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O Comitê de
branded content
O branded content está matriculado na
instância mais profunda que uma empresa
pode ter: a proposta de valor da marca.
“Branded content é branding ao vivo”. Esta foi a epígrafe com que abrimos
os trabalhos do primeiro comitê do IAB dedicado ao tema.
A discussão, dentro do prisma IAB, foi enriquecida pelo contexto digital
de um ecossistema cada vez mais praticante. Afinal, a disciplina vive um
momento de mudanças, que passa pelas tecnologias de distribuição,
grande motor propulsor da nossa indústria, com canais proprietários,
redes sociais e plataformas de CRM ainda mais inteligentes e pela
governança corporativa, onde os melhores cases acontecem quando a
companhia possui uma estrutura que consegue reunir todas as demandas
de propósito, execução, financiamento e distribuição das narrativas de
conteúdo de marca. Junto disso, temos um consumidor cada vez mais
consciente em relação à verdade das marcas. O nível de relevância que as

marcas conseguem entregar para esse consumidor é o que vai diferenciar
o bom conteúdo do mau conteúdo. Sinal evidente de sucesso, que vem
parametrizando as boas práticas da nossa indústria.
Por toda essa discussão, 2018 ficou marcado como o ano de estreia do
Comitê de Branded Content do IAB Brasil. Desde sua primeira reunião,
que contou com a presença de quase 30 profissionais interessados na
disciplina, nossa ideia foi identificar quais eram os temas mais atrativos aos
associados, para fomentar discussões sobre os assuntos. Assim, o trabalho
anual foi dividido em duas frentes, apresentadas neste paper. A primeira foi
a organização de um evento de discussão sobre as melhores práticas e a
apresentação de cases reais que foram sucesso entre os consumidores. Na
segunda etapa, entrevistamos executivos chave de grandes companhias
que já trabalham com excelência no branded content, para entender quais
são os sucessos e as dores de cada um.
Começa aqui, mais uma importante trilha de discussão, descoberta e
estruturação de conhecimento.
Aproveite e junte-se a nós neste conteúdo e na edição do próximo ano!

Giovanni Rivetti
Presidente do Comitê de
Branded Content do IAB
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O Evento
O auditório do Centro Brasileiro Britânico, em
São Paulo, recebeu cerca de 200 pessoas,
em outubro, que acompanharam debates e
souberam mais sobre cases onde conteúdo
foi a estrela, de forma estratégica para a
construção de marca e de relacionamento
com o consumidor.
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Giovanni Rivetti
co-fundador da New Content e Presidente
do Comitê de Branded Content do IAB

Painel 1
Hands on Branded Content.
Como faz, quem anda fazendo?
O painel que marcou a abertura do evento foi moderado pelo presidente do
Comitê de Branded Content do IAB Brasil em 2018, Giovanni Rivetti, CEO e
fundador da New Content. Para o debate, foram convidados Duda Bastos,
Diretora de Marketing e Comunicação da Cielo; Federico Grosso, General
Manager da Adobe para a América Latina e Abel Reis, CEO da DAN Brasil e
Isobar LATAM.
A discussão gerou em torno dos três temas principais propostos por
debates do comitê: propósito, infraestrutura e governança. Questionada
sobre o porquê uma marca deveria investir em estratégias de
branded content, Duda Bastos foi enfática: “produzir conteúdo, hoje, é
imprescindível”.
Para a executiva, como a Cielo é uma companhia de serviços de tecnologia

para varejo, ela atende novos empreendedores (que são mais de 25 milhões
no País), mas também precisa ser reconhecida pelo público final. “Além do
conteúdo ser importante para reforçar o posicionamento de marca, nosso
drive é informar, ser transparente e inspirar, contando histórias de sucesso”,
comentou Duda. Atualmente, 75% do conteúdo publicado pela Cielo é de
serviços, abordando todos os pontos sensíveis da vida do empreendedor. A
outra parcela atua como um curador de pautas que sejam relevantes para o
público em geral.
Federico, por sua vez, abordou a questão da “bola dividida” em que o
branded content se situa: é filho de branding, mora nos domínios de TI/
Digital e, por vezes, responde para a área vendas. Assim, cargos de Chief
Marketing and Technology Officer (CMTOs), parecem cada vez mais
frequentes. Mas eles são realidade? “A definição do CMTO depende do
grau de maturidade de cada empresa. Antes, as empresas contratavam ‘o
cara do digital’. Hoje, a pergunta é: ‘onde o colocamos’? A verdade é que
não existe um super-herói. O board da companhia precisa, sim, impor uma
agenda que seja voltada para tecnologia. Com isso, a inovação tem mais
chance de acontecer”, comentou.
O grande recado do executivo é que as empresas precisam parar de
pensar em marcas, fornecedores e parceiros – e que comecem a pensar
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Federico Grosso
Genral Manager L ATAM Adobe

