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Se as redes sociais ajudaram até a derrubar o ditador Hosni Mubarak, no Egito, sua influência 
nas áreas de consumo e entretenimento é ainda maior. Seu poder mobilizador na internet, 
aliado ao marketing de marcas como Coca-Cola e Nike, foi discutido na última semana em 
eventos no Brasil organizados pela Locaweb, Vivo e Digitalks. 
 
A Locaweb promoveu o 13º Encontro de Profissionais de Internet destacando palestras como 
"Ações inovadoras com tecnologias digitais", com a professora e especialista Martha Gabriel, e 
"Empreendedorismo digital", com Renê de Paula Jr., gerente de relacionamento com 
desenvolvedores da empresa. 
 
Já a Expo Digitalks reuniu o trade de produtoras de conteúdo e tecnologia em marketing digital 
para palestras e congresso. A Vivo, por sua vez, trouxe palestrantes para falarem de Economia 
Criativa que beneficia o coletivo via ações conjuntas na rede (veja mais sobre os dois eventos 
nesta página). 
 
Tanto interesse é natural no País que ocupa a oitava posição entre os mais participativos no 
Facebook. Em maio, 1,95 milhão de brasileiros cadastraram-se na plataforma que tem mais de 
700 milhões de usuários no mundo. 
 



Até a construtora Tecnisa está vendendo seus apartamentos via Facebook com uma 
macroestratégia cujo custo inicial foi de apenas R$ 50 mil, além da contratação de um gerente 
de redes sociais, em 2008. Hoje, 35% das vendas vêm da internet. 
 
A influência das redes atinge até os formadores de opinião, como os jornalistas. Recente 
estudo da Oriella PR Network Vianews em 15 países registrou a utilização das mídias sociais 
como fonte de informações. No Brasil, o Twitter é o meio preferido para 47% dos 478 
jornalistas entrevistados. Entre os brasileiros, a preferência é ainda maior, 66,67% para o 
Twitter. Desde que o estudo começou a ser publicado, em 2008, é a primeira vez que as 
mídias sociais atingiram o mais alto nível como meio de informação. 
 
CENÁRIO 
 
O branded content difere da construção de marca oferecida pelas agências de branding, por 
fortalecê-la através do conteúdo, como explica a diretora executiva da Vogg Branded Content, 
Silvia Elmor, que atende Oi, Previ, Banco do Brasil e Bradesco Seguros e Previdência. "Não 
basta produzir textos, áudio, vídeo, imagem e largar na plataforma, é preciso definir estratégia 
de audiência, para que seja replicado pelo usuário, tudo integrado", conta. 
 
Ela diz que no Brasil os grandes anunciantes e agências já entendem o investimento e o ROI, 
já que quanto mais desdobramentos nas redes sociais, maior é o branded content. "A pessoa 
convive com a marca, vira seu defensor, sem necessariamente comprar o produto". 
 
Diretor de atendimento da Mix Brand Experience para a Vivo, Gustavo Gandini Sampaio diz 
que o mercado já fala a mesma língua, a da conexão digital. "Criando eventos e pontos de 
contato para apresentar os benefícios da marca como faz a Mastercard, Redecard e a Vivo em 
acordo para o cliente pagar a conta pelo telefone". 
 
O branded content está em ações  de  sustentabilidade dás ativações da Vivo, que usa, por 
exemplo, telas de Led, para não emitir carbono gastando papel e pastas. 
 
E o trabalho multiplataforma ocupa todos os elos da cadeia publicitária. Em 2010, o "Vivo on", 
voltado à conexão web e em SMS, ocupou a Wunderman com concepção digital, a Y&R, com 
construção da marca e campanha e a Mix Brand na operação de eventos. 
 
Membro do comitê de comunicação por conteúdo da ABA (Associação Brasileira de 
Anunciantes) e diretor da Lukso Story & Strategy, Marcelo Douek já atendeu Banco de 
Eventos, a Accenture e Credicard. A previsão de faturamento da empresa é de R$ 500 mil em 
2011 e ele conta que há modelos de trabalho diferentes, mas o produto sempre navega pelas 
mídias sociais. "A disciplina gera engajamento dos consumidores para um nível de 
envolvimento maior com a marca, que ele defende como uma história. O conteúdo presta-se a 
informar, prestar serviço e entreter, e aí entra o story telling". 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 6 jun. 2011, p. 8.  


