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As agências de publicidade começam a discutir mais de perto com os produtores e 
distribuidores de conteúdos audiovisuais as novas oportunidades para encaixar as marcas que 
eles representam em peças de entretenimento patrocinado. Pode ser numa atração de 
variedades, documentário, animação ou ficção. E um ponto de encontro para isso acabou 
sendo o Mipcom, principal mercado internacional da indústria de audiovisual, realizado na 
semana passada em parada bem conhecida do meio, o Palais du Festivais, em Cannes. Ali, 
nestes tempos de turbulências financeiras, os grandes players da mídia falaram em tom 
uníssono: o entretenimento é a válvula de escape do público na crise. Assim, todos se voltam 
para a necessidade de ampliação das ofertas de conteúdo. 
 
Entre os 13,5 mil delegados do evento ainda se pode contar nos dedos de uma única mão os 
grupos de publicidade que já prestam atenção à produção de conteúdo na sua origem. Desta 
vez, alguns deles mostraram a cara — e a marca — para valer. 
 
Por exemplo, o Havas Sports & Entertainment, braço do grupo francês Havas para a área de 
eventos de esportes e também de negócios de conteúdo e brand entertainment, patrocinou 
uma tarde de seminários sobre o tema Brands & Content. Lucien Boyer, presidente e CEO da 
agência, afirmou que era uma oportunidade única para o grupo estar perto de criadores e 
distribuidores de conteúdos. Segundo o Mipcom, o Havas inscreveu 50 profissionais no evento; 
e o Grupo WPP, 100. "As marcas estão cada vez mais envolvidas na produção de conteúdos, e 
para isso buscam parceiros. Por isso, neste ano houve aumento de 100% nas inscrições de 
profissionais da área de publicidade no Mipcom", explica Paul Johnson, diretor da divisão de 
televisão da Reed Midem, organizadora do Mipcom (sempre em outubro) e do MipTV (que 
acontece em abril), ambos em Cannes e que vão representar neste ano, na sua totalidade, 
perto de € 20 bilhões em negócios. 
 
"Em muitos mercados, ações em televisão como branded content e product placement sofrem 
regulação, mas as empresas começam a experimentar novas possibilidades, já que muitos 
participantes da indústria atuam também nas plataformas digitais", afirma Johnson. Ele 
destaca que a oferta de conteúdo pelas marcas auxilia os próprios grupos de mídia a 
comporem sua oferta de programação. 
 
Anunciantes como Ford, IBM e as lojas de departamentos da Espanha El Corte Inglês 
participaram de algumas discussões sobre as mais recentes maneiras de atingir de forma 
criativa o público-alvo das marcas por meio de vídeos que não os comerciais de 30 segundos. 
Produtores, portais e canais de TV fechada também participaram das discussões, que por 
acaso não contemplavam a TV aberta e mostravam um uso bastante intenso da web, haja 
vista sua capacidade de distribuição e baixo custo em relação ao meio televisão. 
 
A FORÇA DO ENTRETENIMENTO 
 
Em outro painel, sobre branded content e com participação de IBM, Google e MSN, Douglas 
Scott, presidente associado da Ogilvy Entertainment EUA, reafirmou a necessidade que a 
agência possui de criar proximidade entre os clientes e os consumidores. "Toda marca tem 
uma história para contar ao seu público", disse, lembrando da necessidade de ser criativo e de 
buscar parcerias e colaboração de produtoras no trabalho de storytelling. 
 
Ao Meio & Mensagem, Scott falou que na sua área - criada há dois anos e meio e na qual 
atuam 14 profissionais em Nova York — foram desenvolvidos desde sua implantação trabalhos 
de branded content para anunciantes como Unilever, Kraft e IBM. Com esta última, inclusive, 
houve a produção e veiculação de uma minissérie para uma TV a cabo. 
 
Já Lisa Brankin, diretora de marca e eventos da Ford, mostrou a experiência da marca com o 
Channel 4, batizada de Bite, para promover sua linha de carros Fiesta e Ka entre o público 
jovem feminino. Foi desenvolvido um reality show produzido junto com o Channel 4 para 
veiculação no site do canal de TV por assinatura britânico. E os resultados detectados em 



pesquisa qualitativa em meio ao target após exibição de alguns episódios chamaram a atenção 
da empresa: o Fiesta subiu à categoria de carro "cool" entre as mulheres e o Ka recebeu o 
atributo de "estiloso", ambos superiores à imagem até então dada aos modelos, o que a 
companhia celebrou. "Foi uma ação para vendermos mais carros e também para entreter as 
pessoas", afirmou Lisa. 
 
Dominique Delport, CEO do Havas Media França, destacou a ação feita com a Nike e o craque 
do futebol francês Franck Ribery, que ganhou um show de variedades no canal de vídeos do 
portal MSN. "Em vez de fazer um típico comercial Nike, a idéia foi criar um game show de 
auditório. Foram quase 2 milhões de acessos aos vídeos nos primeiros seis dias", disse. 
Delport lembrou que ações desse tipo são cada vez mais necessárias, pois também os hábitos 
na web estão mudando: "Sete entre os dez sites mais visitados atualmente são de redes 
sociais". 
 
"Entretenimento é um dos gêneros que servem para todos os tipos de público, assim como os 
produtos de nossas lojas", resumiu Juan José Lagares, responsável pelo marketing da 
tradicional rede espanhola El Corte Inglês, lembrando da necessidade de estar sempre de olho 
nas novas formas de se comunicar com os diferentes tipos de público. 
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