
O marketing descobre os encantos do digital branded 
content, a arte de criar entretenimento ou serviço para 
aproximar o consumidor da marca 

Um Autorama comandado pelo Twitter. 
A banqueteira dos famosos Neka Men
na Barreto criando pratos com chocolate 
para um jantar exclusivo em sua cozinha. 
Documentário 2.0 com a "tripstreaming" 
de um jovem em busca dos sete maiores 
splashs do mundo. Um robô que explica o 
que é, afinal, TV digital. Blog com dicas de 
harmonização, história e anedotas sobre o 
mundo dos vinhos. Websérie com Ricardo 
Freire discutindo como é melhor conhecer 
Nova York: comprando um pacote turísti
co ou criando o seu roteiro? Personagens e 
aplicativos criados para um indivíduo sem 
noções de economia calcular os prós de fa
zer uma previdência privada. 

Por trás dessas ações, facilmente clas
sificáveis e identificáveis pelo consumidor 
como entretenimento, informação ou ser
viço, estavam marcas: Estrela, LG, Tri-

dent, Samsung, Wine, Hoteis.com, Brasil-
Prev. É a hora e a vez do branded content 
digital - conteúdo criado e patrocinado 
por uma marca, sem falar explicitamen
te sobre a marca nem vender serviços ou 
produtos, usando a interatividade e todas 
as plataformas permitidas. 

O branded content, ou conteúdo de mar
ca - ou ainda comunicação por conteúdo 
-, não é novo, mas por anos ficou restrito 
a casos grandes e pontuais. No longínquo 
ano de 2001, a BMW lançou "The hire", 
uma série de webcurtas milionários, diri
gidos por cineastas de peso como Ang Lee, 
Guy Ritchie, Tony Scott, Alejandro Gon
zalez Iñárritu e Wong Rar-Wai e estrelado 
por gente como Madonna e Clive Owen. 
Marco do conceito, os minifilmes, que tra
ziam carros da marca elegantemente in
seridos nos roteiros, geraram mais de 100 

milhões de visualizações e receberam de
zenas de prêmios do meio publicitário. 

No Brasil, a Rádio SulAmérica Trânsito, 
lançada em 2007 pelo Grupo SulAmérica 
e o Grupo Bandeirantes de Comunicação, 
é o grande exemplo off-line, produzindo e 
transmitindo informações diárias sobre o 
trânsito de São Paulo. Em 2008, Mitsubishi 
Motors, Bandeirantes e a agência Africa 
colocaram no ar o projeto que segue a mes
ma trilha, a Rádio Mitsubishi FM, mistura 
de programação musical, serviços e notí
cias sobre esportes radicais. No final do 
ano passado, o aplicativo oficial da rádio, 
chamado MitFM, chegou aos usuários do 
iPhone e do iPod Touch. 

Era questão de tempo para essa pode
rosa forma de comunicação publicitária 
virar uma espécie de "menina dos olhos" 
do ambiente digital, no momento em que 
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a propaganda online concentra seus esfor
ços para ir "além do banner" e já perce
beu que não basta colocar anúncios e pro
moções nas popularíssimas redes sociais 
para obter resultados expressivos. Estudo 
realizado em 2009 pela comScore, consul
toria norte-americana voltada ao meio di
gital, mostrou que, nos EUA, apenas 0,1% 
dos internautas clica em "display ads". 

"Hoje você tem de estar no entreteni
mento das pessoas, não só na mídia social. 
O branded content online é viável e veio 
para ficar, porque foca no consumo atual: 
vídeos e games. A marca que não fizer isso 
estará perdendo horas e horas de atenção 
do público", diz Fernando Taralli, presi
dente da Energy, agência digital da Y&R no 
Brasil. "Sem ele, para inserir minha marca 
num conteúdo eu tinha de fazer merchan-
dising em novela da Globo ou patrocinar 
um filme. Duas opções caríssimas." 

