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Em Charley, curta-metragem de
nove minutos dirigido por Dee
Austin Robertson, o jovem casal
formado por Courtney e Ryan,
que passa o fim de semana numa
romântica visita a Nova York, é
visto pela primeira vez do outro
lado de uma porta de vidro pinta-
da com o logotipo dos hotéis
Ace. Ryan arrasta atrás de si uma
valise amarrada a um cordão que
se move às costas dele como a
coleira de um cachorro, cena
que prepara o terreno para a ten-
são entre o casal, relacionada
aos bichos de estimação: Court-
ney fala obsessivamente sobre
seu gato, Charley, arruinando o
fim de semana dos dois.

A importância do logotipo dos
hotéis Ace, entretanto, não está
na trama, e sim no marketing.
Charley é um dentre três curtas-
metragens filmados no hotel
que foram produzidos por meio
de um acordo tríplice entre a re-
de, a Massify – site de mídia so-
cial no qual cineastas, atores e
montadores exibem seu traba-
lho e coordenam novos projetos
entre si – e a Killer Films, produ-
tora independente cujas obras
incluem Meninos não choram e
Um tiro para Andy Warhol.

A Massify, que foi criada em
2008 e conta com 65 mil mem-
bros, em sua maioria localizados
em Los Angeles e Nova York, gas-
tou US$ 30 mil para financiar os
três filmes. (Os outros dois são
Lulu at the Ace, dirigido por
Maya Kazan, e Shave, dirigido
por Nancy Kissam.)

Atraente e barato. Apesar de
os três filmes serem claramente
uma ferramenta de marketing
para a rede de hotéis, a Massify
elaborou o projeto para promo-

ver a si mesma, principalmente
para destacar que, com seus ci-
neastas e seu relacionamento
com produtoras como a Killer
Films, ela pode produzir para ou-
tras empresas um conteúdo pa-
trocinado que seja atraente – e
barato. “Ninguém assiste mais
aos comerciais. Foi por isso que
procuramos a rede Ace com a
ideia de que, se criássemos peças
de entretenimento com conteú-
do patrocinado, o próprio con-
teúdo funcionaria como veículo
de marketing para os hotéis”, ad-
mite Jon Kaplowitz, codiretor
executivo.

A rede de hotéis Ace não pa-
gou nada para fazer parte do pro-
jeto, mas abriu mão de cobrar as
despesas de locação, que pode-
riam facilmente exceder o orça-
mento dos filmes. “Acho que o
filme pode atrair atenção para
nossos estabelecimentos”, diz
Alex Calderwood, fundador da
rede, que deve tornar o filme dis-
ponívelaos seus hóspedes em ou-
tubro, quando espera também
receber a estreia do filme.

A Killer Films ajudou em to-
dos os estágios da produção, des-

de a finalização dos roteiros até a
locação do equipamento cinema-
tográfico, passando pela tarefa
de inscrever o filme pronto no
maior número possível de festi-
vais. “Para nós, o benefício está o
fato de sermos expostos a cineas-
tas que não nos conhecem”, afir-
ma Christine Vachon, fundado-
ra da Killer Films.

Robertson, o cineasta, diz que
estava cético em relação ao proje-
to. “Já trabalhei com conteúdo
patrocinado e por isso fiquei um
pouco apreensivo. As marcas
querem proteger sua imagem e
muitas vezes acabam dizendo
‘você não pode filmar esta cena’,
ou ‘o material que você está pres-
tes a filmar não retrata nossa
marca em termos favoráveis’”,
diz. Mas a rede de hotéis não in-
terferiu na obra, segundo ele.

Um dos festivais em que Char-
leyfoi inscrito mostrou-se indife-
rente ao fato de haver uma marca
associada ao filme: ele será exibi-
do no Festival Mundial de Cine-
ma de Montreal. Robertson ain-
da aguarda a resposta de outros
festivais, entre eles o de Sundan-
ce. / TRADUÇÃO DE AUGUSTO CALIL
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Receitas. O ator Godoy (E) deu dicas aos clientes das feirasA algazarra das feiras livres, com
os vendedores fazendo pregões
deseusprodutos, entrou norotei-
ro das grandes marcas. Em uma
iniciativa da Unilever, dona da

Hellmann’s, dois atores caracte-
rizados como feirantes foramins-
truídos a interagir com os fregue-
ses, repassando receitas de bife
acebolado preparado com maio-
nese, nas barracas que comercia-
lizam carne e cebola.

A ação foi feita em 15 feiras da
Grande São Paulo e no Merca-
dão Municipal da capital. Feiran-
tes garantiram que venderam en-
tre 20% e 30% mais graças ao mo-
vimento gerado pela ação. Luiz

Sussumo, de São Caetano, diz
que vendeu bem mais cebolas
que o habitual e aprovou a inicia-

tiva. “Ninguém nunca havia fei-
to nenhuma ação desse tipo na
feira antes.”

