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Conteúdo patrocinado
Produtoras e canais viabilizam produções em parceria com os anunciantes, sem depender
necessariamente de leis de incentivo.

E
nquanto parte do mercado
de produção audiovisual
brasileiro e os canais
nacionais aguardam a

definição sobre o projeto de lei que
cria o Fundo Setorial do Audiovisual,
e mais especificamente o artigo 3° A
da Lei do Audiovisual (que possibilita
às empresas de radiodifusão e
programadoras nacionais de TV por
assinatura benefício semelhante ao
das programadoras internacionais,
com a utilização de parte do imposto
de renda devido sobre a remessa de
recursos enviados ao exterior na co-
produção de projetos audiovisuais
brasileiros de produção
independente), alguns canais
nacionais e produtoras têm
encontrado na associação com os
anunciantes uma maneira de
produzir sem depender desse tipo
de mecanismo.

O incentivo para esses
anunciantes é a possibilidade de aliar
a sua marca a um conceito e para os
produtores é poder realizar os seus
programas sem depender de atuais e
futuras leis.

O exemplo mais recente deste
tipo de parceria é a série de
dramaturgia "Mothern"
produzida pela RadarTV
Mixer e exibida pelo
GNT.A série de 13
episódios de 22
minutos cada, baseada
em um blog de sucesso
sobre mães modernas,
foi idealizada pela
produtora e oferecida
ao canal, que buscou
junto à sua
programadora,
Globosat, os meios para
viabilizar a produção."O

programa tem tudo a ver com o canal, o
problema era o custo de produção, que
era muito alto"conta Fred Müller, diretor
comercial da Globosat.

O caminho encontrado pela
programadora e pelo canal para viabilizar
"Mothern" foi dividir os custos de
produção entre os patrocinadores.
Enquanto o GNT entrou com uma parte
da verba, os quatro patrocinadores -
Bristol Myers-Squibb, Johnson & Johnson,

Nestlé e Unilever -
ratearam a maior parte do
custo entre eles. Em
resumo, o plano de
patrocínio continha não
apenas o plano de mídia,
mas também o custo de
produção já rateado por
igual entre os quatro.

Para os patrocinadores, o
pacote inclui o

"Mothern" do CNT: produção inaugurou
modelo de negócios na Globosat.

envolvimento comercial (com
chamadas no início e no término do
programa, além de breaks de 30
segundos) e ações de merchandising,
que, segundo Müller, não atingem
mais de quatro por episódio. Ele diz
ainda que a escolha dos
patrocinadores foi realizada com base
no conteúdo do programa, buscando
marcas que pudessem se adequar ao
tema."As ações de merchandising são
sutis, bem contextualizadas. Não
tivemos de mudar em nada o
conteúdo da série para inseri-las"
afirma Müller.

O diretor comercial da Globosat
diz ainda que os anunciantes
envolvidos acreditaram no projeto
baseados apenas em um conceito, já
que não havia nem mesmo um

"O modelo de negócios que apresentamos aos anunciantes
era diferente de tudo o que fazíamos até então."
Fred Müller, diretor comercial da Globosat.

42 T E L A V I V A S E T 2 O O 6



piloto para mostrar."Embora essas
empresas já fossem anunciantes
do canal, o modelo de negócios
que apresentamos a eles era
diferente de tudo o que fazíamos
até então"afirma.

Parceria que deu certo
Nem todas as produções, no

entanto, necessitam ter os seus
custos rateados. Alguns programas
são pagos apenas por um
patrocinador. É o caso dos programas
patrocinados pela Oi, empresa do
grupo Telemar, uma das mais
expressivas quando o assunto é
investimento em produção de
programas. Com produção da KN
Vídeo, a empresa coloca o seu nome
e a sua contribuição financeira em
programas como "Parada Oi"no
Multishow;"0i Mundo Afora" no GNT;
e "Caminhos da Aventura Oi" no
SporTV.Além desses, a operadora
ainda patrocina o "Oi Rolé" este com
produção (e todos os recursos para
isso) do próprio SporTV,onde é
exibido.

No caso de "Parada Oi" e "Oi
Mundo Afora','a parceria já está na
terceira temporada.O "Parada Oi"
exibido pelo Multishow,foi criado há
cerca de dois anos pelo produtor da
KN Vídeo Jorge Nassaralla. Desde que
a idéia foi aceita pela operadora, o
programa já passou por diferentes
canais. No primeiro ano, foi exibido
pela Band; no segundo, pelo SporTV;e
atualmente, em sua terceira

temporada, é exibido pelo Multishow.O
programa, que conta com 52 episódios
por temporada, já sofreu mudanças de
formatos e hoje traz conteúdo
especialmente sobre turismo e cultura,
levando jovens a diversos lugares do
mundo gastando pouco, com uma
apresentadora diferente por temporada.

Mel Lisboa, do "Oi Mundo Afora"
(acima à esq.); Dani Monteiro, do
"Caminhos da Aventura Oi"(acima);
e Lívia Lemos, do "Parada Oi" (ao
lado): programas que levam o nome
da operadora têm produção
totalmente patrocinada.

