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RESUMO 

O Branded Content é um termo em inglês que significa “conteúdo de marca” são 
diversas formas de uma empresa entrar em contato com seu público, proporcionando 
conteúdo, com assuntos relevantes para o mesmo. Sejam através de textos escritos 
para blogs, sites, jornais, realização de vídeos, fotos, eventos patrocinados. 
Indiferente da plataforma de mídia, essas ações possuem o diferencial de transmitir 
informações que permeiam o cotidiano dos consumidores. A marca então passa a ser 
reconhecida também pelos seus valores, e não apenas pelos seus produtos e serviços 
oferecidos. Porém para impactar o público-alvo com este tipo de estratégia, é 
importante levar em consideração não apenas a criatividade mas também o 
conhecimento do segmento em que a empresa atua, o perfil do consumidor a ser 
atingido, e um planejamento muito bem estruturado. Para estudar essas 
considerações e obter um conhecimento mais aprofundado no que diz respeito ao 
Branded Content, optou-se por realizar um estudo de casos múltiplos, envolvendo 
esse conceito de comunicação. Foi definido esse método, pois trata-se de um 
instrumento relativamente novo na área de Marketing, e tem sido escolhido por 
empresas de grande valor no mercado. O propósito do estudo, foi levantar 
informações de cases de sucesso que tenham aplicado o Branded Content como 
ferramenta. Esses cases foram escolhidos conforme a identificação das estratégias 
com o conceito de Branded Content. As empresas envolvidas nessas análises, são: 
Agência Mirum com o case “Carinho que inspira Carinho” desenvolvido para a 
empresa Johnson & Johnson, o case “Cyrela by Pininfarina” elaborado para Cyrela e, 
o Case “Uma cidade, um desafio”,  desenvolvido pelo núcleo GPBC da Gazeta do 
Povo para Becel Pro-Activ. Para tanto foi necessário utilizar método de pesquisa 
qualitativa exploratória através de entrevistas em profundidade, elaboradas com um 
roteiro de perguntas com 19 a 25 questões desenvolvidas especificamente para cada 
fonte de informação. Além disso, foram entrevistados três especialistas da área de 
marketing. As entrevistas foram coletadas do dia 06 de outubro a 04 de novembro de 
2015. As análises dos resultados das pesquisas permitiu examinar as necessidades 
que o Brandend Content tem suprido, e como ela tem sido engajada e fundamentada 
para cases de sucesso das empresas estudadas, de forma que o efeito das ações 
envolvendo o conceito foram todas positivas e por consequência, houve um saldo 
considerado positivo tanto em credibilidade de marca, engajamento do público, 
aumento de audiência e até um acréscimo na venda de produtos. 
 

Palavras-chave: Branded Content. Marketing de Conteúdo. Branding. Comunicação. 
Público-alvo. Entretenimento. Multicasos.  
 
 

  



 
 

ABSTRACT 

The Branded Content is an English term meaning "content brand" are diverse forms of 
a company get in touch with your audience, providing content with relevant topics for 
it. Are through texts written for blogs, websites, newspapers, making videos, photos, 
sponsored events. Regardless of the media platform, these shares have differential 
transmit information that pervade the daily lives of consumers. The brand then 
becomes recognized also by their values, not only for their products and services 
offered. But to impact the audience with this kind of strategy, it is important to consider 
not only creativity but also knowledge of the segment in which the company operates, 
the consumer profile to be achieved, and planning well structured. To study these 
considerations and get a deeper understanding with regard to the Branded Content. It 
was decided to conduct a study of multiple cases involving the concept of 
communication. It was defined this method because it is a relatively new tool in the 
marketing area, and has been chosen by valuable companies in the market. The 
purpose of the study was to identify cases of information of success having applied the 
Branded Content as a tool. These cases were chosen as the identification strategies 
with the concept of branded content. Companies involved these analyzes are: Agency 
Mirum with the case "Affection that inspires Affection" developed for Johnson & 
Johnson company, the case "Cyrela by Pininfarina" designed to Cyrela and the Case 
"A city, a challenge" developed by GPBC core of Gazeta do Povo for Becel Pro-Activ. 
For this purpose it was necessary to use method of exploratory qualitative research 
through in-depth interviews, written in a script of questions with 19-25 questions 
developed specifically for each source of information. In addition, they interviewed 
three specialists in the field of marketing. The interviews were collected from 06 
October to 04 November 2015. Analysis of the results of the research allowed to 
examine the needs of the Brandend Content is supplied, and how it has been engaged 
and grounded to success stories of the studied companies, so that the effect of actions 
involving the concept were all positive and therefore, there was a balance considered 
positive both in brand credibility, public engagement, increased audience and to an 
increase in product sales. 

