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Televisão, jornal, revista, rádio, smart
phone, tablets, computadores. As pla

taformas se multiplicaram e os pontos de 
contato com o consumidor também, em 
um impulso único na história da relação 
entre empresas e pessoas. O novo cená
rio desafia a tradicional comunicação 
calçada na venda de produtos e obriga 
as corporações a experimentarem alter
nativas diferenciadas na construção de 
uma relação sólida com o públicoalvo. 
Vídeo em streaming mais assistido no 
YouTube em todos os tempos, com mais 
de oito milhões de visualizações ao vi
vo, o salto de Felix Baumgartner da es
tratosfera, em uma ação promovida pe
la Red Bull, é o case emblemático para 
a compreensão do papel das marcas na 
era do entretenimento. 

“Marcas estão atrás de uma maior 
proximidade com seu público por meio 
de uma conversa que supera a velha e 
boa propaganda. Alguns conteúdos são 
mais pertinentes e relevantes, outros são 
patrocínios normais, e tem os que são 
mais parecidos com publieditorial. Por 
trás deste movimento, está o aprofun
damento do vínculo do produto e em

presa com o consumidor, que se traduz 
na marca. Não é o objetivo de sempre 
da propaganda. É algo mais, como se a 
marca estivesse puxando assunto para 
ganhar intimidade e identificação com 
o seu público”, avalia Ricardo Guima
rães, presidente da consultoria Thymus 
Branding. “A identidade da marca, co
mo uma cultura compartilhada com o 
público, é premissa para eleger a boa 
ideia, senão, não tem novidade. O bran
ded content está se institucionalizando 
e criando uma trilha própria como al
ternativa de comunicação e relaciona
mento”, defende.

As experiências das marcas por este 
caminho têm se intensificado nos últi
mos cinco anos, de acordo com Daniella 
GiavinaBianchi, diretora executiva da 
Interbrand. Neste tempo, a tendência de 
investir em plataformas proprietárias e 
criar histórias exclusivas cresceu a ponto 
de se tornar um rumo sem volta. “É uma 
estratégia, um fio condutor, que vai ali
nhar tudo”, resume, ressaltando que as 
ações, assim como nas formas convencio
nais de comunicação, devem estar inseri
das dentro de uma estratégia maior. “São 

ferramentas de comunicação poderosas. 
Ações proprietárias criam oportunidade 
com consistência, geram diferenciação, 
relevância e entendimento por parte do 
consumidor. É uma experiência mais pró
xima”, explica.

O Free Jazz Festival, realizado quan
do as inúmeras plataformas usadas nos 
dias de hoje nem sequer existiam, é indi
cado como exemplo de um “case impres
sionante” de evento proprietário cons
truído por uma marca e que até hoje se
gue na cabeça das pessoas que viveram 
aquele momento. “Naquele espaço ca
biam mil, duas mil pessoas, mas qual o 
impacto do evento para o Brasil inteiro, 
como plataforma? O festival era reverbe
rado por uma campanha e gerava um de
sejo no consumidor, que queria estar lá”, 
lembra Daniella. 

Muito além do core business 
A dificuldade cada vez maior não só 

em reter a atenção do público, mas de 
interagir com ele, é reconhecida pelos 
anunciantes — até mesmo pela Coca
Cola, uma das companhias na vanguar
da da conexão com o consumidor. Jona

than Mildenhall, vicepresidente global 
de publicidade estratégica e excelência 
criativa da empresa, repete categorica
mente que o seu objetivo é a conver
sa, o diálogo com o públicoalvo. Por 
conta disso, incentiva cada vez mais o 
uso do conteúdo para engajar as pesso
as e investe no que chama de content  
marketing. “Cada vez mais o consumi
dor precisará escolher se vai assistir ou 
interagir com a marca. E isso mudará a 
forma como produziremos conteúdo, 
como vamos nos conectar com as pes
soas”, endossa Adriana Knackfuss, ge
rente sênior de conexão com o consu
midor da CocaCola.

A inovação é regra na companhia, que 
adotou globalmente o modelo batizado 
de 70/ 20/ 10. A executiva da CocaCola 
explica: “Do nosso investimento e ener
gia, 70% são para atividades certas quan
to a retorno e entrega, que são mensurá
veis e têm pesquisas comprovadamente 
estabelecidas. Já 20% vão para as ações 
que conseguimos mensurar, mas não são 
necessariamente um comercial de TV 
— são iniciativas mais diferenciadas. Os 
outros 10% vão para ações que não ne
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A era do entretenimento
Plataformas proprietárias viram obsessão para marcas em busca de vínculo emocional com os consumidores

Por TERESA LEVIN tlevin@grupomm.com.br

Competidor pula do penhasco durante o Red Bull Cliff Search, realizado em Rogoznica, na Croácia: geração de conteúdo próprio é prioridade no marketing da companhia de bebida energética   
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cessariamente precisamos saber de an-
temão o resultado ou temos como men-
surar, mas que têm um papel estratégico 
para a marca.”

