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Marina Gazzoni

A campanha de estreia da mar-
ca Devassa, que trazia como
garota-propaganda a socialite
Paris Hilton, foi a prova para a
Schincariol da força que um
vídeo pode ganhar na inter-
net. Lançada em fevereiro de
2010, e proibida de ser trans-
mitida em TV aberta, a campa-
nha se tornou um dos vídeos
mais vistos do YouTube na
época.

A partir de experiências co-
mo a da Schin, várias empre-
sas brasileiras, atentas ao há-
bito de consumidores de assis-
tir a vídeos online, começam a
criar canais de vídeo próprios
na internet para trabalhar
suas marcas.

Um levantamento da pro-
dutora TV ao Vivo aponta que
46% das 50 maiores empresas
brasileiras têm um canal cor-
porativo no YouTube. “É pou-
co comparado a outros paí-
ses. As limitações da banda lar-
ga no Brasil impediram o de-
senvolvimento desses canais
nos últimos anos. As empre-
sas ainda estão ensaiando co-
mo usar o vídeo na web”, diz o
presidente da TV ao Vivo,
Adriano Pellicciari.

O tráfego de vídeos online
deve responder por 76% da

movimentação de dados na web
no Brasil em 2015, segundo esti-
mativas da Cisco. Se a projeção
se confirmar, 169 bilhões de mi-
nutos estarão na rede brasileira
em 2015, um salto ante os 29 bi-
lhões de minutos que trafega-
ram no Brasil em 2010.

O primeiro passo das marcas
nesse movimento foi a criação
de canais corporativos, os cha-
mados “branded channels” em
páginas como YouTube ou Vi-
meo para inserir os vídeos de
campanhas para a televisão.
Mas, aos poucos, elas testam no-
vas formas de conversar com o
consumidor e lançam vídeos es-
pecíficos para a web.

Para potencializar patrocí-
nios a eventos, as companhias co-
meçaram a experimentar trans-
missões ao vivo pela internet
coordenadas com redes sociais.
No carnaval deste ano, por exem-
plo, a seleção da nova garota-pro-
paganda Devassa foi transmitida
ao vivo pelo Facebook e conse-
guiu uma audiência de 100 mil
internautas. “Em 2012, quere-
mos nos aproximar ainda mais
do mundo digital e produzir ví-
deos relevantes para motivar as
pessoas a compartilhar esse con-
teúdo”, disse o coordenador de
web do grupo Schincariol, João
Martins.

Já o Boticário, patrocinador

da última edição do São Paulo
Fashion Week, convidou nomes
da moda como Glória Kalil e o
fotógrafo J.R. Duran para comen-
tar ao vivo as tendências da próxi-
ma estação – os vídeos foram
transmitidos pelo Facebook.

Serviços. Aos poucos, as em-
presas estão aprendendo que só
divulgar um vídeo com uma cam-
panha não basta. A regra é enten-
der o que interessa ao consumi-
dor e oferecer no seu canal.

Para incentivar a cultura de de-
gustação de cervejas, a Eisen-
bahn, marca premium da Schin-
cariol, convidou um consultor
embebidas para gravar vídeos so-
bre harmonização de cervejas e
pratos. Os internautas podem
acompanhar a transmissão ao vi-
vo e enviar perguntas ao especia-
lista.

A Lojas Renner pesquisou o
que mais interessa aos seus con-
sumidores para oferecer no seu
blog corporativo, o Estilo Ren-
ner. “A maioria dos nossos clien-

tes é mulher. E percebemos que
elas se interessam em receber di-
cas de moda”, disse a gerente de
marketing corporativo da Lojas
Renner, Luciane Fransciscone.

A internet já estava cheia de
blogs de anônimas que conquis-

taram uma audiência invejável
para qualquer grande empresa
ensinando leitoras a combinar
peças e se maquiar. A Renner
convidou as blogueiras para gra-
var vídeos para o Estilo Renner,
que também tem um canal pró-
prio no YouTube. “O nosso con-
sumidor está buscando conteú-
do na internet. Se a Renner ficar
de fora, deixa de alcançar esse
cliente”, disse Franciscone.

Segundo ela, a empresa con-
tratou a agência de comunicação
digital 3yz e criou uma equipe in-
terna para gerenciar a presença
da marca na web e redes sociais.
Há reuniões semanais para ava-
liar a repercussão de cada inser-
ção feita pelos canais corporati-
vos da empresa, como posts no
Facebook ou vídeos divulgados
no canal do YouTube.

Público interno. A primeira ex-
periência da marca O Boticário
com TV corporativa foi voltada
para comunicação interna. A em-
presa entrou em um consórcio

para utilização de redes de sa-
télites para aprimorar seu sis-
tema de comunicação nas lo-
jas. Assim, viu a oportunida-
de de criar um canal de TV
fechado para a comunicação
com seus franqueados.

“Temos programas de trei-
namentos e de variedades,
com dicas de maquiagem,
moda e cultura”, disse a ge-
rente de trade marketing do
Boticário, Maria Flores. A em-
presa também usa o canal pa-
ra motivar a equipe. No fim
do ano, traz funcionários que
se destacaram para partici-
par de um programa de audi-
tório, com presença de cele-
bridades.

Há um ano e meio, o Boticá-
rio ampliar para fora de casa a
experiência com sua TV inter-
na e a oferecer conteúdo simi-
lar em seus canais na inter-
net. Agora, a tendência é au-
mentar a oferta de conteúdo
nas plataformas móveis, co-
mo smartphones e tablets.
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Para reforçar marca, companhias criam canais
próprios online, com transmissões ao vivo

Empresas
investem
em vídeo
na internet

Making of

} O site Adweek elegeu os
10 melhores anúncios de
revista dos últimos anos.