 

Key-words: Branded Content. Content Marketing. Branding. Communication. Target 

audience. Entertainment. Multicases. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Na atual realidade em que as pessoas se encontram em um ritmo frenético, a 

publicidade se depara com receptores mais exigentes e interessados em receber uma 

maior troca de conteúdo.  

Contudo, percebe-se que as pessoas estão cada vez mais à procura de 

informações relevantes, como demonstrou a pesquisa da Quartz Estudo Global, que 

entre 940 executivos entrevistados em setembro de 2014, constatou que 86% deles 

estão interessados em ler conteúdo de marca (QUARTZ, 2014).    

Com a publicidade difusa e saturada, tem se buscado uma maneira de inovar, 

e transformar as mídias utilizadas, já que essas têm sofrido constantes mudanças 

para atrair a sociedade. Para isso, ela se adapta de acordo com as mudanças que 

vão ocorrendo, pois conforme Covaleski (2010, p.23) ela “igualmente, tem sentido os 

efeitos de uma sociedade em transformação, e a ela também cabe se adaptar, 

transformar-se, por vezes, hibridizar-se”. 

 Com essas mudanças que estão acontecendo no relacionamento entre as 

pessoas e entre elas e empresas, essa última passou a procurar uma nova forma de 

se comunicar com o seu público-alvo. Com isso, percebe-se o desafio de: como 

passar essa comunicação de forma relevante e que despertasse a atenção do seu 

consumidor?           

 Muitas encontram como resposta no Branded Content, que têm características 

que ligam publicidade ao conteúdo, na qual, além de oferecer entretenimento, repassa 

informações sobre a marca, como dito por Florencia Lafuente et al (2013, p. 50) “as 

mensagens desse conteúdo são muito mais sutis do que a intrusiva publicidade 

tradicional”. Ou seja, são formas diversas de entrar em contato com o público-alvo, 

oferecendo conteúdo significativo, relacionado ao universo macro daquela marca.

 Quando a empresa utiliza como estratégia em sua comunicação ação de 

Branded Content, ela passa a ser reconhecida por seus valores e não apenas por 

seus produtos e serviços. Começa a fazer parte do dia-a-dia do consumidor, passando 

conteúdo relevante e de qualidade, de maneira interativa. O principal motivo é falar do 

mundo da marca e não diretamente da marca.      

 Patrícia Weiss (2014) consultora estratégica de Branded Content, afirma que 

essa ferramenta está sendo mais visada pelas empresas, passando a ser mais 

abrangente nas estratégias, “o Branded Content está deixando de ser periférico para 
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ser estratégico no Branding e no Marketing, que será cada vez menos intrusivo e cada 

vez mais ligado ao entretenimento”.  

Porém, o Branded Content ainda é ainda pouco estudado no meio acadêmico, 

por isso notou-se a importância de se obter uma pesquisa mais aprofundada em 

relação a esse conceito.         

 Em vista disso, esta pesquisa tem por finalidade descrever o conceito de 

Branded Content, analisando as entrevistas realizadas com especialistas na área de 

branding e, os estudos de casos das empresas Cyrela, Johnson & Johnson e Becel, 

na qual utilizaram dessas estratégias para alcançar seus objetivos: inauguração de 

empreendimento, reposicionamento de marca e divulgação de produto.  

 A estrutura do trabalho, portanto, apresenta o seguinte roteiro: primeiramente, 

a revisão de literatura, com a definição de marketing de conteúdo, Branded Content e 

métricas de marketing; em seguida, a metodologia utilizada, para que melhor se 

identifique os caminhos e métodos de pesquisa; na sequência, as análises das 

entrevistas com especialistas e apresentação dos estudos de casos e, por fim, as 

considerações finais. 

 Assim, o presente estudo permitirá que se verifiquem quais são as estratégias 

desenvolvidas no Branded Content, por consequência o trabalho segue com problema 

de pesquisa, objetivo geral, objetivos específicos e a justificativa ao qual serão 

apresentadas nos próximos capítulos.  