Séries e games lideram projetos e ações 
no Brasil e no mundo, pelo simples fato de 
estarem no centro do entretenimento do 
século 21. "Dizem que você tem de estar 
onde o consumidor está. Pois agora ele está 
na internet vendo vídeos", continua Taralli. 
"Há uma migração forte, as pessoas querem 
controlar os seus horários e estão deixando 
a TV de lado: Apple TV, crianças vendo de
senhos animados no YouTube, a audiência 
altíssima das séries americanas transmiti
das no Terra TV, com números de TV paga. 
Os games são outro foco. A Nissan recente
mente lançou dois carros no GTA." 

Tem a assinatura da Energy um dos ca
ses mais populares de branded content di
gital do Brasil: a websérie Control C, Con-
trol V, patrocinada pela Microsoft, com ro
teiro baseado em conversas reais enviadas 
por adeptos do Windows Live Messenger, 
programa usado por 45 milhões de brasi
leiros e que consome 25% do tempo total 
online dos internautas do País. Hospedada 
no Canal I Love Messenger do portal MSN 
Brasil, a produção já está em fase de gra
vação de sua segunda temporada. 

"Conseguimos 1 milhão de webespecta-
dores: é número de TV aberta. Lemos 950 
páginas de comments, uma por uma, e os 
capítulos iam mudando de acordo com a 
opinião das pessoas. É a interatividade, 
a democracia total", diz o presidente da 

agência, que também produziu, em 2009, 
Sua Viagem de Volta, uma websérie com 
o publicitário e jornalista especializado 
em turismo Ricardo Freire, patrocinada 
pelo portal Hoteis.com. Gravados em Nova 
York, os episódios discutiam se é melhor 
conhecer a cidade por meio de pacote ou 
desenhando o próprio roteiro. 

Com divulgação apenas em redes so
ciais, a série obteve média de 40 mil views 

por episódio. "Esse número, na TV paga, é 
considerado muito bom, e eu estou falan
do de Grey's Anatomy, de número de série 
top de audiência. Agora os próprios hotéis 
estão querendo entrar, virar patrocinado
res", conta Taralli, envolvido atualmente 
em desdobramentos do projeto, que pode 
ser estendido para idiomas estrangeiros e 
ter Rio e Buenos Aires como próximos ce
nários de locação. 
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Para Marcelo Tripoli, presidente da 
iThink, o branded content digital está 
crescendo porque ninguém mais atinge 
o consumidor o interrompendo. "Daí a 
importância de oferecer conteúdo, seja 
de entretenimento, seja de serviço, ligado 
ao DNA da marca e do target da marca. 
Ele vem para acrescentar. Além disso, o 
anunciante brasileiro está maduro." 

O percentual destinado a mídia paga 
tem caído e, com estratégias desse tipo, a 
marca constrói um ativo, através de con
teúdo, ele explica. Menos de 10% da recei
ta da iThink hoje vem de mídia paga. "Já 
temos campanhas 50%-50% entre verba 
para produção e mídia", diz Tripoli. 

Na última edição da Campus Party, a 
agência levou à arena uma ação da Tele
fônica: um campeonato presencial e digi
tal do game Ultimate ID, que deu aos ven
cedores viagem gratuita para a Campus 
Party 2010 de Madri, na Espanha. Para o 
lançamento de TV digital da Samsung, foi 
criado o robô Digital Kid. 

"A empresa verificou que o consumidor 
brasileiro ainda tem muitas dúvidas sobre 
esse produto, e não queria comprar um 
monte de espaço para anúncio. Criamos 
então histórias para esse personagem, em 
formato de websérie, e não acabou por aí: 
depois esse personagem vai falar de câ-
mera digital, vai impactar outros produ
tos lançados pela marca", conta Tripoli. 
"Quem vê não vê só porque quer entender 
de TV digital. O público também se inte
ressa pela história contada." 

O desdobramento de uma websérie para 
um game é natural, ele analisa. "Aí você 
entra no transmídia, no storytelling: cria 
uma grande espinha dorsal e a espalha 
por diversas plataformas, com diversas 

ramificações: computador, celular, game, 
TV, cinema." 