Duda Bastos
Diretora de Marketing da Cielo

em ecossistemas. “Todos somos pioneiros, até certo ponto. Precisamos
construir essas pontes”, definiu Grosso.
Reis, por sua vez, representava ali grande parte das agências (tradicionais
ou não) do mercado. E a mensagem foi clara: “a indústria de serviços de
propaganda mudou. Está passando por uma transformação profunda. A
onda impacta a todos. Novos players concorrem no mesmo espaço, como
consultorias, companhias de tecnologia e empresas globais de mídia. Às
agências, cabe tirar proveito de tudo isso”, reforçou.
O executivo foi além. Ressaltou que as agências, como conhecemos,
estão em extinção – e que elas precisam passar a ser agentes relevantes

Abel Reis
CEO DAN Brasil e Isobar L ATAM

na jornada de todos. “O tripé do nosso futuro é formado por dados,
conteúdo e criatividade. O modelo comercial passará por performance e a
remuneração passará por resultados”, sacramentou.
Ainda sobre a questão dos novos players, a executiva da Cielo ressaltou
que as marcas precisam passar por uma evangelização interna, onde o
conteúdo será o ponto chave de uma discussão cada vez mais latente: os
anunciantes precisam ter sua própria audiência, parando, assim, de alugar
a audiência de outros publishers. “O conteúdo tem que estar encarnado
na experiência, no filme publicitário, no evento. As marcas precisam, sim,
encontrar suas narrativas”, finalizou Reis. •
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Rafael Guaranha
Diretor Geral de Criação da Sunset

Painel 2
Apresentação de case: #SempreJuntas.
Quem sabe faz ao vivo
Rafael Guaranha, Diretor Geral de Criação da Sunset, subiu ao placo
para apresentar o case #SempreJuntas, criado pela agência para Sempre
Livre. O criativo lembrou que um maior desafio proposto pelo cliente era
rejuvenescer a marca. Para trazer um conteúdo para o ambiente digital,
seria necessário lembrar da tríade “ser verdadeiro – ser relevante – ser
original”. Mas como atingir a Geração Z (que, hoje, tem entre 12 e 17
anos), que são nativos digitais e engajados – e entregar conteúdos que
prendessem a atenção do consumidor numa era em que eles rodam mais
de 90 metros de feed no Instagram por dia?
A saída foi “ser menos mídia e mais social”, segundo Guaranha. Assim,
procuraram uma influenciadora digital que fosse desta geração e que

já tivesse falado abertamente de menstruação. E encontraram: Maisa,
ex-pupila de Silvio Santos no SBT. “A Maisa cresceu. Ela já havia falado
sobre menstruação em uma de suas redes sociais. Ela seria a porta voz
perfeita para falar de forma livre e verdadeira sobre o assunto. Aí que
mora um dos maiores segredos neste tipo de cocriação: ele precisa ser
real”, destacou Rafael.
Para ser original, agência e marca investiram num formato diferenciado –
uma série de programas ao vivo, transmitidos pelo YouTube e integrados às
redes sociais da apresentadora, que hoje possui 17 milhões de seguidores
no Instagram, 9 milhões no Facebook e quase 4 milhões no Twitter. O
resultado de uma aposta de risco? Mais de 30 milhões de impressões e 30
mil comentários sobre a marca. •

