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mentar a superficie de contato com os 
consumidores e aprofundar o tão alme
jado vínculo direto e personalizado.

O branded content não está cen
trado em comunicar nem em vender 
um produto ou serviço particular; 
seu objetivo é relacionar diretamen
te o consumidor com a marca e ligá- 
-lo emocionalmente a seus valores. 
Os formatos e as plataformas com 
que se produz e se distribui o conteú
do de marca são muito flexíveis e di
fíceis de demarcar.

Então, como reconhecer e classifi
car um conteúdo de marca? Ele é um 
product placement (posicionamento 
de produto), técnica publicitária que 
consiste na inserção de uma marca ou 
produto dentro de um programa, que 
no Brasil chamamos também de mer
chandising? É advertainment? Mar
keting de guerrilha? Infomercial? Site 
corporativo? Informe publicitário? 
Ações em redes sociais?

Branded contentpode ser tudo isso e 
até mais, conforme a ação, mas existe 
um denominador comum a toda essa 
variedade: esse conteúdo visa, desde 
sua origem, divulgar a marca e tem de 
resultar em uma notícia que a mídia 
simplesmente não possa ignorar. Com 
uma vantagem: as mensagens desse 
conteúdo são muito mais sutis do que 
a intrusiva publicidade tradicional. 
Outra particularidade fundamental é

que nunca esse conteúdo usa a repe
tição como método: uma ação jamais 
pode ser igual a outra.

Por mais que as primeiras ações te
nham sido desenvolvidas há mais de 
uma década, essa técnica publicitá
ria inovadora vem crescendo expres
sivamente nos últimos anos, tanto 
que, em 2012, o Festival de Publici
dade de Cannes criou uma categoria 
de prêmios para branded content. A 
Branded Content Marketing Asso
ciation existe desde 2003.

O que explica o crescimento? Segun
do estudos feitos desde 2008, mais de 
um terço dos consumidores se mos
tram saturados pela publicidade con
vencional e relutantes em comprar 
produtos e serviços de marcas que 
os incomodam e invadem com suas 
mensagens. Também tem a ver com a 
idade do target. As pesquisas demons
tram maior eficácia quando se usa 
o branded content em um site ou em 
uma rede social além dos típicos ban
ners, especialmente ante o público da 
faixa etária que vai dos 18 aos 34 anos.

AS ASAS DA ENERGIA
O caso Red Buli como gerador de con
teúdo de marca tem sido cada vez mais 
estudado nas escolas de comunicação e 
marketing mais importantes do mun
do, o que não é tarefa tão simples, pois 
a marca se recusa a falar de si mesma.

Segundo Martha Terenzzo, profes
sora da Escola Superior de Propagan
da e Marketing (ESPM) e especia
lista em branded content, a empresa 
nunca atendeu a'seus pedidos de in
formação para apresentar o case em 
sala de aula, por exemplo. “Nunca 
consegui chegar a uma fonte primá
ria”, explica. À imprensa, a assessoria 
da empresa afirma que ninguém pode 
dar entrevista individualmente e que 
certos temas não são abordados nem 
em respostas institucionais, como a 
estratégia de marketing.

Embora a companhia resista a ex
plicar as chaves de suas campanhas 
e ações, seu marketing, meticulosa
mente planejado desde o grande lan
çamento da empresa, em 1984, tem 
sido rastreado em detalhe. Sua estra
tégia é composta de ao menos três ca
racterísticas peculiares: baixa presen
ça publicitária nos meios tradicionais, 
patrocínio de eventos esportivos (na 
maioria não convencionais ou extre
mos) e apoio a esportistas. Estes nunca 
são número um, mas os nem tão fa
mosos que representam os valores da 
marca estão em ascensão. Hoje, a Red 
Buli patrocina mais de 600 atletas em 
quase 160 áreas, embora não haja con
tratos formais entre eles e a marca, e 
sim acordos verbais de apoio a sonhos.

A Red Buli também baseia sua es
tratégia de marketing em uma enor-
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usado também em medicamentos 
antidepressivos, é algo vetado nos es
portes de alto nível. E, ainda assim, 
a empresa tem uma equipe de Fór
mula l,a Red Buli Racing, criada em 
2005 e encabeçada pelo alemão Se- 
bastian Vettel, que em 2010 se tor
nou o campeão mais jovem da cate
goria, aos 23 anos, e também apoia 
esportes como o walkeboard, o kite- 
surf e o skate, entre muitos outros. O 
primeiro esportista embaixador da 
marca, aliás, foi o ex-piloto austría
co Gerhard Berger, campeão de dez 
corridas de Fórmula 1 em escuderias 
como Ferrari, McLaren e Benetton.