Maurício Mota, especialista em pro
duções de convergência de conteúdo 
para clientes como a Rede Globo e chief 
storyteller da The Alchemists, responsá
vel pela integração de conteúdo da série 
Heroes, explica a diferença entre branded 
content e transmedia storytelling, duas 
vertentes tão próximas que causam cer
ta confusão. "O primeiro é a ferramenta; 
o segundo, a estratégia. No storytelling 
você cria uma história, uma mitologia, 
os personagens. E coloca de um jeito na 
internet, de outro no celular, na TV, no 
ponto-de-venda. É diferente de fazer um 
filme de três minutos para uma platafor
ma, que é branded content. Criar narrati
va da marca é diferente de criar conteúdo 
da marca", diz o publicitário. 

As indústrias do entretenimento, da pu
blicidade e até da educação estão sendo 
balançadas pelo transmedia storytelling, 
disciplina que tem o MIT (Massachuset-
ts Institute of Technology) como berço. 
"Ainda está engatinhando, mas não é 
uma tendência. É um caminho sem vol
ta", afirma Mota. "E não é só para nicho, 
porque o Brasil hoje tem uma população 
de 70 milhões de internautas. Isso não é 
nicho. Mas você pode contar histórias de 
nichos." 

Seu sócio na The Alchemists, o norte-
americano Mark Warshaw, é roteirista, 
produtor e diretor, e lançou o departa
mento de transmídia da série Heroes, o 
primeiro na história da TV dos EUA, em 
2006. Para muitos, Heroes: Evolutions, 
lar de todos os desdobramentos trans
mídia da série, é apontado como o di 
visor de águas do storytelling. Espe
cialista em integração de conteúdo, 

Warshaw também comandou ações de 
marketing integrado de Smallville e de
senvolveu projetos criativos das séries 
com anunciantes como Volkswagen, Ford, 
Toyota, Johnson & Johnson e Nissan, ga
nhando prêmios como o TV Guide Award 
for Best Website in TV, o European Pro-
max Gold Award e o Emmy de integração 
de conteúdo. 

Neste semestre, Maurício Mota e Mark 
Warshaw trazem ao Brasil o que o primei
ro chama de "um reality show do bem": 
um projeto global patrocinado por diver
sas marcas dos ramos de comunicação, 
energia e transporte. Comunidades do 
mundo inteiro estão mandando as suas 
histórias, para ter seu problema resolvido 
em sete dias, com acompanhamento on
line. O conteúdo irá para web, celular e 
outras mídias. 



"As marcas vão viabilizar os especialis
tas. Por exemplo, se o problema tem a ver 
com poços artesanais, vão levar alguém 
dessa área para a comunidade. Também 
vão viabilizar o monitoramento da reso
lução do problema, colocando câmeras, 
equipe nos locais", conta Mota. 

"Tudo que temos feito atualmente tem 
o conceito do branded content envolvido. 
Estamos preparando campanhas para 
Embraer, GM, Bradesco, Bunge Alimentos, 
que serão lançadas no primeiro semestre", 
diz Luciano de Almeida, diretor de plane
jamento e criação da AG2. 

O modelo da propaganda digital está 
mudando da intervenção para o branded 
content, ele analisa. "É o conteúdo gera
do por uma marca, patrocinado por ela, 
que tem a ver com a essência da marca e 
é relevante para o público que consome a 
marca. Não tem associação com a marca, 
e sim com a sua filosofia. É o oposto da in
tervenção. E não tem nada a ver com sim
ples modismo." 

Para o lançamento do Trident Splash no 
Brasil, goma de mascar da gigante dos 
confeitos Cadbury, a empresa patrocinou 
um minidocumentário 2.0. Depois de um 
processo seletivo que começou na inter
net - foram 970 inscritos em cinco dias 
-, um candidato foi escolhido para fazer 
uma "tripstreaming" e filmar o roteiro. 
Durante 20 dias, visitou sete países, atrás 
dos sete maiores splashs do mundo. Pas
sou por Taiti, Emirados Árabes, Islândia, 
Suíça, Venezuela, Argentina e Brasil (as 
Cataratas de Foz do Iguaçu). A viagem foi 
registrada também em blog, Twitter, Fl i -
ckr e YouTube, como um making of. 