7

Karen Cunsolo
Gerente Geral do UOL Content Lab

Painel 3
UOL Apresenta: Muito além do post pago.
O conteúdo como missão
Para falar sobre cases e estratégias do UOL em content marketing, Karen
Cunsolo, Head de Branded Content do grupo de mídia, lembrou que o
papel do produtor de conteúdo é chave nesta questão: ele tem que saber
fazer as perguntas certas. “Precisamos de menos formalidade e mais
parceria. O alicerce disto tudo é a confiança”, afirmou.
Segundo a executiva, para agregar sensibilidade a cada projeto, é
necessário ir além dos jobs fechados, ouvir a criação e conversar

profundamente com o planejamento. “A missão do produtor de conteúdo
é contar histórias. Mas, para isso dar certo, é necessário envolver agência,
cliente e o produtor, além de ir além do combo PPT e Excel”, declarou.
Para mostrar um exemplo de como a parceria pode dar certo, Karen
relembrou, entre outros exemplos, de um case recente de sucesso do portal
com o Itaú. A instituição financeira patrocinou um dos formatos mais novos
da companhia de mídia, o UOL TAB. Segundo Karen, com a parceria, uma
retrospectiva do ano foi produzida de forma completamente editorial, sem
intervenção do banco, e que terminou com mensagens incríveis. •
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Giuliano Dell’Or to
E xecutivo de negócios da Rede Globo

Painel 4
Globo apresenta: Branded Content
– o conteúdo além das telas
Recentemente, um projeto chamou a atenção no mercado: o Casa de
Novela. Em um case de licenciamento inédito na teledramaturgia da Rede
Globo, a emissora e a Casas Bahia ofereceram ao público a possibilidade
de terem, em sua residência, cômodos com os mesmos móveis e itens
apresentados na novela Segundo Sol. O projeto envolveu o folhetim de
João Emanuel Carneiro e compreendeu dois ambientes exibidos na trama:
os escritórios dos personagens Beto Falcão e Cacau (interpretados por
Emílio Dantas e Fabíula Nascimento, respectivamente). “Essa é a maior
forma de defender a multiplataforma. Fo uma grande experiência de marca,
além de todo conteúdo que envolveu”, explicou Giuliano Dell’Orto, executivo
de negócios da emissora.

Dell’Orto contou que a ideia surgiu a partir das ligações dos próprios
telespectadores – uma vez que o serviço de atendimento ao cliente
(SAC) sempre recebeu muitos dos produtos que aparecem nas novelas
do canal. “Foi uma solução de comunicação completa. O intervalo
da novela, um tour virtual no Globo.com, montagem dos cenários em
estações de metrô, uma ação de merchandising no programa Ana
Maria Braga e a participação da atriz Fabíula Nascimento em tardes de
autógrafos nas lojas da companhia”, reforçou.
O objetivo era, também, provocar um olhar diferente para a produção
de conteúdo. Segundo Othon Vela, diretor de marketing da Via Varejo,
empresa controladora das marcas Casas Bahia, Ponto Frio e Extra.com, e
que enviou um vídeo comentando a ação, “a iniciativa melhorou o interesse
de marca, contou com um fluxo positivo de consumidores nas lojas e teve
uma grande aceitação da força de venda”, destacou. •
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Bia Granja
CCO do YouPix

Painel 5
Apresentação: Conteúdo de marca com
influenciadores – como faz?
Estamos na era do “creator marketing”. Bia Granja, CCO do YouPix,
começou assim sua apresentação sobre conteúdo de marca com
influenciadores. Segundo a executiva, a rede nasceu (e ainda existe) por
causa de comunidades – e o engajamento destas comunidades é que
alimenta a rede.
Bia mostrou uma sucinta linha do tempo da história dos criadores de
conteúdo no mundo digital: entre 2003 e 2010, a época de ouro dos blogs,
quando os consumidores também exibiam grande admiração pelos
veículos. Em 2010, o nascimento dos vlogs – com PC Siqueira, o primeiro
“youtuber”, quando estes profissionais (que eram amadores) começaram
a mostrar seus rostos em vídeo. Nos anos de 2010 a 2014, a “galera da

internet”, como ela mesma definiu, chegou de vez: foi o momento que as
marcas começaram a olhar este movimento de mais perto.
Passamos, então, para os dois últimos movimentos. De 2014 a 2016, com
a inclusão digital para a população, os youtubers começaram a explodir
também no mundo offline. Por fim, em 2017, “as coisas ficaram loucas”. “As
marcas perceberam que era possível entrar neste mundo, desde que sem
grande interferência”, lembrou Bia.
“Não é só influência – é conexão, é criação”, reforçou. E Bia deixou claro que
esta importância ainda é mais nos dias de hoje. Isso porque hoje os temos
os influenciadores, nativos digitais, que alimentam estas plataformas –
como é o caso dos “instagrammers”, onde a pauta são eles mesmos – e os
“creators”, criadores de conteúdo, que estabelecem conexões mais profundas
e conseguem contar histórias mais perenes. “Compramos alcance com verba.
Mas não compramos relevância”. •
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Gabriela Hunnicutt
Fundadora e CEO da BOLD