É nestes 10% que entram alguns cases 
interessantes, como Coca-Cola Clothing. 
“A questão da roupa para o adolescente 
é relevante na construção da identidade. 
A partir de um novo modelo de negócio 
que não tem a ver com o core business 
da empresa, fortalecemos a conexão di-
ária com o adolescente”, afirma Adriana. 
A grife da Coca-Cola faz parte do grupo 
AMC Têxtil. O modelo de licenciamen-
to, lançado em 2004, é considerado re-
ferência no mercado mundial. As cole-
ções são pautadas por um DNA jovem 
e urbano, que traduzem o way of life da 
Coca-Cola. As peças passam mensagens 
de marca por meio de tecidos, etiquetas 
e bottons. As roupas foram lançadas ini-
cialmente sob a marca Colcci, mas, com 
o sucesso que alcançaram, acabaram vi-
rando uma marca própria, a Coca-Cola 
Clothing, presente, por meio de fran-
quias, em Porto Alegre, São Paulo e Rio 
de Janeiro e em lojas multimarcas espa-
lhadas por todo Brasil.

Também sob a ótica de inovação, a Co-
ca-Cola Brasil lançou uma rádio (leia mais 
no quadro ao lado) em 2011. “A música 
é importante para a Coca-Cola do ponto 
de vista da paixão do adolescente, nosso 
principal target. Poderíamos só criar mú-
sicas e usar como conteúdo para veicu-
lar em outras rádios, mas por que não dar 
um passo adiante e nos entender como 
donos desta relação mais próxima com a 
nossa audiência? Achamos que seria um 

diferencial competitivo para o presente e 
o futuro”, analisa Adriana. 

Outro projeto lançado recentemente é o 
Coca-Cola Wi-Fi, que tem a Oi como par-
ceira. “Está dentro desta nova descrição 
de nos entendermos não só como produ-
tores de conteúdo proprietário, mas tam-
bém tendo um papel mais relevante na vi-
da das pessoas. O adolescente, principal-
mente o da classe C, está se equipando 
com aparelhos e existe uma clara deman-
da por acesso no Brasil. Eles ficam frustra-
dos de não ficar conectados o tempo in-
teiro”, avalia Adriana. “Entendemos que tí-
nhamos uma oportunidade de nos com-
preendermos não só como anunciantes e 
publicitários, mas como protagonistas na 
vida destes jovens. Não nos entendemos 
como provedores de acesso, claro — este 
não é o core business da Coca-Cola. Mas 
nosso objetivo é ter um papel mais rele-
vante na vida das pessoas.”  

Eric Albanese, diretor de comunicação 
e marca da Oi, parceira da Coca no proje-
to, endossa a análise de Adriana. “Fomos 
para cima da necessidade do jovem de se 
relacionar, comunicar e divertir, em várias 
plataformas”, conta. “O universo das tele-
comunicações está mais presente na vida 
das pessoas. A plataforma de transformar 
informação e entretenimento em experiên-
cia é mais completa. Por isso, temos produ-
tos que complementam a vida da pessoa, 
ao longo do dia inteiro.” Nessa linha, a Oi 
já desenvolveu projetos como o resgate do 
Noites Cariocas, evento que fez sucesso no 
Rio de Janeiro no século passado; a realiza-
ção do Oi Fashion Rocks, unindo moda e 
música, e o lançamento da Oi FM, que foi 

A Coca-Cola FM foi lançada 
inicialmente no Rock in Rio, em 2011, 
com um estúdio ao vivo criado para 
o evento. “A rádio é um exemplo de 
plataforma onde trabalhamos conteúdo 
proprietário, mas criamos um canal 
para nos relacionar com a audiência. 
A programação tem muito o insight do 
adolescente, o que ele gosta de ouvir”, 

comenta Adriana Knackfuss, gerente 
sênior de conexão com o consumidor 
da marca. A rádio não toca playlists 
como outras iniciativas nesta área. São 
12 horas de programação com DJs, um 
estúdio físico, que fi ca em São Paulo, e 
um estúdio móvel, presente em eventos 
patrocinados pela Coca-Cola, e de onde 
programação é feita ao vivo.

descontinuada na rádio e continua na web. 
“É um case espetacular, foi a primeira rádio 
telecom do mundo”, lembra.