"Ele viajava, gravava, saía para conhe
cer e mostrar pontos interessantes de cada 
cidade, postava relatos em tempo real nas 
redes sociais, interagia com o público no 
Twitter. Chegava a Genebra, por exem
plo, e tuitava se alguém podia indicar um 
restaurante, um bar legal. Como suporte, 
fizemos inserções off-line na MTV, emis
sora que tem a ver com o target da marca", 
lembra Patrícia Albuquerque, sócia-dire
tora de conteúdo da Espalhe Marketing de 
Guerrilha, agência responsável pela ação. 

Os banners viraram paisagem, ela afir
ma, além de custarem dinheiro. "As pesso
as querem interagir com conteúdo bacana, 
e o internauta mais experiente busca na 
internet só o que lhe interessa. A essência 
do conteúdo precisa ter a ver com a marca. 
Assim você a posiciona melhor, consegue 
transmitir com mais clareza o seu concei
to e cria mais envolvimento e engajamen
to do consumidor." 

Com a missão de revitalizar e moderni
zar a Estrela, com imagem fortemente l i 
gada ao passado, a DM9 colocou no ar em 
janeiro o Twitorama - o popular game 
de carrinhos vermelhos e azuis, mas 
dessa vez numa versão comandada pelo 
Twitter. Para Carlos Tilkian, presidente 
da fabricante de brinquedos, "o trabalho 
mostrou como uma marca tão tradicional 
pode atravessar o tempo se renovando, 
através de tecnologia e linguagem de ul
tima geração". 

A cada dia uma discussão era jogada na 
rede social: loira X morena, samba X pa
gode, Sampa X Rio. E, cada vez que uma 
palavra-chave era digitada, um dos dois 
carrinhos, o azul ou o vermelho, andava. 
À noite, saía o ranking dos melhores cor
redores até o momento. 

O entretenimento é o futuro do digital, 
afirma Daniel Bottas, diretor de criação da 
DM9. "Mesmo as redes sociais ainda ofe
recem pouco entretenimento. Isso explica 
o fenômeno Farmville no Facebook, um 
jogo com mais de 70 milhões de usuários 
fanáticos." 

A Estrela nem aparecia no Twitter, mas 
o usuário acabava entendendo que o Twi
torama era uma ação da marca. "Estamos 
saindo dos banners em grandes portais, 
dos hotsites meramente informativos. 
Hoje a internet não pode ser imposta, não 
dá para ficar 'entuchando' para o consu
midor: 'Olha, a Estrela é legal'. A mensa
gem tem de ser compartilhada, via games, 
entretenimento, interação. É uma forma 
de comunicação menos invasiva, mais efi
caz e natural", diz Bottas. 

Criador de duas séries para Seda, En
trelaçados e Casamento de Manuela, que 
foram ao ar na internet e na TV paga, Ro
berto Grosman, diretor de mídia e sócio da 
F.biz, ressalva que o branded content pre
cisa ser bem utilizado para ser efetivo. "É 
ótimo para um lançamento, para gerar in
teratividade. Mas é só uma parte da ação. 
Você atinge um número menor de pessoas 
do que com uma campanha online tradi
cional - mas você atinge quem te interes-



sa. O legal é que ele engaja essas pessoas." 
Fugir do feijão com arroz. Foi isso o que 

a W3haus tentou ao desenhar a estratégia 
de relançamento do Skatenis, sucesso de 
vendas da Bibi, em outubro do ano passa
do. "O cliente disse: 'Quero gerar entrete
nimento, mas preciso apresentar esse pro
duto. Estou em dúvida entre um game e 
um comercial de TV", conta Tiago Ritter, 
sócio-diretor da agência. Venceu o game, 
colocado no ar no YouTube. 

"É uma estratégia inteligente. Buscamos 
fazer uma mídia que não interrompesse o 
lazer do público. Trata-se de uma publici
dade que não tem quebras, e que gera uma 
percepção positiva sobre a marca. É a 
questão da empatia: quando o consumidor 
vê que a marca oferece algo que tem a ver 
com ele, isso o aproxima da marca. Hoje 
você vê o Burger King criando jogos para 
Xbox, e sendo um sucesso de vendas." É 
também uma questão de moeda de troca: o 
tempo do internauta, por oferecimento de 
entretenimento ou serviço. 

