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Além dos 30 segundos
Anunciantes investem em programetes para aumentar a eficácia da mensagem publicitária na TV
Roberta Ristori

Os comerciais de 30 segun-
dos não reinam mais absolutos 
nos intervalos da TV brasileira. 
Eles dividem um espaço cada vez 
maior com os chamados projetos 
de conteúdo de marca — ou 
brand content —, que começam 
a se consolidar nos canais de 
emissoras nacionais, tanto da 
TV aberta quanto da fechada. 
Os formatos variam e vão desde 
programetes inseridos em um 
programa — como se fossem 
quadros da atração — até proje-
tos isolados veiculados durante 
um break comercial. 

Para profissionais do merca-
do, os projetos de conteúdo de 
marca crescem por apresenta-
rem uma série de vantagens. 
Uma delas é a possibilidade de 
comunicar melhor os valores 
de determinada marca, o que o 
tempo restrito dos comerciais 
tradicionais não permite. “O 
tempo é maior para trabalhar o 
institucional das marcas quando 
comparado aos breaks conven-
cionais de 30 segundos”, desta-
ca o diretor da Santa Produtora, 
Marcelo Brandão.  

Além disso, o formato está in-
serido em uma nova dinâmica de 
consumo de propaganda. Como 

afirma a sócia-diretora da Esta-
ção 8, Sandra Jonas, “os jovens 
que acessam a internet não estão 
mais dispostos a gastar o tempo 
com uma marca sem ganhar 
nada em troca”. O benefício do 

programete é chamar a atenção 
dos telespectadores por meio 
do oferecimento de conteúdos 
relevantes para determinado 
perfil de consumidor. 

O formato tem sido muito 
usado para a comunicação com 
crianças e adolescentes, sem-
pre considerados um desafio 
para o mercado publicitário. 

Um dos exemplos mais recen-
tes é a TV Bibi, que estreou 
neste mês no canal de TV fe-
chada Cartoon  Network e deve 
ficar no ar até o fim do ano. O 
projeto é assinado pela Gas 

Multiagência para a Calçados 
Bibi e conta com produção da 
TGD, de Porto Alegre. O tempo 
de cada programa é de três mi-
nutos e a exibição é semanal. 

No caso dos Calçados Bibi, 
que têm valores associados 
ao bem-estar das crianças, os 
programas sempre procuram 
levantar informações úteis para 

o universo infantil, mesclando 
esse material com lançamentos 
de produtos da marca. Um dos 
produtos, o Skatenis, é mos-
trado dentro de um programa 
que conta um pouco da história 

do esporte. “É necessário que 
o projeto tenha sinergia com a 
marca, revelando seus valores”, 
enfatiza Gastão Campos, pre-
sidente da Gas Multiagência. 
Ele destaca que o conteúdo é 
idealizado e produzido a partir 
de sugestões colhidas em ofici-
nas com crianças entre 6 e 11 
anos. Além da TV, os progra-

metes podem ser vistos no site 
da Bibi, garantindo uma maior 
interação com o público.

Rejeição ao break
A disseminação desse tipo 

de estratégia no Brasil também 
é mais eficiente para atrair a 
atenção de consumidores que 
normalmente rejeitam comer-
ciais de 30 segundos. Isso se 
torna possível com o advento 
dos gravadores digitais de ví-
deo (DVRs — Digital Video 
Recorders), com os quais o 
telespectador pode “pular” um 
break inteiro, bastando apenas 
apertar um botão em seu con-

trole remoto. “Isso significa que 
todo o investimento do anun-
ciante para a criação, captação 
e veiculação do seu filme publi-
citário de 30 segundos, inserido 
naquele break ‘pulado’ pelo 
telespectador, será em vão”, 
destaca o diretor nacional de 
merchandising da TV Record, 
Marcos Vinícius Chisco. Para 
ele, os anunciantes começam 
a perceber a importância de 
não mais se preocupar espe-
cificamente com a quantidade 
de veiculações da propaganda, 
mas sim com a qualidade da 
mensagem com a qual intera-
gem seus consumidores. “Para 
tanto, não há nada mais eficaz 
que o envolvimento de sua 
marca, produto ou serviço com 
o conteúdo editorial dos pro-
gramas da TV, pela abrangência 
e penetração nos domicílios 
brasileiros”, afirma Chisco. 
“Esses grandes anunciantes 
sabem que o consumidor deseja 
mais do que consumir. Ele quer 
experiências prazerosas com 
grande valor agregado.”

