
31

12 ago 2013

A Vevo completa o primeiro ano de atu-
ação no Brasil nesta quarta-feira, 14, 

e tem planos ambiciosos para o próximo 
exercício: ela quer criar mais projetos que 
unam músicas e marcas. Foi com essas es-
tratégias que ela se tornou a segunda ope-
ração da empresa mais acessada no mun-
do, estando atrás apenas dos EUA e Reino 
Unido (empatadas). A Vevo, que nasceu 
em acordo com as gravadoras Sony, EMI 
e Universal Music, tem uma forte proxi-
midade com artistas e bandas. Mas uma 
das receitas de seu sucesso no Brasil foi 
ter investido em talentos nacionais. “In-
vestimos bastante na produção de conte-
údo próprio”, conta Fátima Pissarra, dire-
tora-geral de operações da Vevo no País. 

A plataforma incorporou alguns proje-
tos já existentes nos Estados Unidos, mas 
com produção nacional, como o Go Show, 
em que uma banda ou artista faz um show- 
-surpresa em algum local que tenha vonta-
de. O primeiro deles foi um show da banda 
Of Monsters And Men, que aconteceu no 
terraço da agência Fbiz, totalmente ines-
perado. Outras duas edições com bandas 
nacionais estão programadas, com patro-
cínio da Mastercard. “O Go Show pega to-
dos de surpresa e o público fica cara a cara 
com o artista. É uma experiência bem di-
ferente”, conta Fátima. Outro projeto que 
ganhou uma versão nacional foi o Stylized, 
vídeo com dicas de moda produzido com 
a cantora Wanessa. Para aproximar mais 
público e marcas, a Vevo Brasil relançará 
esses projetos com nomes em português. 
O Detective, que busca novas bandas no 
cenário musical, vai se chamar No Radar. 

Nos planos para o segundo ano, a prio-
ridade da empresa é estreitar as relações 
com agências e anunciantes para desen-
volver diferentes projetos com música e 
artistas. “Nosso foco é desburocratizar a 
música dentro das agências”, diz. Como 
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Vevo quer unir 
música e marcas
Ao completar um ano de operações no Brasil,  
plataforma de vídeos foca em projetos de branded 
content em parceria com artistas 
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gerenciadora dos  vídeos digitais de mui-
tos artistas, a Vevo tem liberdade para tra-
balhar com eles e pensa em projetos que 
agreguem valor para ambas as partes. 

Para isso foi criada uma house dentro 
da Vevo que cuida do desenvolvimento 
de projetos especiais com marcas e agên-
cias. Em 2012, o Itaú Uniclass promoveu 
um show com Lulu Santos. Alguns clien-
tes assistiram ao vivo, mas a Vevo também 
transmitiu em live streaming, dentro do 
canal do artista na web. “Tem o valor do 
momento do projeto que é positivo para 
a marca. Na web, quem assistir verá o Itaú 
como marca patrocinadora. E esse vídeo 
fica disponível no canal do Lulu Santos na 
web. Ou seja, se daqui dez anos alguém 
assistir ao vídeo, estará lá a marca do Itaú, 
que proporcionou aquele show”, explica. 

Além de focar em projetos customiza-
dos com marcas, a Vevo investe também 
na busca de artistas independentes para 
ampliar seu portfólio. “Fechamos recente-
mente contrato com o cantor teen Felipe 
Nardoni e com a gravadora D Music, que 
tem muitos artistas gospel, como Thalles 
Roberto”, afirma a diretora, que ressalta 
não haver restrição de estilo musical. “Se 
o artista tiver uma produção audiovisual, 
pode estar na Vevo.” Conforme ela, as mar-
cas trabalham pouco com vídeos de web 
no Brasil. Fátima cita casos como a pro-
dução do clipe Great Times, de Will. I. Am, 
realizado com a Budweiser, e Sexy People, 
de Arianna e Pit Bull, com participação do 
Fiat 500 e da marca de alto-falantes Beats. 

Um dos projetos da Vevo Brasil que cha-
maram a atenção dos executivos globais 
foi o Camarote Salvador, evento que foi 
exibido em fevereiro pela Vevo para paí-
ses como Estados Unidos, Canadá, Ingla-
terra, Austrália, França e Itália. A transmis-
são ao vivo se estendeu por seis dias, com 
quatro horas seguidas de shows.

Nos EUA, empresa se aproxima da Apple TV
A geração millennial em breve 

poderá ter à mão uma maneira de 
saciar sua nostalgia por hits dos 
anos 1990. O site de música Vevo 
está desenvolvendo um aplicativo 
para a Apple TV no qual será possível 
desfrutar de seu canal musical 24 
horas por dia. Ter uma aplicação na 
plataforma da Apple permitirá à Vevo 
vender espaço publicitário para TV. 
Adidas, McDonald’s e Red Bull estão 
entre os anunciantes já presentes em 
sua versão online da Vevo TV, canal 
digital com 24 horas de clipes que foi 
lançado em março nos EUA. A Vevo 
tem cerca de 62 milhões de unique 
visitors no país (dados de maio). 

No caso da empresa de Steve 
Jobs, o acordo ampliaria as 
opções para a Apple TV, seu set-
top box que hoje inclui vídeo apps 
e oferece conectividade para TVs. 
Recentemente, o sistema incorporou 
o Go, da HBO, e apps da ESPN. A 
companhia tem seu próprio serviço 
de descobertas musicais, o iTunes 
Radio, planejado para entrar na Apple 
TV neste ano. Ao contrário da Vevo, 
o iTunes Radio só tocaria canções, 
não exibindo clipes. Em maio, Tim 
Cook, CEO da empresa, informou que 
foram vendidos mais de 13 milhões de 
equipamentos da Apple TV.

Advertising Age

No Brasil, a Vevo adaptou projetos internacionais, como o Go Show, que teve a banda Of Monsters and Men (à esq.), e destacou talentos nacionais, como Gusttavo Lima, com show exibido ao vivo
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