O resultado: com o reforço da TV, a meta 
da Bibi foi atingida antes do esperado. Na 
análise de Ritter, ajudou o fato de o target 
do Skatenis ser a criança e o pré-adoles-
cente de 8 a 12 anos - uma geração 5.1, su-
perconectada, que fala ao MSN, navega no 
YouTube, ouve o iPod e vê TV ao mesmo 
tempo. "As ações têm de ser pertinentes 
com o público. A propaganda brasileira 
tem muito vício de massa, não assimilou 
ainda as mídias de nicho. Novas formas de 
fazer comunicação ainda estão sendo ab
sorvidas pelas agências e marcas." 

MARCAS "DURAS" T A M B É M T Ê M VEZ 
O branded content pode ter seu braço mais 
forte no entretenimento, mas oferecer ser
viço ao usuário, o chamado branded utili-

ty, também pode conferir muita credibi 
lidade à marca. 

"O ambiente digital é superpulveri-
zado. Se as marcas não oferecerem um 
conteúdo relevante, de informação ou 
entretenimento consistente, não vão 
capturar a atenção do internauta. 
Site institucional não tem relevân
cia hoje", observa Patrícia Andrade, 
diretora executiva da TV1.com, que 
criou branded utility digital para 
BrasilPrev e Taeq. 

A partir do tema "Qual é o seu proje
to de vida?", a equipe dela trabalhou na 
criação de personagens e histórias que 
mostrassem como uma previdência pri
vada, carro-chefe da BrasilPrev, poderia 
ajudar na realização dos sonhos. "Tinha 
a família, o menino que queria comprar 
um computador, o jovem que sonhava 
em viajar pelo mundo. Para este último, 
por exemplo, criamos roteiros, informa
ções sobre seguro-viagem. E fizemos apli
cativos: 'Quanto eu tenho de poupar num 
mês para fazer uma viagem X? E Y?'", ela 
conta. Assim, o consumidor ganhava um 
app para fazer o seu próprio cálculo. 

"Mesmo com marcas mais duras, como 
BrasilPrev, é possível fazer branded con
tent. A princípio você pensa: 'BrasilPrev, o 
que eu vou fazer com isso?' Mas dá para 
criar muito conteúdo bacana", afirma a 
diretora, reforçando que o caminho é fa
lar de valores da marca, e não da marca. 

Já Taeq, diferentemente de BrasilPrev, 
tem um conceito de marca muito forte -
é a linha de produtos ligados a equilíbrio 
e bem-estar do Grupo Pão de Açúcar. A 
TV1.com lançou então um site "todo con
tent" da marca. "Não falamos do leite, da 
barra de cereal, mas geramos conteúdo 
sobre os temas, de notícias sobre saúde a 

http://TVl.com
http://TVl.com


receitas. Isso cria uma liga, uma empatia, 
e gera aproximação com o público que tem 
afinidade com esses mesmos conceitos." 

Para uma linha de produtos de maquia
gem de O Boticário, a agência foi atrás de 
talentos e hits que estavam bombando 
no meio digital brasileiro. "Descobrimos 
uma menina que postava vídeos caseiros 
com dicas de maquiagem no YouTube, e 
que fazia grande sucesso na rede", lembra 
Patrícia. "Então gravamos programetes 
com ela, patrocinados pela marca, e colo
camos no brand channel do Boticário no 
YouTube. Ela já tinha os seguidores dela, 
e a gente criou um vínculo entre os fãs de 
maquiagem e a marca." 

Com um ano de atividades completa
das em novembro e crescimento de 30% 
ao mês, a Wine, empresa de e-commerce 
de vinhos, lançou em janeiro o blog Som-
melier Wine, com informações sobre o 
mundo dos vinhos - o conteúdo vai da di
ferença entre taças, harmonizações para o 
verão e como escolher um bom abridor a 
história das uvas, rótulos e vinícolas mais 
famosos. Em 20 dias no ar, atingiu 1 mi
lhão de page views. 

