
A era do engajamento
Atentos à necessidade das marcas de estabelecer uma relação mais envolvente com o
consumidor do que a publicidade tradicional, profissionais de marketing e conteúdo
desbravam o branded content.

M
arcus Fernandes
já trabalhou com
direção artística
em canais pagos
(Disney Channel e

Nickelodeon) e TV aberta (Band).
Cansado das questões burocráticas
que seus cargos lhe traziam, decidiu
utilizar o expertise de televisão na
Irmãos de Criação, um coletivo de
direção e criação formado há cerca
de dois anos para desenvolver
projetos para anunciantes, clientes
de agências de publicidade. No
começo, não sabia nomear o que
estava fazendo. "Estávamos fazendo
branded content sem saber que era
branded content", explica
Fernandes, hoje líder criativo da
Irmãos de Criação.

"Fazemos um tipo de integração
que não existe nas agências nem nas
produtoras tradicionais. Promovemos
o engajamento entre entretenimento
e audiência. Não é a propaganda que
manda comprar. É a troca do 'reach'
da mensagem tradicional pelo
'engagement' do diálogo.
Estabelecemos um novo tipo de
relação entre marca e consumidor
com surpreendentes retornos
financeiros", observa Fernandes. As
empresas que entram para
este mercado propondo a
associação entre
entretenimento e os valores
de uma marca também
não se sentem confortáveis
em apresentar-se ao
mercado como agência ou
produtora. "Não nos
apresentamos nem como
agência nem como
produtora. Vendemos

idéias. O coletivo é uma ferramenta de
suporte e expertise", diz Fernandes. Outro
ponto que o líder criativo faz questão de
destacar é que, ao trabalhar com branded
content, é preciso pensar em uma fórmula
em que todos saiam ganhando. "Somos
parceiros criativos da agência, que
continua com a sua função de integração.
Os distribuidores vêem como um business,
ganham share em licenciamento e toda a
ativação de marca feita pelo canal".

O mais recente e significativo trabalho
finalizado da Irmãos de Criação em
branded content é a série de animação
"Clara in Foodland", um projeto
desenvolvido a pedido da agência Lowe
para a margarina Rama, da Unilever, e
realizado pela 02. A primeira temporada,
com 13 episódios de cinco minutos e 12
cápsulas de 90 segundos, está sendo
exibida no Discovery Kids, canal que
coproduziu a série e a transmite no
México, Equador, Peru, Colômbia, Chile,
Alemanha, Espanha, Turquia e África do
Sul. A série, cuja segunda temporada está
em desenvolvimento, mostra as visitas da
personagem Clara a um mundo paralelo
durante seus sonhos. Foodland e seus
habitantes são feitos de alimentos:
árvores de brócolis, montanhas de
cereais, rios de sucos, touros de
berinjela. Os fòodfriends ensinam

a Clara a importância de se
alimentar de maneira
equilibrada

e ingerir boas gorduras, importantes
para o crescimento.

O projeto foi concebido
inicialmente para as operações da
Unilever na América Latina, mas
ganhou dimensões globais dentro da
empresa. A companhia encomendou
à Irmãos de Criação um workshop
para orientar publicitários e
especialistas em marketing na criação
de projetos complementares, como
livros e jogos online protagonizados
pelos habitantes de Foodland.

Hoje, a Irmãos de Criação tem
uma equipe fixa de 11 funcionários
(roteirista, equipe de motion graphic,
diretores, pesquisa e coordenação
administrativa) e monta seus grupos
de acordo com o projeto. "Clara in
Foodland" consumiu um ano e meio
de trabalho do coletivo. Agora,
segundo Fernandes, a Irmãos de
Criação trabalha com vários projetos
em fases distintas para otimizar
o processo. Com a recente chegada
de Ricardo Rihan, ex-canal Ideal,
o coletivo tem dado um caráter
mais de negócio aos seus projetos e
atuando de forma mais pró-ativa
para a captação de clientes,
apresentando às agências o trabalho.