Segundo o diretor da Cen-
tral Globo de Desenvolvimento 
Comercial, Marcelo Duarte, o 
brand content faz parte do es-
forço da emissora para melhorar 
a eficiência da comunicação 
publicitária, o que passa invaria-
velmente pela busca de melho-
res oportunidades de estar em 
contato com o público-alvo dos 
produtos anunciados.

Além dos Calçados Bibi, 
Unilever, Coca-Cola e Proc-
ter & Gamble estão entre os 
anunciantes que utilizam re-
gularmente esse formato. Se-

Kibon e Coca-Cola miram adolescentes
Além dos conteúdos de um 

a três minutos para veiculação 
em TV, as marcas apostam em 
formatos mais arrojados e pla-
taformas como a internet para 
impactar o público jovem. Os 
adolescentes vivenciam mais 
intensamente as mudanças 
tecnológicas, criando outro 
padrão de comportamento. 
“É um público mais inquieto, 
sedento por novidades, cansa-
se mais facilmente das coisas 
e faz três ou quatro coisas ao 
mesmo tempo, como assistir 
à sua série predileta, falar 
no MSN e no celular, tudo ao 
mesmo tempo”, enfatiza De-
nise Gomes, sócia e produtora 
executiva de entretenimento 
da Bossa Nova.

Diante desse cenário, a Ki-
bon, da Unilever, veiculou em 
um Brand Channel do YouTube, 
entre novembro e dezembro do 
ano passado, uma espécie de mi-
nirreality show, intitulado Desa-
fio Fruttare. Criada pela McCann 

Erickson e produzida pela Bossa 
Nova Films, a série de 16 vídeos 
mostrava as dificuldades do ator 
Rafinha Bastos — comediante e 
adepto da “junk food” assumido 
— em tentar seguir um estilo 
de vida 100% natural. Cada um 
dos episódios tinha entre dois 
e três minutos de duração. De 
acordo com a diretora de cena 
Geórgia Guerra-Peixe, os resul-
tados foram muito bons — os 

programetes obtiveram 380 mil 
views em 25 dias.

Já a Coca-Cola lançou em 
2007 o Estúdio Coca-Cola, em 
parceria com a MTV. Com uma 
hora de duração, os sete progra-
mas veiculados durante o ano 
tinham como proposta “unir as 
diferenças”, e para tanto foram 
formadas duplas de músicos 
de gêneros opostos, como a 
cantora de axé Claudia Leitte e 

a banda de pop rock CPM 22.
O conteúdo também é dis-

ponibilizado no site da Coca-
Cola e no seu espaço dentro 
do MSN. Segundo Luciana 
Feres, diretora de execução 
de marketing da Coca-Cola 
Brasil, os acessos nos dois 
ambientes foram recordes. 
Neste ano o projeto será 
ampliado e estão previstos 16 
programas. “Precisamos sus-
tentar nosso relacionamento 
com o público adolescente, 
e há muito tempo usamos a 
plataforma da música”, co-
menta Luciana.

Para a diretora de produção 
da MTV, Cris Lobo, o número de 
anunciantes que não querem 
estar só no break está em cres-
cimento, destacando que para 
obter sucesso é importante a 
integração entre agência — no 
caso da Coca-Cola, a JWT —, 
emissora e anunciante. “Esse 
projeto foi tão bem-sucedido 
que virou DVD”, comemora.

Edu Guedes no Cozinheira de Mão Cheia, reality no Mercado MunicipalDesafio Fruttare: comediante Rafinha Bastos em série de 16 vídeos
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Estúdio Coca-Cola: diferenças musicais, com Chorão e Vanessa da Matta
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gundo Chisco, da Record, os 
investimentos vêm crescendo 
anualmente a uma ordem de 
dois dígitos desde 1999. 

