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tilizados anteriormente 
como complementos 
de campanhas publici-
tárias, ou muitas vezes 
adaptados da TV para o 
meio digital, hoje os ví-

deos produzidos para a internet têm um papel 
fundamental nas ações realizadas pelas mar-
cas na rede. "Levar o comercial de 30 segundos 
veiculado na TV para a internet é o mínimo que 
as marcas podem fazer", afirmam em coro os 
executivos que trabalham no desenvolvimento 
de ações na web ou em produtoras que se es-
pecializam em vídeos para rede. "As marcas 
começaram a perceber isso há cerca de três 
anos, de que é preciso investir na produção de 

vídeos exclusivos para a internet e não tentar 
adaptar o que já está pronto. A linguagem e, 
principalmente, o público da internet são dife-
rentes. Esse consumidor busca algo além dos 
30 segundos da TV", comenta um dos sócios 
da produtora Santa Transmídia, Patrick Petry. 

Claro que algumas limitações técnicas, 
como a ausência por anos da banda larga no 
Brasil, ajudaram a retardar mais essa revolu-
ção digital no País. "Mesmo hoje ainda há es-
paço para crescer, pois existem muitas pessoas 
sem acesso à banda larga, o que deve mudar 
logo", comenta o executivo. 

Dados divulgados pelo Ibope Nielsen Online 
mostram que o número de usuários ativos na 
internet cresceu 11,9% em outubro frente ao 

ano anterior, atingindo 46,7 milhões de pes-
soas. Não é uma audiência pequena. E o mais 
importante: trata-se de uma audiência ávida 
por novidades, que busca informações e quer, 
principalmente, ser ouvida. 

"O que se percebe é que, anteriormente, 
quando se pensava em vídeo para a internet, se 
pensava em uma ação viral", comenta Rodrigo 
Teco, da Grafikonstruct. "Hoje, não precisa ter 
essa característica do viral. Os vídeos são parte 
integrante da comunicação, eles são uma peça 
de marketing, assim como outras peças cria-
das para outros meios", completa. 

Rodrigo lembra que, hoje, muitas vezes, 
o consumidor não quer saber só da propa-
ganda que a marca faz. "Ele deseja mais, ele A ut
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deseja interagir com essa marca e até mesmo 
conhecer essa marca mais profundamente do 
que os 30 segundos da TV. Daí a importância 
dos vídeos na internet. Muitas vezes, ver um 
vídeo produzido com qualidade pela marca 
vale mais a pena do que acessar o site", afir-
ma. "Em alguns casos, o conteúdo do vídeo 
não é nada comercial, não tenta vender um 
produto ou serviço diretamente, mas mostra 
uma história, um processo que existe por trás 
daquela marca", diz. 

Ele conta um exemplo realizado pela Gra-
fikonstruct para o Grupo Paramount Têxteis 
que fez muito sucesso na internet apesar de 
ser um vídeo B2B. "Trata-se de uma ação com 
o objetivo de comunicar, nacional e interna-
cionalmente, os valores da marca, que possui 
mais de cem anos de história. Precisávamos 
ter um vídeo que fosse entendido em qualquer 
idioma", lembra o executivo. "Fizemos então a 
'Valsa das Máquinas'. 0 vídeo não possui tex-
to, somente uma trilha sonora assinada pelo 
Lucas Lima. Foi assistido pelo mundo todo e 
teve mais de 70 mil views, um número impor-
tante levando-se em consideração que foi um 
vídeo B2B", afirma Rodrigo. 

Outro exemplo de uma ação feita para inter-
net foi a dos desodorantes Dove, da Unilever, 
criada pela Ogilvy em parceria com a Santa. 
"Foi uma ação pensada e executada exclusiva-
mente para a internet", lembra Petry da Santa. 
"0 diferencial era que ela exigia a interação do 

público para acontecer, pois a conselheira, in-
terpretada pela roteirista Tati Bernardi, respon-
de às perguntas das consumidoras, dando di-
cas para acabar com a irritação. Tecnicamente 
falando deu certo trabalho, pois precisávamos 
ter uma resposta coerente com o que se estava 
perguntando, mas foi um verdadeiro sucesso", 
comenta o executivo. 

"0 mote de toda a campanha de Dove Ori-
ginal é uma pele livre de irritações", comenta 
a gerente de marketing de Dove desodoran-
tes, Cristina Carvalho. "Daí realizamos uma 
grande pesquisa para saber o que mais deixa 
as mulheres irritadas e fizemos um ranking", 
conta a executiva. "Com esse material em mãos 
gravamos 42 vídeos com conselhos da escrito-
ra, roteirista de cinema e profunda conhecedo-
ra do pensamento feminino Tati Bernardi e as 
consumidoras têm respostas personalizadas 
para suas questões por meio desses vídeos in-
terativos", completa. 