Entre outros projetos que a
produtora está desenvolvendo, nem
todos relacionados a marcas, estão o
"Programa dos Sonhos", programa

interativo, em que os sonhos
de telespectadores são
interpretados por autores,
coproduzido com a Maria
Bonita sob encomenda do
Multishow; "Receita de
Emprego", um reality show
em que as habilidades dos
participantes são avaliadas de



acordo com a desenvoltura deles no
preparo de um prato, feito para a
chef de cozinha Morena Leite; e o
"Fashion Game", também um reality
show para a descoberta de novos
talentos do mundo da moda criado
para a organização da São Paulo
Fashion Week. Há também projetos
de natureza mais autoral, como o
"Super Casuo", mistura de live action
com muppets, que pode futuramente
atender à demanda de alguma
marca ou de algum canal. "Nestes
projetos conseguimos desenvolver
um exercício com as ferramentas
tecnológicas", explica Fernandes.

Sem interrupções
Outra empresa que desponta no

universo de branded content é a
Agência Vogg, com base em Curitiba
e escritórios em São Paulo e Rio de
Janeiro. "A era da interrupção dá
lugar ao entretenimento, à interação
entre pessoas e marcas, e o branded
content faz parte desse novo
momento da comunicação", diz Silvia
Elmor, diretora executiva da agência,
justificando a entrada no segmento.

A Vogg foi formada em agosto
após a aquisição de outra produtora
de conteúdo, a Tempestade, com
clientes como Oi, Bradesco e Banco
do Brasil. O trabalho da empresa
recém-inaugurada agora é
prospectar novos clientes e
apresentar novas idéias aos clientes
antigos que, segundo Silvia, têm
recebido muito bem as propostas.
"A publicidade tradicional, que
busca a venda acima de tudo, está
perdendo espaço para estratégias
inovadoras de construção de marca,
que conquistam a atenção e
envolvem os consumidores. O
branded content tem a relevância
como vocação e com isso consegue
a simpatia dos usuários e a
conversão para as marcas", afirma
a executiva.

O foco da Vogg é trabalhar o
planejamento estratégico dos projetos
cuja realização é feita por parceiros.
Silvia acredita no desenvolvimento do
branded content no Brasil por quatro

fatores: a mão-de-obra qualificada;
crescimento da economia; maturidade das
marcas nacionais ao buscar estratégias de
comunicação inovadoras e
profissionalização do setor, com agências e
profissionais da área de comunicação cada
vez mais focados na melhoria de suas
ações e na comprovação dos resultados.

Segundo Silvia, a agência surge para
trabalhar com qualquer plataforma, mas
há uma grande oportunidade para a
produção audiovisual com o branded
content. "Vejo esse momento como uma
grande oportunidade para as produtoras
de áudio e vídeo, pois precisarão
direcionar seu expertise para os meios
digitais. Nesse contexto, em que o
broadcast dá lugar ao narrowcast, as
agências de branded content são a grande
porta de entrada para esse mercado",
observa Silvia.

Última barreira
Para Giovanni Rivetti, CEO da New

Content, editora e produtora de conteúdo

customizado há dois anos no
mercado, a revolução digital é um
ponto importante para o
desenvolvimento do mercado de
branded content, pois fragmentou e
alterou o cenário de mídia. "Até a
materialização do vídeo online, a
indústria ficou abafada. Tudo tinha
que passar pelas emissoras que, no
Brasil, se veem como grandes
produtoras de conteúdo", observa o
executivo. "A opção que sobrava era
o product placement, mas você está
de hóspede em um lugar que não
tem a premissa de vender. Com o
vídeo online há uma quebra de
oligopólio. Um projeto bem sucedido
na Internet pode dar mais audiência
que na TV aberta".

Segundo Rivetti, ele e um de
seus sócios na New Content, o
diretor-geral de criação Roberto
Feres, lidam há doze anos com o
branded content, desde quando na
extinta agência tradicional de
publicidade, a Bates, eles
trabalhavam na área de inovação.
"Nosso papel era olhar para a
frente, para mercados mais
maduros", lembra. A partir de
então, eles perceberam que unir
prestação de serviço,
entretenimento ou informações às
demandas de marketing dos
anunciantes, entregando conteúdo
de interesse do consumidor, é um
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bom negócio. Hoje, o
cenário favorece o
desenvolvimento do setor.
"A mídia mudou, os
consumidores mudaram e
os anunciantes estão
percebendo isso", destaca
Rivetti. No entanto, ele
observa que é importante que o
mercado esteja atento ao
oportunismo nessa área. "Isso é
publicidade, ainda que entregue de
outra forma. A premissa é
marketing e isso tem que ser
assumido desde o princípio. Não é
uma maneira de viabilizar projetos
que não deram certo no campo
artístico", observa o executivo.