Outra polémica envolvendo a 
marca é que, em 20 anos, três espor
tistas da Red Buli morreram em aci
dentes, todos em 2009: o esquiador 
Shane McConkey e o parapentis- 
ta Ueli Gegenschatz -praticantes de 
base jumping, modalidade de para- 
quedismo considerada a mais extre
ma dos esportes radicais- e o para- 
quedista Eli Thompson, integrante 
da Red Buli Air Force. “Não existe es
porte sem risco”, disse seu fundador 
e CEO Dietrich Mateschita à revista 
BusinessfVeek, em 2011, concedendo 
uma raríssima entrevista para defen- 
der-se . “Os acidentes fatais são uma 
possibilidade, os atletas sabem disso e 
o fariam com ou sem nosso apoio. Es
colheram esse caminho muito antes 
de nossa parceria.”

“A” UNIDADE DE NEGÓCIOS
Por trás de todas essas ações da em
presa está a Red Buli Media House 
(RBMH), agência própria criada em 
2007 como unidade de negócios sepa
rada. Consiste em uma enorme usina 
de conteúdos na qual mais de cem 
pessoas pensam e produzem mate
rial para TV, cinema, mídia impres
sa e internet, mas também geram 
música e desenvolvem aplicati
vos para smartphones e video- 
games. A R B M11 ainda vende

o conteúdo criado por corresponden
tes distribuídos em mais de 160 paí
ses, que assinam acordos de licença 
com outras empresas, produtoras e 
meios de comunicação.

Hoje há certo consenso de que a 
Red Buli já não é uma fabricante de 
energéticos e muito menos de bebi
das. É uma enorme empresa de co
municação que, sob uma marca forte 
como guarda-chuva, produz e co
mercializa todo tipo de conteúdo de 
alto impacto.

Foi da media house que surgiu a 
ideia da Red Buli Stratos, a promo
tora do salto no vazio do paraque- 
dista Baumgarten, cuja audiência 
mundial quebrou recordes: 8 mi
lhões de pessoas o viram simulta
neamente pelo canal oficial da Red 
Buli no YouTube e mais vários ou
tros milhões nas 40 transmissões de 
TV ao vivo para todo o mundo. As 
redes sociais bombaram: nesse dia, 
a Red Buli ganhou 140 mil novos fãs 
no Facebook, 240 mil seguidores no 
Tvvitter e 300 milhões de visitas ao 
YouTube. E, arrematando o feito, a 
fotografia do salto na estratosfera 
foi capa dos principais jornais do 
mundo no dia seguinte.

A Stratos foi a maior campanha pu
blicitária e de marketing da marca 
até o momento, e uma das maiores 
dos anos recentes, superando gigan-

me presença online e nas redes so
ciais, e, finalmente, na produção 
constante de conteúdos que obriga
toriamente instiguem a mídia.

Para Santiago Olivera, da agência 
de publicidade internacional TBWA, 
isso faz sentido. “Todo o esforço da 
marca é colocado em tornar os con
sumidores parte do mundo Red Buli, 
um mundo 100% alinhado com a es
sência do produto-um energético.” Já 
Martha Terenzzo, da ESPM, ressalta 
que as coisas podem não ser tão sim
ples. “Todos os Ps do marketing [pro
duto, preço, praça e promoção] preci
sam estar alinhados, pois só branded 
content não segura a reputação de 
uma marca. Ele até ajuda a construir 
o awareness, a fazer com que as pes
soas se tornem las, mas, quando algo 
não é autêntico, só o branded content 
não é suficiente no longo prazo.”

A professora levanta particular
mente a questão do P de produto: por 
mais que um energético possa ser as
sociado a esportes radicais, sua fór
mula polêmica, cujo componen
te principal é a taurina, estimulante
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a RBMII lançou The Art of Flight, 
filme sobre snowboard protagoniza
do pelo célebre Travis Rice, conside
rado um dos melhores 20 competido
res do esporte no mundo.

Vale citar ainda a Red Buli Music 
Academy, evento anual internacio
nal no qual as promessas do mundo 
da música têm a chance de aprender 
com profissionais consagrados da

indústria e gravar discos produzidos 
por eles. E também há a gravadora 
Red Buli Music Records.

As mensagens da RBMH são gera
das para todos os formatos existentes 
e são aproveitadas pela maioria dos 
meios, e, assim, a Red Buli resolveu 
um problema crucial: criar mensa
gens que funcionam com a mesma 
eficiência em diferentes mercados.

HISTORIA TAILANDESA
A grande ideia de Mateschitz ao plane
jar a estratégia de marketing para po
sicionar sua bebida foi vendê-la como 
um produto ultrapremium em uma 
categoria própria -a dos energéticos- 
a um preço diferenciado: US$ 2 a lata, 
o refrigerante mais caro do mercado.

É claro que, até sua visão se ma
terializar, passaram-se anos, diver-

5 U

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Caixa de texto
Fonte: HSM Management, São Paulo, v. 6, ano 17, n. 101,  p. 48-54, nov/dez. 2013.




