
Conteúdo é a palavra
da moda nas agências
Paula Ganem

Conteúdo. Essa palavrinha
está provocando um rebuliço
danado nas agências de publi-
cidade. Hoje, pelo menos uma
dezena de empresas do gênero
no Brasil já anunciou que não
cria só propaganda. E passou a
produzir também material in-
formativo e até o próprio pro-
duto. Outras tantas garantem
que fazem isso há tempos.

É verdade mesmo que a mo-
da do conteúdo não chega a ser
inédita (quem não se lembra do
Repórter Esso?). Mas agora es-
tá de volta com toda a força.

Um anúncio de universidade
que traz entrevista com o na-
vegador Almir Klink contou
com produção de conteúdo. O
mesmo pode-se dizer da loja
iTunes, criada pela Apple para
vender músicas aos usuários da
marca, ou do videogame Ford
Racing. Já a revista da telecom
Oi é assinada pela Selulloid AG,
empresa que atua só na área.

- Gerar conteúdo significa
encontrar os valores que o
anunciante quer passar e de-
senvolver projetos que criem
relação entre os consumidores
e a marca - diz Silvio Matos,
presidente da MatosGrey.

Criada há quatro meses, a
agência atua com a expectativa

de ter 10% de seu faturamento
deste ano vindo da área.

A produção de conteúdo, em
geral, representa aproximar o
entretenimento e a informação
da publicidade.

- Em busca da credibilidade,
houve uma separação entre es-
ses dois lados - diz o mentor de
inovação e estratégia do grupo
Newcomm, Walter Longo. -
Agora, a quebra dos muros é
uma tendência mundial.

- É preciso aproveitar a in-
teligência de mercado para ul-
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trapassar as fronteiras da pu-
blicidade e criar novos negócios
de comunicação - avalia Fer-
nando Campos, sócio e diretor
de criação da Santa Clara, que
iniciou as operações este mês.

A expectativa é de que a
empresa, em dois anos, tenha
50% do faturamento vindo de
publicidade e a outra metade,
dos tais novos negócios. A Santa
Clara já até criou um show de
calouros para celular.

Mas os publicitários frisam
que alguns cuidados devem ser
tomados no caminho do ad-
vertainmmt (publicidade + en-
tretenimento) ou do adtorid
(publicidade + editorial).

- O posicionamento da mar-
ca precisa ser transparente -
sentencia o presidente da Agên-
ciaClick, Pedro Cabral. - É im-
portante que ela mostre cla-
ramente que está também in-
teressada em vender produtos.

A própria AgênciaClick in-
tegrou o conteúdo à propaganda
ao criar o site para os 30 anos da
Fiat, em que consumidores
atuam como fornecedores de
informação. Eles dão depoimen-
tos sobre diferentes temas, to-
dos incluídos no site.

Uma conjuntura de fatores
leva os anunciantes a agregar
valor à publicidade. Entre eles, o
aumento do leque de produtos e
o fato de muitos setores terem
rumado para o auto-serviço (a
venda de produtos pela internet
é um exemplo).

Em outras palavras, ficou
mais difícil escolher o que com-
prar. Diante disso, não basta à
propaganda ser engraçadinha:
precisa ser informativa.

Além disso, a vida do con-
sumidor está mais corrida. Há
pouco tempo a perder com o
que não é entretenimento ou
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conhecimento. O advento da in-
ternet também empurrou as
companhias rumo ao conteúdo.

Para suprir essas necessi-
dades, um novo perfil de agência
começa a se formar e a abraçar
profissionais de outras áreas. O
grupo Newcomm vai abrir em-
presa apenas de conteúdo este

ano, que reunirá publicitários,
jornalistas e produtores de TV,
entre outros.

Na MatosGrey, o jornalista
Aluízio Falcão Filho foi escalado
como vice-presidente de con-
teúdo. Já a equipe da Santa Clara
é multidisciplinar e todos os
departamentos são integrados.
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