“Apesar de ainda estar em 
seus primeiros passos no Brasil, 
o brand content vem ganhando 
força, em um processo de evolu-
ção já percebido pelo incremen-
to de verbas, com mais evidência 
nos dois últimos anos”, conta. 

A marca Knorr, da Unilever, 
por exemplo, lançou no início de 
2007 o programa Cozinheira de 
Mão Cheia, uma espécie de reali-
ty show criado pela NewContent 
e produzido pela Santa em que 
duas consumidoras são con-
vidadas para preparar pratos 
utilizando produtos da marca, 
tendo o Mercado Municipal de 
São Paulo como cenário. “Esse 
tipo de ação nos aproxima bas-
tante do nosso consumidor, à 
medida que nos posicionamos 
como conhecedor dos assuntos 
que realmente fazem parte do 
dia-a-dia das donas de casa. Hoje 
o consumidor também está em 
busca de conteúdo, e não quer 
ser impactado apenas por publi-
cidade com produtos e marcas”, 
diz Janine Dodge, diretora da 
marca Knorr no Brasil.

A apresentação é de Edu 
Guedes, do programa Hoje em 
Dia, da TV Record, no qual in-
clusive o programete é veicula-
do. O projeto segue há mais de 

um ano no ar. Além de Knorr, a 
Unilever já apostou nesse for-
mato para marcas como Omo, 
Surf, Seda e Kibon.    

Consolidação
Um dos cases precursores 

dessa estratégia foi o programa 
Gente que Faz, do Bamerindus, 
a partir de 1989. Idealizado 
pelo próprio departamento 
de marketing do banco e pro-
duzido pela TV1, o programa 
semanal trabalhava com perso-
nagens, que eram empresários 
— de qualquer idade — que 
criaram e expandiram sua em-
presa a partir de um sonho, sem 
jamais desistir. 

De acordo com o diretor geral 
da NewContent, Giovanni Rivet-
ti, as estratégias ganharam ênfa-
se no Brasil a partir de 2005. Ele 
cita ainda algumas evidências 

internacionais, dentre as quais 
estão a criação da Branded Con-
tent Marketing Association, em 
outubro de 2004, nos Estados 
Unidos. O Congresso Brasileiro 
de Publicidade também terá 
espaço reservado em suas comis-

sões para discutir o tema.   
A maior adesão de anuncian-

tes tem demandado uma reade-
quação das emissoras de TV. Não 
apenas a Record, como diferen-
tes emissoras de TV — dentre 
elas, Globo, Globosat na TV por 

assinatura, SBT e Rede TV —, já 
disponibilizam equipes específi-
cas para a abertura de formatos 
na grade de programação, nos 
quais serão veiculados a publici-
dade com conteúdo. “Reunimos 
uma equipe de talentos especi-

ficamente para o planejamento 
dessas ações, que somam dez 
profissionais envolvidos diaria-
mente com as produções dos 
programas”, diz Chisco.

Uma das características des-
ses projetos é a sinergia entre 
anunciante, agência, produtora 
e emissora. Segundo Rivetti, 
o maior desafio desse tipo de 
projeto é conciliar interesses 
diferentes dos anunciantes, das 
emissoras e dos telespectadores. 
“O anunciante precisa ter flexibi-
lidade para entender que o jogo 
é diferente e não é possível um 
controle absoluto do telespec-
tador”, explica Rivetti. “Se toda 
a equipe souber jogar e houver 
alinhamento, o projeto rende.” 

TV Bibi: programetes semanais de três minutos

Sandra Jonas, da Estação 8: jovens  
não perdem tempo

Giovanni Rivetti: estratégias vêm ganhando ênfase

Fo
to

s:
 d

iv
ul

ga
çã

o

MM 1307 pg32e33.indd   33 30/4/2008   17:53:42

cristiana
Rectangle

Rectangle

Rectangle

Text Box
Anúncio

Text Box
Meio & Mensagem, ano 30, n. 1307, p. 32-33, 5 maio 2008.




