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A popularização da banda larga, o crescimento do número pessoas com acesso à internet no 
Brasil – 94 milhões de internautas, segundo o Ibope Media – o grande interesse pelas redes 
sociais e o fortalecimento do e-commerce têm estimulado o aparecimento de um novo canal 
de comunicação para as empresas: os vídeos. Eles permitem entregar a mensagem de forma 
eficiente para o público interno (funcionários, colaboradores ou parceiros) e externo 
(consumidores e usuários de redes sociais).   

A tecnologia agregada ao vídeo torna ainda mais rico o conteúdo,  por causa da interatividade, 
da distribuição que pode ser feita em diversos dispositivos – celulares, tablets, computadores – 
e da análise de quantas pessoas visualizaram a mensagem, onde fizeram a pausa, e  a 
integração destas informações com sistemas analíticos  de publicidade.   

Imagem atrai mais 

Lá fora, esse formato  é comum para promover produtos das lojas online. Aqui, os vídeos 
estão atraindo o segmento corporativo e de marcas. Segundo pesquisa divulgada em janeiro 
pela ComScore, o Brasil se tornou o sétimo maior mercado de vídeos online do mundo, sendo 
que o You Tube e o Facebook são as redes onde eles se popularizaram com mais rapidez. "Até 
2015, 75% dos conteúdos online consumidos no País serão em vídeo", lembra Hugo Caetano, 
CEO da Vbrand, agência especializada nesse serviço e criada há oito meses. A Vbrand já 
produziu cerca de 200 pequenos filmes para marcas e causas sociais. 

"Em 2012, em parceria com a Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), fizemos uma 
sondagem com 60 empresas sobre esse interesse, e 90% delas responderam que querem 
investir em vídeos dentro das redes sociais", diz Godinho. Alguns filmes incluem promoções 
dentro do Facebook e em sites dos clientes, têm no máximo três minutos (que os publicitários 
chamam de 'programetes'), e descrevem o produto ou fornecem dicas sobre o que fazer com 
ele.  

Um cliente da Vbrand é a francesa Pernod Ricard. Para a marca de bebidas foram 
desenvolvidos programetes com receitas de drinks e veiculados nos canais web. 
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O laboratório GlaxoSmithKlein precisava divulgar um novo medicamento de combate à 
osteoporose e  a Vbrand fez um tutorial para ela sobre a doença dentro no hotsite da empresa 
e com uma linguagem simples dirigida a médicos, pacientes, jornalistas e blogueiros 
especializados em saúde.  "Falamos com vários tipos de consumidores – donas de casa, 
profissionais, executivos, jovens, idosos –, canais e dispositivos", lembra Godinho.  A diretora-
executiva da Vbrand, Fernanda Menegotto, salienta que as demandas para esse formato são 
para comunicação interna (treinamento de funcionários, marketing direto) e redes sociais.       

Há outras empresas que fornecem apenas o software de gestão e distribuição de vídeos online 
para sites e intranets além de gerenciarem esses conteúdos para que eles se integrem aos 
portais corporativos e blogs das empresas. É o caso da Samba Tech, cuja plataforma Liquid é 
usada por cerca de 400 clientes, entre eles os maiores grupos de mídia e empresas com uma 
grande capilaridade, como a Boticário, Localiza, TIM, Unimed. "Somos uma plataforma 
concorrente do You Tube, com todos os recursos que ele tem", informa o CEO da Samba, 
Gustavo Caetano.  

A Samba foi criada em 2009 e vem crescendo 200% ao ano. "Como a plataforma é distribuída, 
qualquer vendedor de quiosque de shopping  pode acessar o conteúdo de lá mesmo abrindo 
seu smartphone", explica Caetano. O vídeo pode ser customizado e se adaptar ao portal do 
cliente, em cores, tamanhos, ícones de compartilhamento desejados por ele e configurados 
para rodar em qualquer browser e dispositivo. "Não fazemos o conteúdo, que é contratado 
pelo cliente, mas garantimos que ele seja veiculado de forma segura ao chegar à rede da 
empresa. A fabricante de cosméticos Boticário utiliza o produto da Samba Tech para se 
comunicar com suas 3.200 lojas em 10 países (900 são franqueadas). Antes, a comunicação 
interna era feita por satélite e cada franquia precisava acessar os conteúdos no momento em 
que estavam sendo transmitidos, enquanto os treinamentos sobre os novos produtos  eram 
presenciais.  

A Samba criou uma TV corporativa plugada à plataforma Liquid e os vídeos de treinamento são 
acessados de qualquer lugar e a qualquer hora pelos colaboradores da Boticário. Um dos novos 
produtos da Samba é o 'corporate tube', pelo qual são montadas páginas online com vários 
tutoriais, alguns deles dirigidos ao varejo. "As páginas trazem vídeos curtos com dicas de 
como montar vitrines, como expor melhor o produto na loja, como gerenciar um caixa", 
explica Caetano. 

Varejo 

E é no varejo que os vídeos podem ter vida longa. O CEO da Truetech, Marcelo Spinassé, diz 
que o 'v-commerce' deve ser uma tendência também aqui como já acontece nos Estados 
Unidos e Europa. "Grandes varejistas, como a Best Buy e Amazon, apostam nesse formato 
interativo há anos e vários fabricantes divulgam seus produtos nessas lojas online". 

No Brasil, os vídeos ainda são considerados caros e pesados para rodarem nos sites de lojas, o 
que é contestado por Spinassé. "Se o produto não for personalizado apenas para aquele site 
específico do lojista e seguir um padrão formatado pelo fabricante para ser veiculado em 
outros lugares, ele terá um custo mínimo de produção além da distribuição". 

O lojista não quer arcar com o custo sozinho e o fabricante não quer personalizar o filme só 
para uma loja, então, deve haver uma negociação de ambas as partes para todos saírem 
ganhando. Spinassé informa, ainda, que os vídeos não pesam porque ficam armazenados nos 
servidores de quem fornece a tecnologia e são distribuídos pelas redes Content Delivery 
Network ( rede de distribuição de  conteúdo) que são mais rápidas. 

Fonte: Diário do Comércio, São Paulo, 12 mar. 2013, Informática, p. 22. 
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