 

1.1 PROBLEMATIZAÇÃO 

 

A pesquisa tem por objetivo observar como as agências e as empresas estão 

trabalhando com esse conceito de comunicação, além de verificar como estão 

mensurando o retorno do mesmo. Com isso, formula-se o seguinte problema de 

pesquisa: O que as empresas e agências estão desenvolvendo nas estratégias de 

Branded Content, e como medir os resultados dessas ações? 
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1.1.1 Objetivos 

 

 Objetivo Geral  

O objetivo dessa pesquisa consiste em identificar o que as empresas e 

agências estão desenvolvendo nas estratégias de Branded Content, e como estão 

medindo os resultados das ações.  

 

 Objetivos Específicos  

Os objetivos específicos do trabalho são: 

a) Analisar cases que utilizam as estratégias envolvendo o Branded 

Content;  

b) Identificar como ocorre o planejamento de Branded Content nas 

agências e empresas; 

c) Identificar como são desenvolvidas as estratégias de Branded Content; 

d) Investigar os resultados obtidos pelas estratégias de Branded Content; 

e) Mensurar a eficiência e eficácia das ações, contendo Branded Content; 

f) Sugerir métricas para avaliar os resultados destas ações. 

 

1.2 JUSTIFICATIVA: PRÁTICA  

 

Tendo em vista o novo panorama que se encontra o mercado global, nota-se a 

importância do estudo sobre esse conceito de comunicação, a fim de identificar como 

os profissionais estão desenvolvendo e administrando esse instrumento e, verificar se 

existe formas de mensurar esse tipo de método.     

 Pouco se conhece sobre o conceito de Branded Content por se tratar de uma 

ferramenta relativamente nova, que tem sido utilizada por empresas para atrair e 

fidelizar o público-alvo a médio e longo prazo, através da produção de conteúdo em 

diferentes plataformas de mídia.  

 
“Branded Content está previsto para estar no centro de qualquer estratégia de 
marketing, e há evidências crescentes de que haverá uma mudança 
significativa nos orçamentos para apoiá-lo. No entanto, ainda há alguma 
confusão a respeito de como fazê-lo, quem deve fazê-lo e como ele é medido”. 
(Branded Content Marketing Association - BCMA)   
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Dessa forma, procurou-se ampliar o conhecimento sobre o Branded Content, 

em fase de aplicação da ferramenta em casos reais de marketing, utilizando ações 

em mídia online e off-line desde sua concepção de planejamento quanto no 

desenvolvimento das ações em si e, os resultados alcançados com a ferramenta.  

Já em vista para as implicações práticas desse estudo, se justifica por oferecer 

contribuição e referência que poderão facilitar no processo de tomada de decisão em 

planejamento estratégico de mídia, bem como amplificar a compreensão sobre os 

usos do Branded Content.  

Por fim, este projeto acrescenta a base de informação, e fornece subsídios para 

o consecutivo desenvolvimento e adequação de desempenho do uso de Branded 

Content para empresas, que queiram usar dessa estratégia como principal diferencial 

a fim de oferecer conteúdo de qualidade relevante para seu público-alvo e potenciais 

clientes.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 Para analisar o cenário que se encontra o tema proposto, buscou-se estudar 

conceitos literários de autores da área, a fim de embasar os objetivos desse trabalho, 

e contribuir para a compreensão do leitor.  

 

2.1 MARKETING DE CONTEÚDO 

 

2.1.1 O contexto do Marketing de Conteúdo  

 

O marketing de conteúdo tem como função, informar o consumidor e esclarecer 

respectivas dúvidas que surjam antes do ato da compra, e para melhor atender sua 

necessidade no processo de decisão com base na credibilidade que a marca 

transmite. Segundo Nogueira (2014): 

  
“O marketing de conteúdo surge para sanar essa necessidade exercendo a 
função de informar o que os consumidores desejam saber e esclarecer 
dúvidas. Pois o conteúdo fala com as pessoas, informa antes de vender, o 
que gera credibilidade para a sua marca e ajuda a impulsionar a pessoa a 
tomar a decisão de compra e escolher por determinada empresa”.  

 
Pode-se dizer que, a estratégia de marketing de conteúdo tem como resultado 

a conquista de novos clientes, e tem sido a forma mais eficaz de se sair a frente no 

mercado. De acordo com Nogueira (2014), é “uma das soluções mais eficazes para 

conquistar novos clientes e ganhar destaque diante da concorrência”. 

