
Conteúdo é a palavra de ordem quando 
se fala da comunicação da Coca-Cola 

e da Red Bull, duas marcas que apresen
taram suas plataformas de ação durante o 
RioContentMarket. Com caminhos com
pletamente diferentes, elas ditam novos 
rumos na indústria da comunicação: a pri
meira investindo no que chama de content 
market, e a segunda com uma estratégia 
única no mercado, a qual destina a grande 
maioria de sua verba a iniciativas de bran- 
ded content, desenvolvidas pela Red Bull 
Media House, que está à frente das prin
cipais ações da marca em todo mundo.

E foi a marca de energético a responsável 
por aquela que talvez tenha sido a inciati- 
va mais surpreendente vista no ano passa
do, o salto do paraquedista Felix Baumgar- 
tner da estratosfera, o que fez que a marca 
passasse a ser responsável pelo vídeo mais 
assistido no YouTube em todos os tempos.

Por conta disso, Bernard Hafenscher, 
da Red Bull Media House, em painel no 
RioContentMarket, detalhou a forma úni
ca da marca para se comunicar, levando-a 
a nada menos que 160 países. A Red Bull 
é dona de todo conteúdo que produz. E 
é a própria Red Bull Media House que fi
ca à frente da distribuição de tudo que é 
criado para a marca.

“O case Stratos foi um evento inspira
dor até para pequenas crianças. Foi o vídeo 
mais visto em todos os tempos no YouTu
be e mostra bem como enxergamos a mí
dia com um olhar 360°. Mas ele não se
ria possível sem a história de 20 anos que 
construímos" falou. A marca tem uma re
de internacional de escritórios, com re
presentações em diversos países, inclusi
ve no Brasil, localizada em São Paulo. Mas 
um dos seus grandes êxitos, além da pro
dução de conteúdo diferenciado, está em 
seus canais de distribuição e em mensu- 
rações profundas de todas as suas ações 
de comunicação. "Sabemos quem vê, co
mo e onde" informou, lembrando como é 
comum que ações publicitárias sejam me
didas apenas pelos dados dos institutos 
tradicionais como Nielsen, entre outros.

Contadores de histórias
Ao apresentar todos os segmentos nos 

quais a Red Bull Media House foca su
as iniciativas, Hafenscher foi categórico. 
"Nós não fazemos propaganda, contamos 
histórias" Com isso em mente, eles pro
duzem anualmente uma gama de produ
tos nos mais diversos segmentos: clipes 
para sites e TVs; formatos standards pa
ra TV; eventos como Red Bull Air Race e 
Red Bull X Fighters; uma revista, a Red 
Bull Bulletim, distribuída em 12 países, 
em quatro idiomas e assinada em qual
quer local do globo, entre outros produ
tos. Hafenscher antecipou que em 2014 o 
Brasil deverá receber uma edição do Red 
Bull Air Race, a corrida de aviões realiza
da com extremo sucesso no Rio de Janei
ro em 2007, e entrará também no roll dos

mercados onde o aplicativo da revista da 
marca é comercializado.

A Red Bull Media House coloca no ar ain
da uma TV classificada pelo executivo como 
nova geração. “Tem o conceito de aplicativo 
e roda em várias plataformas, como devices 
da Apple, os que têm Android, e ainda em 
smart TVs e outros mobile devices" disse. 
Em uma outra iniciativa, a marca detém a 
Servus TV, que é veiculada na Áustria, Su
íça e Alemanha, focando tradição e amor 
pela vida, com atrações com cunho local, 
mas que possam ter impacto internacional.

No mobile, a Red Bull ainda está de
senvolvendo suas inciativas, mas já conta 
com 375 mil consumidores em seis paí
ses, que assinam o direito de terem con
teúdo da marca para seus devices. Tam
bém faz parte da estratégia da Red Bull 
Media House a produção de games para 
plataformas relevantes, como XBox, além 
da produção de músicas, entre outros.

A área de mídias sociais é considera
da fundamental para a Red Bull. A marca 
tem hoje 1,4 milhão de assinantes no seu 
canal no YouTube, o que faz que ele seja o 
segundo maior canal de esportes na ferra
menta, atrás apenas da NBA. Ele acrescen
tou que a Red Bull foi a primeira compa

nhia a ser comissionada pelo Google pa
ra ter produções no YouTube.