Alexandre Waclawovsky
Latam Marketing & Creative
Ser vices Director da HBO

Claudio Lima
CCO L ATAM da Cheil

Joanna Monteiro
CCO da FCB

Painel 6
Bold apresenta o painel: O ecossistema de
Branded Content – qual o papel de cada player
na construção de uma boa estratégia

“A crença no conteúdo é altamente relevante. Mas a quantidade de
conteúdo é gigantesca: estamos competindo com outras telas, o tempo
todo”, disse Joanna. Na mesma linha apontada por Claudio, a executiva foi
categórica. “O cliente não pode ser bipolar para decidir quem vai tomar
conta do projeto. O importante é ter um guardião da marca. Se os parceiros
se perderem pelo caminho, o cliente não se perde”, reforçou.

O painel apresentado pela Bold Conteúdo contou com a moderação de
Gabriela Hunnicutt, fundadora e CEO da produtora, Joanna Monteiro, Chief
Creative Officer da FCB; Alexandre Waclawovsky, Latam Marketing &
Creative Services Director da HBO e Claudio Lima, CCO Latam da Cheil. O
debate girou em torno do ecossistema do trabalho de content marketing,
buscando pontuar sobre qual o papel fundamental de cada player nas
estratégias de cada entrega.

Segundo Waclawovsky, também é grande a necessidade de se entender a
problema do negócio. “Estamos numa selva de KPIs, com tanta métricas
que ficamos perdidos na neblina”, brincou o executivo da HBO. “Estamos no
estágio ‘menos 1’, porque, muitas vezes o cliente confunde branded content,
merchandising, ativação. A discussão sobre este assunto é extremamente
relevante”, alegou.

Para Lima, é importantíssimo que sempre exista alguém que seja o dono
da bola. “Todo o trabalho de branded content necessita de um guardião da
marca, para que exista um alinhamento correto. São muitas as plataformas
– sem contar que os consumidores também estão criando conteúdo.
É extremamente importante que exista um grupo focado no que está
acontecendo”, afirmou.

Para Wacla, o mercado é bastante democrático: vence quem tiver
relevância e competência. Mas os criativos estão preparados? Para Lima,
alguns sim. “Todo departamento de criação, de qualquer agência, vai ter
alguns profissionais com ideias brilhantes, enquanto outros vão atuar como
preenchedores dos espaços de mídia”, finalizou. •
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Steve ePonto
Creative Strategist do Facebook

Painel 7
Facebook apresenta: Anthology – como pensar
em conteúdo Branded Content para mobile e
people-centric
Para apresentar alguns cases que foram sucesso na rede social, Steve
ePonto, Creative Strategist do Facebook, subiu ao palco lembrando que as
marcas sempre tiveram – e terão – um papel mais do que importante em
todos os processos. “O Creative Shop do Facebook tem acompanhado a
evolução do branded content, tentando, sempre, continuar a conversa com
o consumidor”, destacou.
Um exemplo apresentado por ePonto foi fruto da parceria entre Ivete
Sangalo e a Vivo. A cantora lançou um clipe com versão 360°, que, na
época, bateu o recorde de visualizações na rede social, com mais de 17

milhões de views. Por uma estratégia de retargeting, um vídeo era entregue
na linha do tempo de quem havia assistido o clipe.
Para reforçar as estratégias mobile das marcas, o criativo mostrou outro
case recente de sucesso, numa parceria entre o Facebook, o Spotify e
os Tribalistas. “Não temos mais as capas dos discos de vinil para ler,
reler e guardar. Como repensar um álbum online? Criamos, assim, um
encarte dinâmico”, destacou. Chamado de hand album, a tecnologia
contou com a participação de engenheiros, desenvolvedores e criativos
em um hackathon e ofereceu, aos consumidores, um novo formato
imersivo em letras, fotos e fichas técnicas, além de vídeos com as letras
e cifras das canções. •
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Daniel Ferreira
Brand Comunication Manager da Nike