Qualquer referência que é passada para uma pessoa, pode ser considerada 

como conteúdo, assim diz Kissane (2013, p. 01) que “na indústria da web, qualquer 

coisa que transmite o significado da informação para os seres humanos é chamado 

de conteúdo”.           

 Nas mídias online é imprescindível utilizar estratégias para melhor orientar o 

decisor de compras, uma vez que uma comunicação efetiva gera credibilidade para 

marca. Segundo Kissane (2013, p. 01) “nos últimos anos, o valor de um conteúdo tem 

sido a estratégia articulada em dezenas de posts, artigos e livros”. Ainda neste mesmo 

raciocínio, a autora descreve os benefícios quando utilizado uma boa estratégia de 

conteúdo: 
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Ajuda as empresas a compreender e produzir o tipo de conteúdo que seu 
público-alvo realmente precisa. Permite que as organizações desenvolvam 
de forma realista, sustentável para publicar planos mensuráveis que mantêm 
o seu conteúdo, e acompanhar a longo prazo. Reduz os custos através da 
redução de publicação redundante ou irrelevante, enquanto aumenta a 
eficácia dos ativos existentes. Alinha a comunicação em todos os canais para 
o conteúdo da web, garante a impressão, as conversas de mídia social, e 
interna, e gestão de conhecimento estão trabalhando para o mesmo metas 
em formas de canal apropriado (KISSANE, 2013, p. 01). 
  

Com isso, pode-se dizer que para ter esses benefícios alcançados, é 

necessário traçar estratégias para que o marketing de conteúdo seja uma ferramenta 

a fim de comunicar, reduzir custos, e ajudar empresas a produzir o conteúdo para seu 

público-alvo.           

 A empresa tem que ter um propósito sobre o conteúdo que irá passar ao seu 

consumidor, tornando atrativo aos olhos do mesmo, como dito por Kissani (2013, p. 

07) “para saber se você tem ou não o conteúdo adequado para uma página (ou 

módulo ou seção), você tem que saber o que o conteúdo pode realizar”. Para que 

esse gere entretenimento ao consumidor, é necessário ter criatividade, um objetivo 

definido e peculiar para a marca. De acordo com Kissane (2013, p. 07) “defina um 

objetivo claro, especifico para cada parte do conteúdo”. 

 

2.1.2 A importância do Marketing de Conteúdo 

 

O Marketing de Conteúdo tem como natureza passar informações sobre o 

produto para o consumidor de forma objetiva, para assim esse obter os principais 

benefícios do mesmo. Kissani (2013, p. 07) cita considerações importantes antes de 

realizar o conteúdo de um produto: 

  
Vender esse produto - um produto é um processo feito de tarefas mais 
pequenas, como discutir benefícios, mapeamento para os recursos 
demonstrando resultados e valor, pedindo as pessoas para comprar. Se seu 
objetivo está vago, você não tem ideia de qual destas tarefas de conteúdo 
que irá executar. Listar e demonstrar os benefícios deste produto – Esta é 
uma parte do que o conteúdo pode realmente fazer”. 
 

  Com isso, percebe-se a importância no desenvolvimento do conteúdo de um 

produto, de acordo com as informações que o público-alvo levar em percepção para 

gerar a confiabilidade do mesmo. “A ideia é gerar conteúdo genuíno, útil e relevante 

para o consumidor, isento de interferência comercial” (TORRES, 2009, p. 87).  

 Nos dias de hoje, quando o consumidor procura buscar informações, os 
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mesmos iniciam através de sites de busca, segundo Torres (2009, p. 83) “hoje, quando 

o consumidor tem uma necessidade, ele busca em primeiro lugar em uma ferramenta 

de busca como, o Yahoo! ou o Google. Quase 90% das visitas na Internet se inicia 

assim”.             

 Se tratando de buscas sobre informações, o consumidor procura por um bom 

conteúdo, indiferente do formato que irá utilizar para encontrar a informação, mas que 

no fim agregue conhecimento, Torres (2009, p. 84) explica que “o consumidor passou 

a buscar informação útil e relevante, ou seja, conteúdo, antes de qualquer outra coisa. 

O conteúdo pode vir no formato de texto, comparação de produtos, comentários sobre 

produtos, vídeo, áudio etc.”.  