No caso de "Oi Mundo Afora"
também em sua terceira
temporada, são 26 episódios
por temporada, cada uma
apresentada por uma
personalidade diferente. Já o
"Caminhos da Aventura Oi"

no SporTV, conta com a
apresentadora fixa Daniela Monteiro,
que também apresenta um bloco do
"Esporte Espetacular"na Rede Globo,
que leva o mesmo nome do
programa do SporTV. Nassaralla
explica que as apresentadoras de
cada temporada dos programas
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"Parada Oi"e"Oi Mundo Afora" são
escolhidas com a participação da
operadora e do canal onde o
programa é exibido. Já as ações de
merchandising e compra de mídia
são negociadas diretamente entre
patrocinador e os canais."A minha
relação com os canais acontece no
âmbito do conteúdo','diz o produtor,

Além do programa de TV, o
"Parada Oi" rende outros frutos aos
parceiros: a Oi FM (emissora de rádio
transmitida no Rio de Janeiro, Minas
Gerais e no Nordeste) veicula
programetes de dois minutos sobre
viagens, com o mesmo nome do
programa do Multishow.

De outras fontes
Algumas produtoras não utilizam

apenas a verba dos anunciantes para
a realização de seus programas. Com
a mistura de lei de incentivo e
"dinheiro bom','a Raccord Produções
realiza há dois anos o programa
"Claro que é Rock" exibido pelo
Multishow. Idealizado pela
produtora inicialmente com o nome
de "Papo Jam"o projeto foi levado à
operadora Claro em 2002. Apenas
em 2004 a Claro chamou os
produtores para conversar sobre o
projeto. Segundo Milton Kauffman,
da Raccord, a idéia da troca do nome
não foi uma imposição da Claro,
apenas um acordo entre eles.
"O nome anterior era ruim. O que
fizemos foi levar o nome do festival
que já existia para a televisão"
Segundo Kauffman, a Claro participa
das reuniões para a escolha dos
artistas que irão participar do
programa, mas respeita a criação
feita pela produtora.

A produção do "Claro que é Rock"
é realizada por meio da lei de ICMS
do Rio de Janeiro, com a Claro como
única investidora do programa.
Os anúncios são negociados pela
operadora diretamente com o canal.

Kauffman acredita na
continuidade do programa (em
negociação para uma terceira
temporada), em razão de sua
qualidade."O sucesso do programa é

"Claro que é Rock" exibido pelo Multishow, com a
apresentação de Frejat (centro), é uma produção
viabilizada pela mistura de lei de incentivo
municipal e patrocínio.

evidente: o 'Claro que é Rock' na rua
acabou e o programa não"diz.

Break: para que te quero?
Com o investimento em conteúdo e

não diretamente em publicidade, não só as
produtoras saem ganhando, mas também
os anunciantes, que firmam as suas marcas
e, principalmente, os seus conceitos. É uma
das formas da propaganda não
convencional que se mostra como
alternativa ao breakde 30 segundos.

Embora ainda não seja possível afirmar
que a propaganda como é conhecida hoje
corre o risco de desaparecer, pode-se
observar as mudanças em curso, com a
busca de associação das marcas a
conceitos."Acredito que exista um
movimento dos anunciantes de procurar
formatos diferenciados. Eles têm buscado
aproximar-se projetos que tenham o perfil
da marca"afirma Fred Müller, diretor
comercial da Globosat.

Além dessa, Jorge Nassaralla,da KN
Vídeo vê outras alternativas aos 30
segundos convencionais. Em sua
produtora, ele tem realizado programetes
de 1,5 minuto inseridos nos intervalos
comerciais, que trazem conteúdo variado,
com a marca do anunciante presente
apenas em uma parte do vídeo."Fizemos
programetes de 1,5 minuto para a Nova
Schin. Gravamos eventos de surf e outros
temas relacionados ao verão e
colocávamos a marca apenas no final"diz
o produtor que também trabalha no"Trip

21 "programetes
sobre viagem para
a Embratel.

E qual é o
resultado desse tipo
de ação, conceituai,
para os anunciantes?

Para a Oi, por
exemplo, o retorno
tem sido positivo.
Além de incidir na
aceitação e venda
dos serviços da
empresa, permite a
interatividade dos

serviços de dados, como SMS e MMS,
que, segundo informações oferecidas
pela Oi, têm apresentado aumento
contínuo de receita nos resultados
financeiros da empresa.

É evidente, porém, que para um
anunciante aceitar entrar nesse
negócio, o conteúdo deve ser
próximo ao conceito que a empresa
procura promover. No caso da Oi, a
idéia é investir em ações de
entretenimento, especialmente nas
áreas de música, esporte e moda. A
Claro, também focada no público
jovem, colocou o foco de suas ações
em cinema e música, durante o ano
de 2006. Segundo Cristina Duelos,
diretora de comunicação da Claro,
esse tipo de iniciativa é uma tentativa
de se aproximar do cliente.
"O mercado está inundado de mídia.
Buscamos, com esse tipo de iniciativa,
tornar a marca parte da vida das
pessoas" afirma.

Fred Müller lembra que para que
esse tipo de parceria dê certo, porém,
é necessário que aconteça uma união
perfeita, na qual os anunciantes
sejam adequados ao conceito que o
programa quer transmitir."O caso de
'Mothen' foi vencedor, com quatro
patrocinadores dividindo o custo de
produção, por causa da adequação
entre o conteúdo e os produtos em
questão. Para que outros projetos
tenham sucesso,é preciso um
encontro como esse: parceiros e
conteúdo de qualidade"conclui.

DANIELE FREDERICO
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