OS 10 MELHORES ANÚNCIOS

Picolé dá volta ao mundo

Eleito um dos melhores, a peça da cerveja
Carlsberg pede ao leitor que rasgue, dobre
e use a página como abridor de garrafa.

ANÚNCIO COM UTILIDADE

Lílian Cunha

Nunca o brasileiro tomou tan-
touísque. E não é qualquer uís-
que. A Scotch Whisky Associa-
tion (SWA), a entidade esco-
cesa que representa os fabri-
cantes da bebida, chegou a co-
memorar: só no ano passado,
as exportações da bebida para
o Brasil alcançaram 99,2 mi-
lhões de libras esterlinas, ou
R$ 259,5 milhões, ajudando as
vendas de uísque do país do
Reino Unido a baterem um re-
corde histórico.

O crescimento brasileiro,
segundo a associação, foi o
mais acelerado do planeta:
48% em relação a 2010. O va-
lor monetário das vendas pa-

ra o País foi mais de quatro vezes
o exportado para o País em
2004, ano em que a importação
brasileira de uísque escocês foi
de 38 milhões de libras, ou R$
143,9 milhões, já descontada a
desvalorização do real.

“As marcas premium foram as
que mais venderam”, diz Colin
Kavanagh, diretor de marketing
da Pernod Ricard. “Tivemos alta
de 24% para Ballantine’s e de
42% para Chivas, que é a marca
mais cara. A única que não teve
crescimento foi Natu Nobilis,
nossa marca mais barata e com
malte nacional”, acrescenta.

A multinacional francesa e a
britânica Diageo são as maiores
importadoras de uísque escocês
do País. Em 2011, as duas bate-
ram recordes de investimento
em marketing para uísques.

Na Pernod, houve alta de 50%
nos investimento em marketing
para todas as marcas da compa-
nhia. Na Diageo, os “scotch” tam-
bém lideraram a verba de propa-
ganda. “Não revelamos valores,

mas foi o maior investimento
em marketing da história da Dia-
geo no Brasil”, diz Tânia Cesar,
diretora executiva da fabricante
do uísque Johnnie Walker.

O consumidor brasileiro, se-
gundo Tania, consolidou no ano

passado uma tendência que já vi-
nha sendo desenhada: o rejuve-
nescimento da categoria. “An-
tes, uísque era uma bebida ligada
a luxo e consumida só em mo-
mentos especiais. Hoje ela está
mais presente e desmitificada:

chegou aos happy hours e ao con-
sumidor é mais jovem.”

A nova classe média, segundo
Kavanagh, é responsável pelo au-
mento do consumo da bebida.
“Há dois ou três anos, a classe C
já havia conquistado um maior

poder aquisitivo. Mas, em
2011, esse consumidor perce-
beu que o ganho veio para fi-
car e graças a sua estabilidade
financeira, ele se sentiu mais
confiante para adquirir bens
mais sofisticados. O uísque es-
cocês, embora custe caro, é
um luxo acessível”, explica
ele, que acredita que o consu-
mo deve continuar crescendo
em 2012.

Na outra ponta, quem não
se deu bem foram os fabrican-
tes de cachaça. Muitos consu-
midores deixaram a “branqui-
nha” de lado e migraram para
bebidas que conferem maior
“status”, como o uísque, se-
gundo Tânia. Por isso, confor-
me o Instituto Brasileiro da
Cachaça (Ibrac), só as marcas
premium de cachaça tiveram
alta nas vendas. Em 2011, elas
venderam 7% mais em volu-
me, segundo o Ibrac. As popu-
lares permaneceram estáveis,
depois de caírem de 2% a 3%
entre 2009 e 2010.

DIVULGAÇÃO

A Lojas Renner convidou
blogueiras para gravar vídeos
com dicas de moda e beleza no
seu canal corporativo na web. As
convidadas ensinam as leitoras
como se maquiar ou combinar
peças da coleção da empresa.

Brasileiro está tomando mais uísque. Mas tem de ser escocês

A agência sueca Lowe Brind-
fors escalou um fotógrafo pa-
ra viajar por vários países e ti-
rar as mais de 6,5 mil fotos usa-
das no jogo Magnum Pleasure

Hunt Across the Globe 2, nova
ação digital da Unilever para o
picolé Magnum. O jogador co-
manda uma mulher que percor-
re várias cidades, de Nova York

ao Rio, em busca de chocolates
e sorvetes. A agência usou a fer-
ramenta Streetview do site de
mapas Bing para buscar ambien-
tações mais realistas. Para jo-
gar, porém, é preciso entrar no
site (http://pleasurehunt2.my-
magnum.com/?lc=en_en) e es-

colher outro país, já que a ver-
são brasileira ainda não está
pronta. Na primeira edição,
lançada há um ano, a corrida
acontecia em diversos portais
da internet e atraiu cerca de 7
milhões de pessoas, segundo
a Unilever. / L.C.
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No papel Dobre e abra

Em 2011, nova classe
média se sentiu mais
confiante para
consumir bebidas
mais sofisticadas

DIVULGAÇÃO

Boticário.
Empresa
tem show
de auditório
para
motivar
equipe

Atrás do bombom. Câmeras especiais, fotos e Streetview

DICAS DE MODA

On the
rocks. Só
marca
barata
não
cresceu
em 2011,
diz Colin
Kavanagh,
da Pernod
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 9 abr. 2012, Negócios, p. N6.