"A Wine traz em seu DNA a tecnologia e a 

interação com o mundo digital. Dessa for
ma, a comunicação no mundo virtual foi 
natural. Tirando a revista física que lan
çamos, todas as nossas ações são digitais", 
diz Anselmo Endlich, diretor de marketing 
e TI da empresa. O blog, explica, faz o pa
pel de consultor do usuário. "Atingimos 
muita gente que está começando a tomar 
vinho agora, que ainda bebe os mais ba
ratos, que quer saber qual tomar com uma 
carne, ou quer cozinhar um peixe e preci
sa saber qual comprar. Pessoas que se tor
narão nossos clientes daqui a um ano. Não 
esperamos resultado rápido, mas sim criar 
uma forte identificação com a marca." 

Outra jogada de branded content recente 
da empresa foi o lançamento da Revista da 
Wine, publicação mensal direcionada aos 
consumidores digitais de vinhos do Brasil. 
"No mês do seu lançamento, a nossa taxa 
de recompra, que era de 11%, 12%, foi a 
25%", diz o diretor de marketing. 

As possibilidades oferecidas pelo tal con
teúdo de marca parecem inesgotáveis. Pe
quenos eventos orquestrados para causar 

barulho na internet também fazem parte 
do menu de opções. 

Um seleto banquete gastronômico, 
baseado no conceito do chocolate, foi o 
projeto da Sinc para o lançamento do LG 
Chocolate, celular premium da LG, em de
zembro passado. A banqueteira Neka Men
na Barreto criou pratos com chocolate, e o 
crítico Josimar Melo, da Folha de S. Paulo, 
harmonizou os vinhos. Para o jantar, que 
aconteceu na cozinha da própria Neka, fo
ram convidadas apenas 20 pessoas. Cada 
uma delas foi buscada em casa e ganhou 
um aparelho. 

"Chamamos blogueiros, gente com peso 
social, nomes fortes do meio digital. Foi um 
evento superexclusivo", conta Fábio Maca, 
diretor de criação da agência. "Registra
mos tudo em vídeo, que foi para o site da 
LG, com uma receita especial daquele jan
tar. E houve ação integrada com as redes 
sociais: criamos uma hashtag no Twitter 
para o evento, que repercutiu muito. Esse 
case não era para aparecer para todo mun
do, era para aparecer para poucas pessoas 
que interessavam à marca de um superce-
lular", ele detalha, pontuando que o antes, 
o durante e o depois precisam estar bem 



amarrados em estratégias desse tipo. 
Quando entrou no mercado de TVs digi

tais, a LG não quis fazer uma campanha, 
então a Sinc produziu Os Remotos, sitcom 
sobre uma família, hospedada num site 
que transmitia os vídeos em full screen. 
Para Maca, o branded content é a melhor 

forma de se relacionar com o público na 
era atual. "No off-line, você folheia uma 
revista e, entre um conteúdo e outro, depa
ra-se com um anúncio. No digital, o bran
ded content não interrompe mais o fluxo 
de conteúdo", compara. 

O pensamento inicial que norteia todas 

as ações atuais da Sinc, ele diz, está numa 
pergunta: o que eu vou dar para o usuário? 
"Se o produto é um refrigerador, que his
tória eu vou contar com um refrigerador? 
É claro que nem todos os projetos acabam 
saindo assim, mas hoje a pessoa só recebe 
uma mensagem se quiser. Se você faz um 
site e coloca nele a descrição de um pro
duto, quem vai ler? Isso é marca gerando 
conteúdo que não interessa." 

Meca do conteúdo de marcas off-line, 
as revistas customizadas seguem em alta. 
Segundo estudo do Conselho de Publica
ções Customizadas dos EUA, divulgado 
em 2009, a verba de empresas destinada 
ao branded content dobrou em relação a 
2008, com 51% do total investido em pu
blicações no papel, 27% na internet e 22% 
em categorias de vídeo ou áudio. O diretor 
executivo do conselho, Lori Rosen, afir
mou que "o branded content expandiu-se 
para além dos tradicionais meios de mídia 
impressa e internet, e que 78% dos publici
tários ouvidos veem essas iniciativas como 
mais eficazes que os métodos tradicionais 
de propaganda e marketing". 