"Para participar da ação, é preciso acessar o 
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site www.dove.com.br/conselheira e escrever o 
que te irrita. No mesmo minuto aparece um ví-
deo com a resposta da Tati, como uma conver-
sa ao vivo", conta Cristina. No ar desde oito de 
setembro, a conselheira já respondeu a mais de 
15 mil perguntas, cujos assuntos mais abor-
dados são trânsito, trabalho, princípios (como 
hipocrisia, falsidade, política) e pele seca. 

Cristina conta que a opção por uma ação 
exclusiva na internet está diretamente ligada 
à estratégia atual da companhia de investir 
nos canais onde estão as mulheres Dove. "E a 
internet é uma plataforma muito importante 
para elas. Por isso, cada vez mais, investimos 
em ações digitais", afirma. Na web, além do 
site, a marca mantém uma relação próxima 
com as consumidoras por meio do Twitter (@ 
dove_brasil), Facebook (http://www.facebook. 
com/dove) e Youtube (http://www.youtube. 
com/canaldovebrasil). 

"Com certeza a demanda para filmes exclu-
sivos para a internet tem crescido bastante", 
comenta o diretor de atendimento da produtora 
Dogsccan Fly, Guto Figueiredo. "Hoje, quando 
se pensa em filme, não se pensa em alguma 
coisa somente para a TV, já se pensa também 
no vídeo que será feito para a internet, que 

exige uma linguagem diferente daquilo que é 
feito para a TV", afirma. Guto conta uma ação 
realizada exclusivamente para a internet pela 
Volkswagen tendo como mote o Rock in Rio. A 
ação, denominada 'Vestibular do Rock', con-
sistia em vários vídeos estrelados pelo apre-
sentador Cazé com questões sobre rock. "A par-
ticipação do internauta era fundamental, pois 
os melhores colocados concorriam a ingressos 
para o Rock in Rio", conta. 

"Hoje, quando pensamos em internet, leva-
mos em consideração duas forças muito impor-
tantes: o volume e a audiência da internet, o 
que a torna, de certa forma, numa mídia mas-
siva e a capacidade de gerar interação e enga-
jamento com aquele conteúdo que está sendo 
apresentado", afirma o diretor de operações 
digitais da AlmapBBDO, Gustavo Bumier. A 
agência, junto com a Dogs can Fly, desenvol-
veu toda a ação para a Volks. Bumier conta que 
foram mais de 1,5 milhão de views durante o 
período em que o Vestibular do Rock ficou no 
ar: os meses de agosto e setembro. 

Ele lembra que, durante o mês de setembro, 
ocorreu grande parte do evento no Rio de Ja-
neiro, que contou com o patrocínio da monta-
dora, e o brand channel da Volks foi um dos A ut
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cas se assustam na hora que vêem os valores 
da produção de um vídeo", afirma Petry. "É 
claro que com a tecnologia é possível baratear 
esse custo, mas um custo existe, não tem jeito 
e algumas marcas ainda não perceberam a im-
portância em se investir nessa produção", con-
corda Rodrigo, da Grafikonstruct. 

"O que percebo é que, muitas vezes, o execu-
tivo mais jovem, na faixa dos 25 e 30 anos, já 
sabe da importância que a internet tem dentro 
do marketing, mas ainda não são eles que têm 
o poder de decisão, daí que essa equação não 
fecha", comenta Passamani, da Colmeia. 

Mas apesar de parte das empresas ainda não 

mais vistos do Brasil e do mundo. "As visuali-
zações no brand channel da Volks atingiram o 
número de 11 milhões nos últimos seis meses. 
E eu estou falando de vídeos produzidos, sem 
relação com os shows transmitidos durante o 
Rock in Rio", afirma o publicitário. 

Ainda durante o evento, a Heineken também 
apresentou uma ação digital e contou com o 
apoio da Santa. "A marca possui uma campa-
nha global com o vídeo Human Equalizer. No 
Rock in Rio, as pessoas compareciam ao estú-
dio e dançavam cada um do seu jeito diante 
de um fundo verde. Nós editávamos esse ví-
deo e inseríamos essa pessoa dentro do vídeo 
global da companhia e o enviávamos para o 
participante pelo Facebook. Nos sete dias de 
shows, mais de 1,2 mil pessoas passaram pelo 
estúdio e disseminaram seus vídeos pelas re-
des sociais", revela Petry. "Isso mostra como 
podemos ousar no digital, toda essa ação foi 
desenvolvida num prazo de duas semanas e a 
Heineken gostou tanto que vai exportar a idéia 
para eventos em outros países em que a marca 
estará presente", revela Petry. 

