
Compromisso compartilhado
Empresas investirão móis em produção de conteúdo informativo
para as múltiplas plataformas de comunicação

E steticamente, elas seguem as formas de u m con-

teúdo editorial,, Quando para a TV ou para o rádio,

são moldadas de acordo com a linha de programas

produzidos pelas próprias emissoras. Sé estão direcionadas

a revistas, jornais e internet, também acompanham o pa-

drão e a estrutura dos seus respectivos veículos. Estamos

falando das iniciativas de branded content, uma espécie

de evolução dos manjados informes publicitários, que

volta e meia invadiam a programação da mídia eletrônica

ou as páginas da mídia impressa, incomodando bastante

a audiência.

Muito embora estejam presentes no mercado de comuni-

cação há décadas, com o formato ultrapassado de se uti-

lizar da técnica jornalística pura, simplesmente para fazer

propaganda de marcas, serviços e produtos, os recursos

de branded content só passaram a ser tratados como uma

tendência de futuro nos últimos quatro anos, quando pro-

fissionais do segmento se empenharam em transformar

a ferramenta. Surgiram então tra-

balhos muito mais eficientes,

por meio da transparência.

"Partimos do princípio de que

existem empresas no merca-

do que possuem a franquia

para falar sobre determinados

assuntos e podem sim gerar

conteúdo informativo" explica

o sócio, presidente e diretor-

geral da New Content, em-

presa do Grupo Newcomm

especializada na criação e pro-

dução de conteúdo em mídia,

Giovanni Rivetti.

Como marco histórico, foi em

2003 que agências, anuncian-

tes e veículos começaram a dar

mais atenção para essa modalidade de divulgação de mar-

cas e informações, depois de o projeto BMW Films ganhar

um dos Leões no Festiva! de Cannes.Também no começo

desta década, foi publicado o livro "Madison &Vine: Why

the entertainment and advertising industries must con-

verge to survive" (Porque as indústrias de entretenimento

e publicidade devem convergir para sobreviver), de Scott

Donaton, pela McGraw-Hill, a respeito de estratégias e

operações editoriais para marcas em plataformas de mí-

dias diversas.

De acordo com Rivetti, para que seja atingida uma condi-

ção de credibilidade, as marcas devem buscar respaldo em

pesquisas e teses de especialistas, apresentando sempre

informações pertinentes. "Trata-se de um trabalho colabo-

rativo. É um produto que não leva apenas uma só assina-

tura como em grande parte das campanhas publicitárias"

pondera."Acredito que daqui a três anos teremos um mer-

cado muito maduro em diferentes mídias, até por conta do

início da transmissão da TV digital, que

abrirá mais espaço para conteúdos

específicos. Por enquanto, temos

belíssimos exemplos na área impres-

sa, como o da Trip Editora, que faz

exemplarmente o branded content

com as revistas customizadas" acres-

centa o presidente da New Content.

Paulo Lima, publisher da Trip, citado

como exemplo, dá a receita de seu

sucesso: "Quando vou fazer as revis-

tas da Natura, da Gol, da Coelho da

Fonseca, verifico em primeiro lugar

como pensam e agem as pessoas

envolvidas em cada corporação. Tem

se tornado relevante, inclusive com

valorização financeira, entender o ser

humano."
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