Em dois anos, a empresa
cresceu dez vezes em número de
funcionários. Embora atue também
com edição de revistas
customizadas para clientes como
Cyrela, TVA/Telefônica e TAM, a
área que mais deve crescer na
empresa em 2010, de acordo com o
CEO, é a de produção de vídeos.
Tanto é assim que a New Content
deve ocupar outro espaço em São
Paulo, deixando as salas de um
prédio comercial na Vila Olímpia e
mudando-se para um espaço maior,
com três estúdios na Vila
Leopoldina, região onde estão
sediadas outras produtoras
na capital paulista. Rivetti conta
que inclusive as revistas da
editora, que passam por um

"Até a materialização do vídeo
online, a indústria ficou abafada.Tudo
tinha que passar pelas emissoras que,

no Brasil, se veem como grandes
produtoras de conteúdo."

Giovanni Rivetti, da New Content.

processo de digitalização,
levando conteúdo também para
o mundo online, devem
demandar produção de vídeos.

Entre os trabalhos da New
Content na área do audiovisual está o
conteúdo do canal Imagine, canal de
relacionamento da TVA e o case "Mini
TV", para a BMW, um drive show
(mistura de teste-drive e talk show) de
sete minutos em que uma personalidade
passeia em um Mini Cooper e mostra
seus pontos favoritos da cidade. O
projeto foi desenvolvido para a
divulgação do carro e os vídeos são
postados no blog www.miniposts.com.br.
A "Mini TV" foi premiada na categoria
conteúdo do El Ojo 2009, festival
publicitário que acontece na Argentina, e
a exibição dos programetes está sendo
negociada com um canal pago. "Acho
que isso também é uma tendência:
projetos que nascem na web e migram
para a televisão", observa Rivetti.

Desafio
Outro projeto da New Content é a

minissérie "Entrelaçadas", para a linha
Seda Chocolate Sem Sal, da Unilever. Com
realização da BossaNovaFilms, são cinco
episódios de dois minutos exibidos na web
e versões de um minuto produzidos para
os breaks comerciais da televisão. Irma
Palma, produtora executiva da área
interativa e da área de publicidade

internacional da
Bossa Nova Films, conta
que também tem
aumentado na produtora a
demanda por parcerias
em projetos de branded
content. "Passamos dois
ou três anos pesquisando
referências e nos
aproximando de agências
e canais. Agora
começarmos a colher",

observa Irma. Atualmente, a área de
projetos digitais e para a TV
representam 22% do faturamento da
produtora, sendo que a maioria deles
se caracteriza como branded content.

A demanda, explica a produtora
executiva, vem tanto das agências de
publicidade como de canais. "O
diferencial destes projetos é que eles
são feitos a várias mãos. É mais do
que receber o roteiro e produzir",
destaca. Entre os projetos de
branded content feitos pela
Bossa Nova Films estão o "Across the
Amazon", em parceria com a Toyota
e o canal National Geographic; o
"Saúde Todo Dia", série documental
sobre saúde e qualidade de vida
produzida para o Hospital Sírio
Libanês para exibição no canal
Futura e "Njornadas", uma
campanha criada pela JWT para a
Nokia. O hotsite da campanha traz
vídeos com Danilo Gentili, do "CQC",
e Rodrigo Scarpa, do "Pânico",
protagonizando uma disputa
envolvendo as principais caracterís-
ticas do Nokia N85. A campanha já
está na segunda temporada.

"A maior parte destes projetos é
para TV e web, mas isso não significa
que não haja desdobramentos para a
produção", explica Irma, ressaltando
que estes trabalhos tendem a gerar
também subprodutos para que as
marcas os utilizem em outras formas
de branded entertainment, como
vídeos para instalações ou exposições.
"É outro diferencial desses projetos:
ele vive em vários nichos e esse
é o grande desafio para a
produtora", afirma Irma.
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