Criação compartilhada
A consistência nas ações, para ir além 

do entretenimento do consumidor, é per-

seguida pelo concorrente Guaraná An-
tarctica, que almeja interação em suas 
iniciativas, usando atributos da marca 
e estabelecendo conexões emocionais 
com o consumidor. Bruna Buás, gerente 
de marketing de Guaraná Antarctica, re-
conhece que o modelo convencional de 

Rádio da Coca-Cola tem programação ao vivo 
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A mensuração do retorno sobre o 
investimento destas iniciativas e quanto 
valor estão agregando à marca pode 
ser feita por vários caminhos, lembra 
a diretora executiva da Interbrand. 
“Na metodologia de força de marca da 
Interbrand, por exemplo, pegamos uma 
ação e escaneamos a iniciativa para ver 
se ela está construindo autenticidade 
para os clientes da marca”, afirma 
Daniela. Ela cita ainda um estudo 
específico que avaliou a questão da 
cidadania corporativa e que passava 
pela criação de eventos proprietários. 
“Foi um estudo global da Interbrand, 
do qual o Brasil participou, e tivemos 
alguns achados interessantes. Um 
deles mostrou que as empresas com 
atividade concentrada em determinada 
área são mais claras e bem-sucedidas 
do que as que investem em várias ações. 
Conseguem se apropriar de um território 
específico, criando impacto em cadeia. 
Ter foco é bastante importante”, alerta.

O coordenador do núcleo de economia 
criativa da ESPM-Rio, Rodrigo da Silva 
Carvalho, destaca o neuromarketing 
como uma ferramenta interessante para 

publicidade na TV aberta com comer-
ciais de 30 segundos segue pertinente pe-
la abrangência. Pesam contra, porém, o 
custo muito superior e as escolhas a se-
rem feitas na hora de comunicar os atri-
butos. “Estamos migrando de um mode-
lo estático para um mais dinâmico e par-
ticipativo, no qual o consumidor quer se 
envolver, tomar partido, dizer o que acha 
das campanhas”, enumera Bruna, citan-
do o case Carona (leia mais no quadro 
acima) como exemplo de interatividade  
bem-sucedida entre marca e fãs. “É uma 
mudança propiciada principalmente pela 
penetração que as redes sociais têm ho-
je, ainda mais no target de Guaraná An-
tarctica. Criamos um elo entre a marca e 
os fãs, que se entretém e se relacionam 
nesta via de mão dupla.”

intangível, um recurso específico das or-
ganizações, que devem oferecer um pro-
cesso de cocriação e cocompartilhamento 
de seus produtos e serviços com os clien-
tes. Temos vários exemplos bem-sucedi-
dos de consumidores que levam a marca 
para frente, divulgando-a gratuitamente, 
por terem este vínculo de pertencimen-
to”, afirma o acadêmico, que aponta uma 
marca como o grande símbolo deste novo 
momento. “Vemos a Apple em carros, no 
corpo, em camisas e por todo lado. Outro 
excelente exemplo é o Rock in Rio. Tanto 
patrocinadores quanto o público vão ao 
evento para participar de uma história, 
de uma narrativa mesmo”, avalia. 

Segundo Carvalho, as marcas são ca-
da vez mais uma vantagem competitiva 
e diferencial de mercado, tornando-se 
central para as empresas a gestão deste 
ativo intangível. “É prática das organiza-
ções transbordarem este processo de ges-
tão de propriedade da marca, comparti-
lhando isso com o público. Os meios di-
gitais, em si, apresentam-se como boas 
ferramentas, mas há um desafio para os 
gestores no monitoramento destas mar-
cas nos espaços digitais”, observa. Ele des-
taca o importante papel que o entreteni-
mento tem neste cenário, ao “facilitar a 
comunicação da marca com o público e 
despertar paixão.” 

Aprofundando conceitos 
Todas estas iniciativas alternativas se 

transformam em veículos de expressão 
da marca, afirma Mônica Gregori, dire-
tora de marketing da Natura. A empresa 
há tempos investe em uma forma diferen-
te de se comunicar, em busca do engaja-
mento dos consumidores com a mensa-
gem. Um dos projetos mais relevantes é 
o Natura Musical. “Não é o recorte neces-
sariamente do entretenimento, mas uma 
experiência. Cada vez mais os consumi-
dores esperam uma experiência prazerosa 
e significativa com a marca. Nesse proje-
to mostramos atitude de uma marca que 
apoia a cultura, tão importante para o bra-
sileiro, mas trazemos um recorte estético 
muito próprio nosso, de qual é esta músi-

ca brasileira que tem a ver com a Natura”, 
diz. Por meio do Natura Musical, a mar-
ca fomenta o resgate de acervos, como 
foi feito com Chiquinha Gonzaga e Do-
minguinhos, lança novos talentos como 
Luê, e celebra e reverencia artistas con-
sagrados como Ney Matogrosso.