Quem passava pelas barracas
cadastradas e participava da
ação levava para casa uma sacola
customizada com imagens da
campanha, cujo mote é a expres-
são “novos usos”. Os comprado-
res podiam, ainda, enviar um
SMS para um número indicado e
receber, por mensagem de tex-
to, a receita pelo celular.

Um dos atores contratados,
Paulo Godoy, conta que ficou
em torno de três horas em cada

uma das feiras e viveu experiên-
cias divertidas. “Cheguei a ven-
der cebola no lugar do feirante e
acabei ganhando convite para
trabalhar com ele. Levei até can-
tada de freguesas”, diverte-se.

A campanha foi idealizada pe-
la agência de propaganda Ogilvy.
O conceito de “novos usos” quer
difundir as possibilidades culiná-
rias do produto. Pelas estimati-
vas do empresa, a ação atingiu
200 mil pessoas. / M. R.

● Série
‘Tô Frito’ dá
largada com
oito capítulos.
Se conquistar
audiência, a
história escri-
ta por Letícia
Wierzchowski
e Marcelo Pi-
res poderá
ganhar desdo-
bramentos.

Rede de hotel é a estrela de curta americano

● O conteúdo patrocinado, ex-
pressão usada para se referir a
produtos cuja presença é notável
em um filme ou programa sem
que em nenhum momento eles
sejam abertamente anunciados,
começou a ser usado na série de
curtas-metragens ‘The Hire’,
composta pela BMW e estrelada
por seus carros. Produzidos em
2001 e 2002, os filmes da série
foram dirigidos por nomes como
Ang Lee e John Woo, e estrela-
dos por atores como Clive Owen
e Don Cheadle. No ano passado,
os hotéis Hilton, que aparecem
muitas vezes no longa ‘Amor
Sem Escalas’, trocaram a cobran-
ça das taxas de locação pela
oportunidade de aparecer no fil-
me. Concordaram, também, em
promovê-lo no seu site e nos ho-
téis de sua rede.

Marili Ribeiro

Os âncoras Fátima Bernardes e
Willian Bonner vão sortear, na
bancada do Jornal Nacional, a
partir de hoje e até o fim do perío-
do eleitoral, qual o destino que
um avião com uma equipe de re-
portagem da emissora vai percor-
rer entre 400 municípios do
País. No aeronave, que ostenta a
logomarca do Bradesco – patro-
cinador da nova série -, o jornalis-
ta Ernesto Paglia viajará para
conversar com os habitantes do
lugar e mostrar suas ambições e
expectativas políticas.

“É uma pauta que diz respeito
à cidadania. É relevante para o
atual momento de escolhas pelo
voto”, explica Luca Cavalcanti,
diretor do Bradesco e um dos
idealizadores da nova campanha
de marketing. “O tema tem total
aderência à mensagem que o Bra-
desco quer passar aos seus clien-
tes. Um banco que tem presença
ampla em quase todos os municí-
pios do País.”

Trata-se de uma ação de ma-
rketing inédita no Jornal Nacio-
nal. Nunca antes uma marca
ocupou espaço editorial no prin-
cipal produto jornalístico da
emissora. Existe, aliás, uma preo-
cupação entre os veículos de co-
municação de buscar separar in-
teresses comerciais da pauta de
notícias de interesse comuma to-
dos os cidadãos. Por isso mes-
mo, a negociação dessa iniciativa
foi excepcional, além de amarra-
da diretamente entre as cúpulas
da emissora e do banco. E, como
dizem os profissionais do merca-
do publicitário, ela só se justifica
pela total sintonia de objetivos.

O Bradesco é um dos maiores
anunciantes do País e já patroci-
na o intervalo comercial do noti-
ciário da Globo, o que facilitou
os entendimentos. Embora ne-
nhuma das partes confirme, a es-
timativa é de que o banco esteja
desembolsando mais de R$ 10
milhões apenas pelo projeto de
cobertura das eleições. Um valor
extra, fora dos investimentos na
compra de mídia como patroci-
nador do Jornal Nacional.

Novos espaços. O que mobili-
zou o Bradesco nessa direção é o
mesmo movimento que tem em-
purrado as grandes companhias
atrás de espaços de propaganda
para além dos conhecidos co-
merciais de televisão, anúncios
impressos e spots de rádio.

O fenômeno ganhou fôlego
com o avanço das novas tecnolo-
gias que permitem ao consumi-
dor individualizar mais suas pro-

gramações e fugir dos apelos da
publicidade convencional.

“Não é que o comercial de 30
segundos vai acabar”, diz Caval-
canti, do Bradesco. “Mas temos
de ocupar outros canais, desde
que a mensagem tenha total ade-
rência. Caso contrário, o consu-
midor também rejeita.”