Painel 8
Apresentação de case: Brasileiragem
O 7 a 1 nos deixou marcas. A Copa do Mundo de 2014 mostrou que
teríamos que recomeçar do zero. para a marca patrocinadora da
seleção brasileira de futebol?

pelos próprios criadores (os meninos e meninas que participaram dos
primeiros filmes). A iniciativa foi certeira”, comentou Ferreira.

Para contar um pouco mais sobre como foi essa retomada, Daniel
Ferreira, Brand Comunication Manager da Nike, exibiu o case
#Brasileiragem, criado em parceria com a agência W+K São Paulo.

A campanha, assim, nasceu com dois teasers – um, inclusive, uma
reedição do icônico comercial de 1998, que contava com todos os
craques da época brincando dentro de um aeroporto – e contou com
grande integração dos canais, principalmente dos creators (vale
destacar que a Nike não conta mais com canais específicos próprios).

“A partir do efeito Tite (técnico que assumiu a seleção em junho de
2016), notamos um começo da reconquista da confiança na seleção.
Era nossa deixa”, explicou o executivo. A ideia foi apostar em creators
e influenciadores jovens – e a primeira investida foi por água abaixo,
mostrando o quanto é importante não desistir. “Montamos grupos
com mais de 300 garotos no WhatsApp, mas não deu certo. A ideia,
então, foi apresentar algo com uma linguagem diferente, divulgada

“Nosso foco foi no YouTube, mas o lançamento do filme pré-Copa
do Mundo contou com todas as outras plataformas – inclusive com
brincadeiras com o ‘arrasta para cima’ no Instagram”, explicou Daniel. O
resultado, com 44% de comentários positivos, mostrou que a confiança
havia voltado. “Infelizmente a seleção não ganhou a Copa de 2018, mas
a Brasileiragem ainda continua. E o futebol brasileiro ainda respira”,
lembrou o executivo. •
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Renato Sapiro
Diretor de Estratégia Digital e
Customer E xperience da Pw C Digital

Miguel Genovese
Diretor de Criação e Inovação
da consultoria da Pw C Digital

Painel 9
Design Content – metodologia de mensuração
de resultados em Branded Content
Para finalizar o primeiro evento sobre branded content do IAB
Brasil, subiram ao palco os executivos da PwC Digital, Renato
Sapiro, Diretor de Estratégia Digital e Customer Experience e Miguel
Genovese, Diretor de Criação e Inovação da consultoria. A missão
da dupla era falar um pouco sobre as métricas de resultados nas
iniciativas de content marketing, já debatidas em outros painéis. “O
fluxo de dados tem aumentado, mas precisamos mudar o mindset. O
engajamento é a nova audiência”, explicou Sapiro. “Este é o dilema
em todas as áreas: como mensuro branded content? É a grande dor
do mercado atual”, completou Genovese.

Miguel deu ênfase à força de atuação de uma consultoria neste ponto.
“Não precisamos liderar, mas podemos capitanear as discussões sobre
isso. Principalmente porque somos totalmente neutros nestes pontos”,
disse. “O ecossistema existe, mas precisa ser organizado. Este é o
grande problema atual da governança de branded content”, ressaltou.
Sapiro ainda mostrou um pouco do projeto do ““Design Content”,
produto em desenvolvimento pela PwC, que analisa onde a iniciativa
será bem ou mal impactada. “Precisamos verificar se as mensagens
estão corretas, analisando o que pode ser corrigido nesta ou numa
próxima temporada”, alertou. “Tudo é um processo evolutivo. Quantos
mais dados para pesquisarmos, aprimoramos o estudo de uma forma
mais rápida”, disse o executivo. •
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Q&As

Eduardo Costa
Diretor Sênior de
Customer E xperience
e Customer
Intelligence da
L ATAM

Federico Grosso
General Manager da
Adobe L ATAM

Para entendermos como funcionam as áreas
de content marketing dentro de algumas das
principais companhias do nosso mercado,
fizemos perguntas a cinco executivos-chave
dentro de cada empresa. Confira!