Ainda segundo o estudo, marqueteiros 
consideram iniciativas de branded content 
mais eficazes do que anúncios na TV (opi
nião de 70% dos ouvidos), correspondên
cia eletrônica (61%) e relações públicas 
(57%). Para 54% das empresas pesquisa
das, a maior razão para adotar o branded 
content foi educar os consumidores (54%), 
seguida por conservação do consumidor 
(25%) e lealdade à marca (21%). Aumen
tar as vendas figurou na parte mais baixa 
do ranking, "indicando que os publicitá
rios estão em busca de retorno de longo 
prazo, e não de um estímulo pontual para 
compras fugazes". 

No meio digital, as revistas customiza
das, naturalmente, desdobram-se para 
conteúdo customizado. O Núcleo Turismo 
Digital da Editora Abril lançou, no começo 
de fevereiro, aplicativo para iPhone e iPod 
Touch com Os 101 Melhores Restaurantes 
de São Paulo, eleitos pelo Guia Quatro Ro
das, uma de suas publicações. Vem com 
um mapa embutido, e para a próxima ver
são terá o Google Maps integrado. 

"Acredito muito nesse caminho, de di
vulgar uma marca sem divulgar uma mar-



ca. No ambiente digital, o que diferencia as 
marcas, hoje, é oferecer conteúdo relevan
te: serviço, entretenimento, informação. 
As marcas querem fugir do tradicional, do 
banner. Isso traz engajamento e aproxima 
o público", diz Fred Carbonare, gerente de 
projetos especiais da empresa. 

O núcleo está criando também um hot-
site da Accor, rede hoteleira europeia que 
detém Sofitel, Novotel, Mercure e Ibis. 
"Vai ser um site de viagens, que não tem 
nada a ver com a Accor. Para o internauta 
que gosta de viajar, vai parecer que é um 
site sobre turismo patrocinado pela Ac
cor", ele explica. 

Como a publicidade digital entrou na era 
de contar histórias, as agências digitais 
brasileiras já criam departamentos es
pecíficos para branded content e correm 
atrás de profissionais como roteiristas e 
atores. 

"Essas estratégias exigem um novo tipo 
de profissional, alguém que tenha muito 
repertório. Temos na nossa equipe gente do 
cinema, fotografia, roteiristas, atores", conta 
Maurício Mota. E o publicitário? Precisa mu
dar? "Ele tem de aprender uma nova forma 
de criar: pensar no universo da campanha, 
não no slogan dela. E não pode pensar só na 
plataforma, do tipo 'Vamos fazer um aplica
tivo para iPhone' ou 'Qual será a nossa ação 
no Twitter?' Tem de criar um universo." 

A iThink desativou seu departamento de 
jornalismo e, no lugar, criou uma área espe
cializada em conteúdo. "Você precisa de um 
time multidisciplinar. Há várias agências 
brasileiras trazendo roteiristas para fazer 
conteúdo de filmes, de séries", diz Marcelo 
Tripoli. 

Engana-se, entretanto, quem pensa que 
produção de conteúdo custa pouco quando 
feita para a internet. "Você não paga o espa
ço, mas gasta com iluminação, com ceno
grafia", diz Tripoli. 

"Dá trabalho e custa dinheiro. Fazer 
uma novela já é trabalhoso, imagine fa
zer a extensão de uma novela", completa 
Maurício Mota, que tem projetos com a j 
Rede Globo para criação de convergência 
de conteúdo de programas da emissora 
e que já auxiliou, por exemplo, em Ma-
Ihação. "Acabou a fase do 'Faz um viral 
aí'. Ainda bem. E muitas empresas ainda 
pensam: 'Por que eu vou te dar R$ 1 mi
lhão? Só porque estão falando que essa é 
a nova ferramenta, que storytelling é o fu
turo da propaganda?'" 

Para Mota, as marcas estão começando 
a ficar mais audaciosas. "Mas ainda há 
as zonas de conforto. 2010 será o ano do 
risco e desapego. O ano pra arriscar, que 
vai gerar resultados pífios, mas também 
resultados incríveis. As marcas estão dis
postas a investir nesse caminho - ou por 
modismo ou porque realmente acreditam 
nele. E quem arriscar mais vai sair na | 
frente." 

Text Box
Fonte: Proxxima, São Paulo, n. 16, p. 32-40, mar. 2010.