LadoB 
Contudos por serem uma novidade no merca-
do, os vídeos exclusivos para a internet ainda 
não recebem a confiança e o investimento por 
parte da maioria das marcas. "Pode-se dizer 
que, atualmente, o mercado brasileiro está no 
processo de entender o quanto vale um filme 
na internet", afirma um dos sócios da produ-
tora Colmeia, André Passamani. "Não há mais 
espaço para amadores", diz Petry da Santa. 
"Cada vez mais o que se vê na internet são ví-
deos bem produzidos. E isso é uma cobrança 
do próprio consumidor", afirma o executivo. 

Mas muitas marcas ainda não entenderam 
isso e não investem em ações na internet, co-
mentário constante entre os executivos que 
atuam no setor. "0 que acontece é que as mar-A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



perceberem a importância de se pensar digi-
talmente e investir na produção de conteúdos 
exclusivos para a rede, as produtoras que se 
especializam nesse setor começam a perceber 
uma mudança no comportamento de agências 
e clientes. "A demanda para a produção de ví-
deos exclusivos para a internet está crescendo 
muito", afirma Guto Figueiredo, da Dogs can 
Fly. "Não se pode mais pensar em uma campa-
nha somente para TV, além do mais, o público 
de internet até mesmo exige uma linguagem 
diferente, porque se ele gosta do vídeo, começa 
a repassar para suas redes sociais e vai aumen-

tando cada vez mais a audiência daquele con-
teúdo, e isso, essa interatividade, mostra que 
o vídeo foi um sucesso", continua o executivo. 
Mas mesmo com esse aumento de demanda e 
até mesmo essa nova fase da publicidade bra-
sileira, Guto concorda que a verba destinada 
aos vídeos para a rede ainda é baixa. "O Brasil 
possui profissionais qualificados e tudo para 
se fazer ótimos trabalhos nesse segmento, mas 
o investimento dos clientes no meio ainda con-
tinua baixo, mas o lado bom dessa história é 
que, a cada sucesso, outros clientes começam a 
pensar no assunto e, lentamente, percebo um 
aumento no interesse em arriscar um pouco 
mais", afirma. 

O que se percebe quando se fala com profis-
sionais que atuam no setor é que a exigência se 
mantém alta em relação à qualidade do vídeo, 
mas a verba investida ainda se mantém baixa. 
"O que eu noto é que cada vez mais a internet 
ganha representatividade na vida das pessoas, 
mas a verba destinada para o meio não reflete 
esse comportamento, por isso as marcas que 
hoje já estão um passo a diante começam a se 
destacar na visão do consumidor", afirma um 
dos sócios da produtora colméia, André Pas-
samani. Para ele, a importância do meio está 
na possibilidade de as marcas dialogarem com 
o consumidor. "A internet é um ambiente de 
conversa, de diálogo, e, por isso, as marcas pre-
cisam explicar mais coisas para o consumidor, 
poie esse público anseia por conhecer melhor 
e se aprofundar naquilo que é de seu interes-
se. Essa audiência percebe quando uma marca 
gera conteúdo e acaba passando esse conteúdo 
para outras pessoas", afirma. A falta de uma 
verba maior acaba interferindo na inovação e na 
experimentação. "Com certeza teríamos coisas 
bem mais legais acontecendo nesse mercado se 
tivéssemos mais verba, pois o brasileiro é mui-
to criativo e, além disso, a audiência brasileira 
gosta do audiovisual, e os vídeos tocam não só 

no racional das pessoas, mas principalmente no 
emocional", afirma Rodrigo, da Grafikonstruct. 

Não se pode negar que o investimento em 
internet vem aumentando a cada ano, mas a 
participação do meio dentro do bolo investido 
em publicidade, segundo dados do Projeto 
Inter-Meios em parceria com o Meio & Men-
sagem, ainda é baixo. Os dados mais recen-
tes do estudo são do mês de agosto e mostram 
uma pequena evolução, passando de 4,3% 
em agosto de 2010 para 4,7% no mesmo mês 
este ano. No acumulado do ano temos um 
crescimento de 19,25% no faturamento bruto 
por meio. Trata-se de um crescimento impor-
tante e com um potencial muito grande dentro 
da publicidade brasileira, que já é percebido 
para os profissionais do meio. "Claro que o 
interesse das pessoas na internet cresce mais 
do que o investimento das marcas", afirma 
Burnier da AlmapBBDO. "É natural que exis-
ta uma ansiedade no setor, mas se olharmos 
para cinco anos atrás veremos que hoje apro-
vamos custos que seriam impensáveis na-
quela época. Esse meio ainda tem muito que 
crescer, temos um horizonte de expectativas 
positivas se pensarmos na internet/TV e isso 
só está começando", completa o executivo. 
"Para onde você manda sua audiência depois 
que tem a atenção dela?", questiona. 
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Text Box
Fonte: Proxxima, São Paulo, n. 36, p. 62-67, fev. 2012.