O consumidor procura aproximar-se da marca e estreitar cada vez mais o seu 

relacionamento, assim esclarece Torres (2009, p. 87), “o marketing de conteúdo é o 

uso do conteúdo em volume e qualidade suficientes para permitir que o consumidor 

encontre, goste e se relacione com uma marca, empresa ou produto”. Pode-se dizer 

que para um bom conteúdo é necessário ter qualidade e discernimento no que condiz 

com o mesmo, de forma com que o consumidor crie envolvimento com a marca. 

 

2.1.3 Estratégias utilizadas no Marketing de Conteúdo 

 

Para a criação de um conteúdo, é necessário executar um planejamento que o 

sustente, vindo de uma estratégia de comunicação. Conforme Torres (2009, p. 88) 

“criar conteúdo requer sobretudo, planejamento”, ainda afirma que “com a estratégia 

definida, é preciso realizar o planejamento de conteúdo, que consiste em definir 

“Quem”, “O quê”, “Como” e “Onde”, o que é alcançado pelas seguintes etapas”: 

 

“Quem é o público-alvo. 
O que se pretende do público-alvo. 
Como se comporta o público-alvo. 
Que informação o público-alvo busca. 
Que conteúdo produzir para o público-alvo”. (TORRES, 2009, p.88) 
 

Com essas etapas, que envolve o escopo do que é necessário para realização 

de conteúdo, pode-se obter informações que sejam atrativas aos interesses do 

público-alvo. 

Quando pensado no público-alvo em que será direcionado o conteúdo, é 

importante obter segmentações no qual será definida a estratégia utilizada no 
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conteúdo. De acordo com Torres (2009, p. 89) “quando me refiro a público-alvo, penso 

em algo mais especifico, como “os casais, entre 25 e 55 anos, das classes A e B que 

estão indo a um restaurante na minha cidade. Isso é uma boa definição de público-

alvo”. Quando se refere ao público-alvo, a segmentação deve ser específica.  

Torres (2009, p. 89) ainda afirma que “se você acha que seu público-alvo é 

muito amplo, dívida em grupos menores, que possam ser específicos, e trabalhe com 

esses grupos várias campanhas de conteúdo”. Contudo, o público-alvo pode ser 

dividido em grupos personalizados para trabalhar dentro de campanhas de conteúdo. 

  

2.2 BRANDED CONTENT  

 

2.2.1 O que é o Branded Content    

 

   Com a junção de conteúdo, entretenimento e informação, o Branded Content 

surgiu como forma de inovação para a atual publicidade, conforme Covaleski (2010, 

p. 24) é uma “publicidade mesclada ao conteúdo e transformada em entretenimento”.

 Em entrevista com a coordenadora de projetos da agência Tailor Media,  Iraisi 

Gehring, afirma que as estratégias de Branded Content “de certa forma tem um 

alcance que poucas vezes um programa direto ou ações de marketing muito direto 

conseguem atingir”. 

 O Branded Content ainda é novidade para muitos no mercado e, tem como 

principal premissa fazer com que uma marca gere conteúdo para o seu público-alvo 

de maneira significativa, como dito por Lafuente et al (2013, p. 49) “trata-se de uma 

forma de comunicação relativamente nova, na qual é uma empresa, e não a mídia, 

que gera e financia conteúdo jornalístico, educativo ou de entretenimento”.  

 O entretenimento se torna o esteio para que uma comunicação seja mais 

atraente, dando sentido para aproximar a marca as pessoas. Assim envolvendo mais 

o consumidor de forma que ele sinta-se cativado pela marca, como diz Trigo (2003, p. 

32) “o entretenimento nos leva cada vez mais para dentro dele e de nós mesmo”, e 

ainda afirma que “é mesmo divertido, fácil, sensacional, irracional, previsível e 

subversivo [...]. É exatamente por isso que tantas pessoas o adoram”, e complementa 

com uma citação de Michael Wolf que as empresas precisam: 

 
Criar uma experiência; precisam informar e divertir; precisam construir um 
destino ou um estilo. Em outras palavras, assim como clientes esperam que 
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os produtores de leite adicionem vitamina D ao seu produto, consumidores 
procuram pelo fator E em todos produtos [...] e de entretenimento. 
Entretenimento tornou-se a peça-chave da equação de valor do consumidor. 
(WOLF, 1999, p. 27 apud TRIGO, 2003, p. 150).  

