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Os criativos começam
a pensar em formas
mais eficientes de
produzir conteúdo que
chame a atenção do
público. No Brasil,
estamos aprendendo
a fazer product
placement para a TV”

O product placement
é um formato
que contextualiza
a ativação da marca,
já que não há pausa
para falar do produto.
A marca está inserida
no contexto da história.
É uma tendência”

O público não
se importa se é
publicidade ou não.
A única exigência é
que seja divertido ou
impactante. Gerar
entretenimento tem sido
uma ótima estratégia
para a marca”

O crescimento da rede Carrefour no Brasil — seu segundo maior

mercado — foi de 7,1% no trimestre, ante 10,6% nos primeiros três

meses do ano. Entretanto, as vendas melhoraram nos hipermercados

da França e foram positivas na China pela primeira vez desde 2011.

Segundo a empresa, as condições de negócios continuam difíceis na

Europa Ocidental, especialmente na Itália. Reuters
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“
A crescente inserção de

produtos no enredo de
webséries, tem ajudado a
incrementar a publicidade das
mídias tradicionais, opina Cleber
Paradela, sócio-diretor de
Planejamento da agência Tudo.

“Os criativos começam a
pensar em formas mais
eficientes de produzir
conteúdo que chame a atenção
do público. No Brasil, ainda
estamos aprendendo a fazer
product placement na TV,
ainda estamos muito presos às
inserções que param as
tramas”, diz ele.

A agência é a responsável
por colocar a Casa do Pão de
Queijo na novela ‘Amor à Vida’,
da Rede Globo. Segundo
Paradela, a intenção é que o
pãozinho apareça sem que
haja interrupção, por isso a
presença de uma loja no
hospital, que é um dos
principais cenários da trama.

“Na verdade, o product
placement existe nas nossas
novelas há muito tempo. O
primeiro foi uma inserção da
Caixa Econômica Federal na
minissérie ‘Hilda Furacão’,
lembra Paradela.

Já o branded content, não é
tão comum nos nossos canais
de televisão, diz o especialista.

“O branded content pode
crescer na TV, mas nos canais a
cabo, principalmente pela
exigência de conteúdo
nacional. Só mostrar a
logomarca não faz sentido. É
preciso contextualizar”, afirma.

“
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Para atrair o público jovem pela
preferência de seus produtos, em-
presas têm investido cada vez
mais no product placement — inser-
ção de marcas no enredo de histó-
rias — em webséries. Para especia-
listas,essa é uma ferramenta que
veio para ficar.

“Este formato contextualiza a
ativação, já que não há pausa para
falar do produto. A marca está in-
serida no contexto da história. É
uma tendência”, afirma Vitor Li-
ma, professor de Marketing Digi-
tal da ESPM-Rio.

Segundo ele, o fenômeno
‘Porta dos Fundos’ impulsio-
nou ainda mais o crescimento
desta forma de publicidade. Re-
nato Paiva, sócio-fundador do
canal online Omelete, conta
que o product placement é co-
mum nas séries que são transmi-
tidas pelo canal. Na websérie ‘A
vida de Lucas Batista’, já apare-
ceram marcas como Sony e a Lo-
ja Mundo Geek. E na história de
‘Nerds of the Dead’ houve inser-
ções do salgadinho Doritos, da
PepsiCo. Um dos personagens
quando fica nervoso, devora os
snacks. No ‘Programa do Omele-
te’, Skol e Citröen também tive-
ram aparições.

“Para a próxima temporada
de ‘A vida de Lucas Batista’, es-
tamos negociando com a Hon-
da para o lançamento de uma
scooter dentro da websérie”,
adianta Paiva.

De carona no sucesso das sé-
ries online, algumas marcas têm
optado também por outro forma-
to: o branded content.

“Neste caso, são criadas sé-

ries especialmente para a ativa-
ção de produtos”, explica o pro-
fessor da ESPM.

A agência WE criou recente-
mente uma websérie para o cur-
so de idiomas Yázigi. Foram 12
episódios, em que um agente in-
terroga vários assassinos do in-
glês. O trailer teve mais de 200
mil views.

“O fato é que o público não se
importa se aqui é publicidade ou
não. A única exigência é que seja
divertido, relevante ou impactan-
te. Gerar entretenimento para as
pessoas tem sido uma ótima estra-
tégia para a construção da mar-
ca”, diz VP de Criação da WE, Guy
Costa. “Para a Microlins, resgata-
mos a série ‘Cilada’. Convidamos
o ator Bruno Mazzeo para produzir
uma ‘continuação’ , com ciladas
relacionadas ao mercado de traba-
lho, área da Microlins”, conta ele.

Em junho, a Pereira & O'Dell,
agência do Grupo ABC, ganhou
um Emmy e três Gran Prixs em
Cannes com a websérie ‘The Beau-
ty Inside’, criada ano passado pa-
ra a parceria entre Toshiba e Intel.
Os seis episódios semanais tive-
ram 70 milhões de views.

De olho no público jovem, a
agência VML criou para a LG episó-
dios do ‘Porta dos Fundos’ para
apresentar o novo smartphone da
marca, o Optimus G.

“A associação com o ‘Porta’ foi
natural. Eles deixaram a TV e per-
seguiram a ideia de um formato di-
gital. Depois, surgiu a ideia de con-
tar a história deles em uma websé-
rie. O produto não foi inserido,
mas sim o conceito”, explica Fer-
nando Taralli, presidente da VML.
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Séries online atraem marcas

Inserções na
internet ajudam
criações para TV
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De carona no sucesso dos seriados, empresas têm optado por inserir seus produtos no enredo das histórias para

atrair o público jovem. Cresce também a criação de tramas especialmente para o lançamento de produtos
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