Conteúdo em lata
Questionado sobre o que seria hoje 

mais importante para a Red Bull: a pro
dução de conteúdo ou a venda de ener
géticos, o executivo da marca disse que 
a venda da bebida ainda é o que faz di
nheiro para a companhia. "E nos permite 
ir a outros segmentos de negócios. Somos 
uma empresa de lifestyle e trabalhamos 
isso em várias áreas. Começamos inclu
sive a trabalhar com roupas, é algo ainda 
tímido, mas lançamos uma coleção Red 
Bull" falou. Acrescentou que o energético 
ainda é um produto de nicho “que não é 
consumido todos os dias, como refrige
rante, por exemplo. O melhor que faze
mos além de comercializá-lo é colocar 
pílulas da marca em diversos segmen
tos" completa.

Sobre os investimentos da marca em 
conteúdo, disse que um quinto da verba 
destinada a isto tem motivos comerciais. 
“É o que é calculado para ser rentável, o 
resto, como Fórmula 1 e Stratos, que cus
tou muito dinheiro, tem um brand value 
que pode ter convertido em bilhões de

acordo com algumas medições. As vezes 
não dá dinheiro imediatamente mas dá 
valores em longo prazo" comenta.

Content marketing
Uma mudança na prática das agências 

de publicidade é o que espera a Coca-Cola. 
A multinacional acredita cada vez mais no 
conteúdo como forma de engajar consu
midores e, por conta disso, está com foco 
total voltado para o que chama de content 
marketing. "Estamos comprometidos em 
continuar nossa parceria com as agências 
de publicidade. O desafio que elas têm é 
de não apenas apresentar soluções publi
citarias clássicas, mas sim pensar em pla
taformas de conteúdo. Elas têm de pen
sar maior, em histórias de longo prazo. As 
agências que conseguirem fazer isso terão 
uma relação cada vez mais forte conosco" 
explicou Jonathan Mildenhall, vice-presi- 
dente global de publicidade estratégica e 
excelência criativa da Coca-Cola.

O executivo foi o nome escolhido pa
ra abrir o evento no Rio de Janeiro, em 
uma movimentação dos organizadores 
que demonstra claramente o crescimen
to da relevância do branded content no 
cenário audiovisual. Ele aproveitou para 
apontar, por meio de cases, como a mar
ca está focando cada vez mais ferramen
tas que engajem os consumidores e me
nos em publicidade clássica.

"Na Olimpíada de Pequim gastei uma 
quantidade grande da minha verba em três 
filmes, projetando a campanha, contratan
do um DJ, gravando a música. Ao todo ti
vemos 12 peças de conteúdo. Quatro anos 
depois, em Londres, produzi com minha 
equipe 250 diferentes peças de conteúdo. 
A publicidade tradicional foi a peça funda
mental, mas fomos muito mais fundo do 
que isso" explicou.

Uso da tecnologia
Mildenhall ressaltou que os consumido

res procuram um produto 24 horas por dia. 
"A mobilidade teve um impacto significa
tivo em todos os aspectos do marketing. A 
tecnologia pode permitir um uso da criati
vidade brilhante e nos oferece ferramen
tas para vendermos melhores histórias e 
criarmos melhores experiências" esclare
ce. Ele ressalta que com o novo cenário, a 
Coca-Cola pode atingir mais pessoas fre
quentemente. "E em todos os lugares” des
tacou, reforçando que a tecnologia mudou 
a abordagem em relação a storytelling.

O vice-presidente apresentou um 
novo projeto que mostra a evolução 
do storytelling de mão única para um 
storytelling dinâmico. A multinacional 
convidou a Naked e a The Alchemists pa
ra desenvolver uma graphic novel de 15 
minutos para a marca Fanta. "Queríamos 
repensar a Fanta e para isso precisávamos 
de uma plataforma diferente. Vamos lan
çar a primeira graphic novel interativa já 
feita" revela. Ele apresentou uma parte da 
história em que uma série de personagens 
criados exclusivamente para a ação vive 
uma aventura para salvar o planeta.

Ao longo da história, na qual o consu
midor pode interagir com a trama, é pos
sível clicar em ícones que levam a propa
gandas, games e outras ações publicitárias. 
"É a Fanta comportando-se como media 
owner, criando uma experiência de conte
údo com propaganda inserida. Chama-se 
Fanta Saving Source e estende a conversa 
da marca com o consumidor. Tem bran
ded content, content marketing e publi
cidade" relata.
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 34, n. 1548, p. 35, 25 fev. 2013.