O diretor de comunicação e
marketing da Nestlé, Izael Si-
nem Júnior, compartilha do mes-
mo ponto de vista do executivo
do Bradesco. Tanto que também
estreia hoje, nas redes de televi-
são Band e MTV, uma série com
oito capítulos, a Tô Frito, voltada
para o público jovem e totalmen-
te paga pela companhia de ali-
mentos. Até mesmo o horário de
transmissão do programa foi ad-
quirido.

“Buscar outros caminhos é
obrigação de quem quer atingir
o target jovem e adolescente”,
pondera Sinem Júnior. “Eles
têm uma dificuldade maior de
aceitar a relação com marcas co-
mo acontecia com as gerações
anteriores. São muito conecta-
dos e céticos quanto ao conteú-
do que as marcas entregam na
propaganda de 30 segundos. Pa-
ra chegar até eles temos de falar
por meio de outros formatos e
conteúdos. Temos de chegar de
uma forma bem mais natural.”

No caso da série Tô Frito, o de-
senvolvimento do conteúdo foi
tão bem amarrado com a inser-
ção da marca Nestlé que, segun-
do a diretora da série, a cineasta
Flavia Moraes, quando o resulta-
do foi apresentado pela primeira
vez, muitos dos presentes se es-
pantaram com a delicadeza com
que a marca aparece contextuali-

zada na história.
“Trabalhei dois anos na série e

não houve interferência da com-
panhia no projeto. O protagonis-
ta é um jovem ilustrador que
saiu dos Pampas para viver em
Sampa e acaba enfrentando to-
do o tipo de dificuldade, como
passar fome por não saber cui-
dar da própria alimentação.”

A tática de conquistar clientes
com patrocínio de entreteni-
mento não é nova. O mercado
publicitário sempre usou e abu-
sou da ferramenta que introduz
amarca em cenas de filmes, nove-
las ou shows. Mas a tática do ve-
lho e bom merchandising se ex-

pandiu de tal forma que, para al-
guns especialistas, perdeu a for-
ça junto ao público. Quando mal-
feita, é facilmente identificada e,
por vezes, causa desconforto no
telespectador.

Paradigma. O envolvimento
que algumas grandes empresas
estão buscando com o conteúdo
quebra um paradigma. A marca
não apenas integra um conteú-
do. Ela passa a ser a razão do pró-
prio conteúdo. Na opinião do di-
retor da Nestlé, é papel das em-
presas líderes assumirem a res-
ponsabilidade de ousar nas for-
mas de comunicação, abrindo

novos caminhos.
Por considerarem que cabe às

empresas que querem se perpe-
tuar serem julgadas pela socieda-
de em que estão inseridas, a vare-
jista Walmart e a fabricante de
bens de consumo Procter &
Gamble resolveram coproduzir
um filme para a televisão ameri-
cana, tentando promover um
conteúdo “mais adequado às fa-
mílias”. Foi assim que as duas gi-
gantes bancaram o longa Segre-
dos da Montanha, com duas ho-
ras de duração e que está sendo
exibido, desde abril, pela rede
NBC.

A história do filme gira em tor-
no de uma mãe que leva sua famí-
lia para uma cabana, onde há
oportunidade para o desenvolvi-
mento de situações em que se
valorizam sentimentos como ge-
nerosidade, honestidade e com-
panheirismo. Executivos das
duas empresas dizem que ape-
nas 23% dos pais americanos es-
tão satisfeitos com a grade de
programação da televisão nos
EUA. O mercado publicitário es-
tima que as companhias gasta-
ram mais de US$ 4,5 milhões pa-
ra produzir um filme com apelos
aos valores familiares.

IZAEL SINEM JÚNIOR
DIRETOR DE MARKETING
DA NESTLÉ
“Nós investimos em
conteúdo no projeto da série
‘Tô frito’. Podemos dizer que o
projeto é ‘alimentado’ pela
Nestlé, pois estamos
entregando uma série de
qualidade com o objetivo de
divertir e fazer pensar, além
de promover a aproximação
com uma faixa de público
jovem, que é geralmente
mais arredia à propaganda
convencional.”

Anunciante busca
novas frentes para
exibir suas marcas
Bradesco, Nestlé, Procter & Gamble e Walmart estreiam ações de
marketing que aderem ao conteúdo de filmes, séries e noticiários

Estratégia já foi
usada por BMW
e Hilton

● Público jovem

Locação. Hotel é cenário da história de Courtney e Ryan
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Em troca da divulgação
de seu logotipo, rede
Ace cedeu espaços para
a filmagem de três
curtas-metragens

Cidadania. O repórter Ernesto Paglia vai voar pelo Brasil atrás de histórias sobre eleições
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