Hermann Mahnke
Diretor E xecutivo de Marketing
da GM Mercosul

Rafael Nadale
Communication &
Branding Manager
da Nestlé Brasil

Sandra Montes
Diretora de
Marketing da OL X
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Federico Grosso
General Manager da Adobe L ATAM

—
Quando pensamos
em termos de
infraestrutura, qual
o maior desafio do
mercado para evoluir
suas boas práticas de
content marketing?
Como operar uma
plataforma de
conteúdo de maneira
eficiente?

N

o contexto atual, em que as transformações acontecem em uma
velocidade exponencial, as marcas precisam estar atentas e,
sobretudo, atuando para implementar a transformação digital em
seus respectivos modelos de negócios. É mandatório que as empresas
se atualizem e até se reinventem a fim de garantir sua sobrevivência.
Foi exatamente isso que a Adobe fez há seis anos, quando deixou de
comercializar seus produtos em “caixinhas” e passou a disponibilizá-los
na nuvem, o que favoreceu a inovação constante e melhorou a experiência
do consumidor. A Adobe vem trabalhando para oferecer experiências
marcantes aos clientes por meio de novas tecnologias, que combinam
criatividade e o uso de plataformas de marketing digital. Incorporamos
o digital em nosso mindset, cultura e estratégia, e o utilizamos como um
norteador de todas as nossas ações. Na Adobe, a transformação ocorreu
de dentro para fora.
Naturalmente, nos deparamos com alguns desafios de content marketing
neste percurso. Acredito que o principal deles é saber equilibrar a
qualidade e a relevância do conteúdo produzido, versus a quantidade e
a frequência. Buscamos sempre entregar materiais relevantes e que de
fato auxiliem o consumidor a tomar as decisões de maneira mais assertiva
durante a sua jornada de compra. Exemplos disso são os eventos que a
Adobe promove para disseminar conteúdos de interesse aos profissionais
de tecnologia e negócios em geral, como o Adobe Summit, realizado nos
Estados Unidos, e o Adobe Experience House, em São Paulo, além do
CMO.com, plataforma em que são disponibilizados conteúdos, entrevistas,
estudos e artigos sobre temas diversos do universo de marketing. Tratamse de materiais de extrema qualidade concebidos com a finalidade de
fomentar discussões proveitosas no ecossistema.
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Hermann Mahnke
Diretor E xecutivo de Marketing
da GM Mercosul

—
A companhia possui
um departamento
específico dedicado
ao branded content?
Quando a empresa
sentiu a necessidade
de criar uma área
dedicada à disciplina?
O conteúdo está
matriculado em
qual departamento/
diretoria?

A

Chevrolet sempre fez parte da vida das pessoas, representando
um sonho, a liberdade, um instrumento de busca. Seja por meio
de novidades tecnológicas, do automobilismo ou grandes ações,
estamos sempre nas conversas e nas pautas de discussão. Nosso papel
como área de marketing é organizar e direcionar essas conversas,
histórias e contextos, ajudando a construir a identidade da marca
Chevrolet. As iniciativas de branded content devem traduzir os pilares
estratégicos da marca, design, tecnologia e performance, para que eles
sejam percebidos e identificados pelas pessoas. Por ser uma marca
global, todos os alinhamentos estratégicos da Chevrolet são globais.
Temos uma estrutura de marketing que define os pilares estratégicos
para construção da marca e branded content é um deles.
Estamos entrando em uma nova fase na construção da marca Chevrolet.
Nosso compromisso agora é alavancar a marca, tradicionalmente
conhecida, reforçando uma personalidade única para ela. É diante desse
cenário que estamos criando uma nova estrutura local de marketing,
responsável pela estratégia de marca, incorporando também o branded
content como uma de suas disciplinas. Estamos organizando todas
as iniciativas que ajudarão a construir a identidade da marca, locais e
globais, sob a responsabilidade da área de Brand Strategy. Nosso objetivo
principal é consolidar ações isoladas da marca debaixo de uma plataforma
de comunicação consolidada. Os guidelines são definidos pela área de
Brand Strategy, direcionada por um Governance Board, que representa o
alinhamento global da Chevrolet. As estratégias específicas de cada área
funcional do marketing trabalham alinhadas com essas definições. E, acima
dessa estrutura, está a diretoria local de marketing.
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Eduardo Costa
Diretor Sênior de Customer E xperience
e Customer Intelligence da L ATAM

—
O conteúdo está
matriculado em qual
departamento? Como
funcionou a criação
dos guidelines de ética
para a área?

