficando com
ele", justifica Al Makul. Também
para o evento Nokia Trends foram
desenvolvidas ações diferencia-
das pela unidade.

PERÍODO DE TRANSIÇÃO
Silvio Matos, que deixou a

Young & Rubicam em setem-
bro passado e assumiu a Grey
— agora batizada de MatosGrey
- em parceria com a WPP, no

início deste ano, também aposta
em uma unidade exclusiva para
desenvolver conteúdo. Para isso,
contratou o jornalista Aluízio
Falcão, ex-diretor de redação
da revista Época, para montar
uma plataforma de informação
e atuar no relacionamento com
os anunciantes.

"Tenho a visão de que a publi-
cidade está em fase de absoluta
oportunidade. Ouço muito falar
que as idéias e os conceitos cria-
tivos estão entrando em crise,
mas acho que passamos por um
período de transição. É nesse
contexto que surge o conteúdo
como formato inteligente para
agências conectarem produtos e
marcas através de processos sem
passar pelo modelo tradicional de
TV, revista, outdoor e rádio", diz
Silvio Matos.

Se o desenvolvimento de
conteúdo é a tendência, Matos
considera essencial que as agên-
cias de publicidade liderem o
processo. "É o momento de se
usar o beneficio da estratégia e
criatividade das agências, cuja
maior riqueza são seus profissio-
nais que conhecem o mercado
e o consumidor", defende. Para
ele, se as agências ainda não
são reconhecidas pelos clientes
como especialistas nesse tipo
de ação, é justamente por elas
não terem "assumido o formato
conteúdo" em seus portfólios.

Para Matos, o desenvolvimen-
to de conteúdo lidera a estratégia
mais adequada para falar com a
nova geração de consumidores
multimídia que está se formando.
"Essa geração não tem hábito de
consumo de mídia tão estático. O
adolescente fica no quarto com o
rádio ligado, navegando na inter-
net, jogando video game, aten-
dendo celular enquanto folheia
um livro, jornal ou revista. É com
esse cara que as marcas precisam
aprender a cativar", explica o
presidente da MatosGrey.

O formato, para ele, pode
se adaptar tanto aos grandes

i

Outdoor de Nokia Trends, criado pela Lew.Lara Hubs, funcionava tradicionalmente durante a semana;
nos fins de semana, o título era mudado para "DJ tocando aqui não é tendência, é ansiedade mesmo"

orçamentos quanto aos mais
modestos: "Para o médio e o
pequeno, uma ação instigante
pode complementar as de mídia
de massa que geralmente têm
restrições financeiras".

INICIATIVAS PARTEM
DOS ANUNCIANTES

A NBS, que opera no Rio e em
São Paulo, também deverá criar
um departamento totalmente
voltado ao desenvolvimento de
conteúdo. André Lima, diretor
de criação, esclarece que a
unidade estará totalmente in-
tegrada à criação assim como o
departamento de merchandising
e PDV, que conta hoje com nove
profissionais. "Esse departamen-
to já existe, mas é informal e
diluído entre o planejamento e
a criação. Quando formalizarmos
a unidade, são esses os profis-
sionais que vão formatá-la. Com
o nosso crescimento em São
Paulo, a tendência é que efetive-
mos esse projeto um pouco mais
rápido", revela Lima.

Ele concorda que o novo mo-
delo de comunicação é mais efi-
ciente que a propaganda tradicio-
nal, apesar de ainda considerá-la
uma ferramenta poderosa quan-
do bem aplicada. "O universo do
conteúdo é muito rico e encontra
o consumidor mais receptivo. É
o momento ideal para as marcas
se associarem. Acreditamos que
o modelo seja multiplicar um
conceito criativo em diversos
meios como programas de TV,
eventos e outras mídias. Esse
tipo de trabalho ainda está lento
no Brasil", diz Lima.

O diretor de criação da NBS
diz que apesar da demanda de
muitos anunciantes por pro-
jetos do tipo, a maioria ainda
é conservadora no momento
de colocá-los em prática: "As
grandes marcas trafegam bem
nessa área, mas as médias têm
mais resistência, muitas vezes
por questão de equilíbrio em
seus gastos". Lima diz ainda que
é muito comum que algumas
idéias do tipo partam dos pró-
prios anunciantes.

Ele cita que o programa "Oi
Mundo Afora", em que as atrizes
Priscila Fantim e Gisele Itiê via-

jaram por diversos países dando
dicas turísticas no canal GNT.
"Apenas ajudamos a estruturar e
viabilizar o projeto", reconhece.
Mas Lima adverte para um risco
que esse tipo de ação pode acar-
retar para a marca provedora de
conteúdo: "É importante ofere-
cer diversão e entretenimento,
mas o envolvimento da marca
deve ser bem dosado para não
parecer que estamos empur-
rando propaganda disfarçada,
pois o consumidor pode reagir
mal. Tem de ser atraente para
as duas partes".

A holding Ypy, de Nizan Guana-
es, deve em breve lançar a empresa
NG Idéias, voltada para conteúdo,

sob a batuta de Ucho Carvalho.
Procurado, o profissional preferiu
não detalhar o projeto.

No grupo Newcomm, Walter
Longo terá como tarefa descobrir
o melhor formato para introduzir
novos serviços do grupo na área
de conteúdo. Para ele, a tarefa
não é simples e não pode ser
resolvida apenas com a criação
de um departamento específico.
"Estas agências vão ter dificul-
dade porque o advertainment
exige um processo de pensa-
mento estratégico, logística e de
negociação muito diferentes dos
formatos das agências tradicio-
nais", argumenta.

Um erro primário deste mo-

delo, segundo ele, é a negocia-
ção de profissionais das áreas
comerciais direto com quem faz
conteúdo. "Tem de ser do ramo
de conteúdo para sentar com
outro profissional. Só depois
entra o comercial. Muitas boas
idéias param por causa da má
interação entre a área comercial
do veículo e a do conteúdo. Por
isso, defendo uma empresa de
conteúdo em vez de departa-
mento. Criar propaganda é muito
diferente de criar comunicação
através de conteúdo. Não há a
necessidade de interação entre
criação e conteúdo do veículo",
acredita Longo.

Alexandre Gama, presidente
e diretor de criação da Neoga-
ma/BBH, também não acredita
em departamentos de conteúdo
e diz que a tarefa é para empre-
sas especializadas. "A visão de
conteúdo deve ser mais ampla
e encarada como um novo ne-
gócio, não um apêndice", avalia
Gama. Ele não acredita que o
desenvolvimento de conteúdo
possa ser mais importante na
estratégia de anunciantes do
que o trabalho de construção de
marca e impulso às vendas, feito
tradicionalmente pelas agências.
"Não acho que seja um caminho
mainstream de comunicação.
Nenhum anunciante vai basear
sua estratégia em conteúdo",
diz Gama.

Text Box
Anúncio

Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, ano 28, n. 1207, p. 28-29, 8 maio. 2006.