A diretora de marketing da Natura ci-
ta o programa Aqui Tem Natura, apre-
sentado pela Lorena Calábria e veicula-
do nos intervalos do Hoje Em Dia, da TV 
Record, como outro exemplo de proje-
to que aprofunda os conceitos balizado-
res do desenvolvimento de produtos da 
marca. “Não tínhamos como dar vazão 
a esses conceitos no formato de 30 se-
gundos. Então criamos um programa de 
TV proprietário, que fala sobre o mun-

a mensuração da gestão de marcas, 
especialmente nos espaços digitais. 
“Nesta relação das marcas com o 
entretenimento, dentro do ambiente das 
múltiplas telas, o neuromarketing tem 
novas métricas para esse novo público 
que se apresenta. Acho que pode ser 
uma fronteira interessante”, avalia. 

No caso da Natura, vários indicadores 
são utilizados para medir os resultados 
de suas ações, desde pageviews na 
internet a números de seguidores nas 
páginas. Já em relação aos patrocínios, 
mídia espontânea gerada é importante. 
“No caso do Natura Musical, ela é 
absurda, talvez seja um dos temas 
em que a gente tenha a maior mídia 
espontânea. O nome do projeto é citado 
nas matérias”, afirma a diretora de 
marketing da marca. Ela acrescenta 
que há ainda uma mensuração final das 
ações que é o indicador de preferência de 
marca. “Acompanhamos o índice todos 
os anos e envolvemos o Brasil inteiro. 
Avaliamos os principais pontos de 
contato, levantando quais geraram esta 
percepção. Tudo indica que estamos no 
caminho certo.”

do Natura e nossa visão de beleza como 
forma de expressão singular e não este-
reotipada”, conta Mônica. O formato ori-
ginal tem dois blocos de cinco minutos. 
Um desdobramento com pílulas de um 
minuto são veiculadas na Band e em ca-
nais a cabo como o GNT. O conteúdo pro-
prietário é produzido em parceria com a 
Taterka e a Mixer. A atração alcançou ta-
manho sucesso que, em pesquisa do Ibo-
pe, foi considerada o conteúdo da TV Re-
cord de maior afinidade com o target de 
mulheres das classes ABC, superando as 
novelas e o próprio Hoje Em Dia. “Isso 
nos motiva a mostrar mais um pouco do 
quê está por trás do que fabricamos. Às 
vezes a única coisa que o consumidor vê 
é o produto”, pondera. 

O objetivo principal das ações de 
Guaraná Antarctica que envolvem 
entretenimento é desenvolver 
uma relação mais profunda com o 
consumidor, na qual marca e fãs 
tenham poder de decisão — o que 
inclui até a criação e o desfecho de 
ações interativas, como no case 
Carona. “Criamos um carro que andava 
quando consumidores davam likes 
e comentavam na página da ação 
no Facebook. Fizemos um concurso 
cultural e o vencedor foi neste carro 
para o Carnaval da Bahia”, lembra 
Bruna Buás, gerente de marketing 
de Guaraná Antarctica. Ao chegar a 
Salvador, o grupo curtiu o Carnaval 
usufruindo de benefícios no trio e 
camarote da Claudia Leitte, parceira 
da marca. “Com as redes sociais 
conseguimos nos aproximar e falar a 
linguagem do público. Várias de nossas 
campanhas tem cocriação: é raro 
lançarmos uma ação que não tenha 
fases de interação com o consumidor.” 

ROE – O retorno sobre o entretenimento

Bruna Buás, gerente de Guaraná Antarctica

Bruna não está sozinha no papel da 
convergência digital na aceleração deste 
processo. Rodrigo da Silva Carvalho, coor-
denador do Núcleo de Economia Criativa 
da ESPM-Rio, credencia aos novos meios 
a conexão mais direta entre companhias 
e público. “A relação com os consumido-
res não é mais passiva. A marca é um ativo 
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Guaraná Antarctica 
aposta em cocriação
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 35, n. 1555, p. 50-52, 15 abr. 2013.