A

área de conteúdo de marca faz parte da diretoria de marketing
e customer experience. Hoje, trabalha em linha com a área de
comunicação e mídia. Atualmente as nossas ações de branded
content estão mais focadas nos conteúdos da nossa plataforma, Vamos/
LATAM, que tem como pilares principais a construção de destinos e
inspiração de viagem, além de curiosidades do nosso universo de aviação,
que apoiam o nosso posicionamento de marca. Entendemos que o futuro
do branding está na criação de um storytelling consistente e que faça parte
dos canais que ocupa da maneira mais natural e nativa possível, por isso
começamos a repensar a nossa comunicação para além da plataforma
Vamos/LATAM. Estamos começando a avaliar projetos que trabalhem a
partir do conceito de branded content.
Em relação às dinâmicas internas, um bom alinhamento entre as áreas é
fundamental para capturar a necessidade estratégica e para traduzi-la em
peças de conteúdo. Como trabalhamos conteúdo de maneira centralizada,
é importante o alinhamento com os mercados locais e a flexibilidade para
realizar adaptações, dependendo da necessidade dos países. Além disso,
a engrenagem, dividia em objetivos de negócio e objetivos de marca,
precisam ser os pontos de partida para a criação da estratégia de branded
content que, por sua vez, precisa ter KPI’s bem definidos e mensuráveis.
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Rafael Nadale
Communication & Branding Manager
da Nestlé Brasil

—
Qual o propósito do
content marketing
na sua estratégia de
marketing? Por que
fazer conteúdo de
marca? Quais são as
dinâmicas internas
da companhia que
precisam existir para
que a engrenagem
funcione?

N

o mundo de hoje, onde as formulas clássicas de branding estão
mais fragilizadas, content marketing é uma maneira das marcas
participarem da vida das pessoas de um modo menos obvio e
transacional – seja via entretenimento, serviço, etc. É uma maneira das
marcas dividirem com as pessoas paixões em comum, sem apelar para
elementos clássicos (ou previsíveis) de propaganda.
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Sandra Montes
Diretora de Marketing da OL X

—
Quando pensamos
em termos de
infraestrutura, qual
o maior desafio do
mercado para evoluir
suas boas práticas de
content marketing?
Como operar uma
plataforma de
conteúdo de maneira
eficiente?

O

maior desafio do marketing está em se aproximar do usuário em
todas as etapas de sua jornada de compra, oferecendo conteúdo
adequado para esses diferentes momentos: aprendizado e
descoberta, reconhecimento do problema, consideração da solução e
decisão de compra. O usuário está em todo lugar, em qualquer hora
e encontrar o equilíbrio desta conexão é bem importante para nutrir e
qualificar os potenciais usuários para o final do funil.
Um segundo obstáculo é manter uma consistência desses conteúdos
em todos os momentos da jornada. Hoje, o desafio é integrar todos
esses touchpoints de conteúdo para facilitar, automatizar e trazer
agilidade e escalabilidade a todas as rotinas do marketing. Outra
dificuldade é fazer o planejamento, gestão, análise e mensuração de
resultados de marketing de conteúdo em uma mesma plataforma. Isso
dificulta a tomada de decisão sobre quais conteúdos são realmente
relevantes para o público que a empresa deseja atingir e se os objetivos
traçados na estratégia estão sendo alcançados.
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Membros do Grupo
de Trabalho Branded
Content 2018
Bob Friandes – Youse

Cris Camargo
Renato Girard
Natally Cavalari

Didi Blanco – DPZ&T
Amanda Felpeto
Fernanda Snel – iProspect

Manuela Thamani – Catraca Livre

Mayse Bertani – Band

Rafael Campos – Facebook

Presidência do comitê
Giovanni Rivetti

Redação
Renato Pezzotti

Direção de arte
JB Junior

Sophia Braun – Playbuzz

Apoio:

Vivian Kato – Folha de S. Paulo
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