  
Devido a uma série de acontecimentos, as empresas passaram a ter um olhar 

mais amplo para entender o que realmente contagia o consumidor, seguindo a tese 

de Kotler et al (2010, p. 04) que visa “em, vez de tratar pessoas simplesmente como 

consumidores, os profissionais as tratam como seres humanos plenos: com mente, 

coração e espírito”. Com esse objetivo o Branded Content tem por finalidade 

aproximar mais o consumidor da marca. Na entrevista, Iraisi Gehring enfatiza: “o 

Branded Content é fascinante, conta histórias de maneira linda e, não tem o que dizer 

convence muito mais, a pessoa simpatiza por aquilo, é que nem uma amizade 

mesmo”. 

Essa comunicação não visa somente em anunciar, mas relacionar a marca 

junto a uma ideia que realmente a represente, na qual Covaleski cita (2010, p. 50) “vai 

além do simples patrocínio, que acrescenta o logotipo do anunciante a um evento, 

envolve correlacionar a marca à ideia criativa, junto com os produtores”.  

O Branded Content traz a expectativa de impactar o público-alvo, aquele que 

mostra indiferença para a publicidade tradicional, Lafuente et al (2013, p. 50) passa 

seis motivos para ser adepto desse método: 

 
a) A crise de credibilidade dos veículos de massa (especialmente jornais e 

revistas); 
b) A saturação da publicidade; 
c) Mudanças do comportamento dos espectadores; 
d) O auge das redes sociais, dos tablets e dos smartphones; 
e) Conexão emocional com consumidores; 
f) O conteúdo é transmídia.  

 

Com o crescente número de empresas que estão aderindo essa nova 

ferramenta de comunicação, em 2003 criou-se a Branded Content Marketing 

Association, que tem por finalidade a troca reciproca de experiências entre 

profissionais que criam e produzem feitos na área, “é o corpo da indústria global para 

profissionais de conteúdo de marca, promovendo as melhores práticas, a partilha de 

conhecimentos e crescente indústria de conteúdo de marca”1.        

 Em 2011 chamado de Branducers, ocorreu o primeiro fórum de Branded 

                                            
1 BRANDED CONTENT MARKETING ASSOCIATION. Sobre o BCMA. Disponível em: 

<http://www.thebcma.info/about/> 

http://www.thebcma.info/about/
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Content, que foi realizado na Espanha, na qual houve discussões e debates entre 

empresas, com produtoras, agências e canais de TV2. 

        O futuro do Branded Content também entra nas pautas em eventos como no Rio 

Content Marketing, que acontece todo ano na cidade do Rio de Janeiro, e encontra-

se já em sua sexta edição, que tem por finalidade promover discussões de conteúdo 

audiovisual aberto a toda a indústria de televisão e mídias digitais3.      

 

2.2.2 Exemplos de estratégias de Branded Content 

 

 O Branded Content atinge com êxito o público jovem, pois é muito usado em 

mídias sociais, Lafuente et al (2013, p. 50) diz “as pesquisas demonstram maior 

eficácia quando se usa o Branded Content em um site ou em uma rede social além 

dos típicos banners, especialmente ante o público da faixa etária que vai dos 18 aos 

34 anos”.             

 A fim de comunicar e aproximar-se do cliente, as empresas utilizam estratégias 

de interação, como sites com mídias de notícias, de forma a atrair o público-alvo. 

Como exemplo citado por Birkner (2014) de um site que é procurado por empresas 

para realizar uma parceria e, unir comunicação com interatividade, “conteúdo de 

marca tornou-se também uma grande presença no BuzzFeed, com campanhas de 

conteúdo patrocinado de empresas como a American Express, Virgin Mobile, Pepsi e 

Samsung”.            

 Na Figura 1 é uma exemplo onde a Pepsi utiliza o site BuzzFeed para uma 

ação de comunicação: 

 

 

 

 

 

 

                                            
2 BRANDUCERS. Branducers 2011. Disponível em: <http://www.branducers.com/2011/> 
3 RIO CONTENT MARKETING. O evento.  Disponível em: 

<http://riocontentmarket.com.br/canal/?riocontentmarket/7920/o-evento/> 
 

http://www.branducers.com/2011/
http://riocontentmarket.com.br/canal/?riocontentmarket/7920/o-evento/
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Figura 1 - Exemplo de comunicação site BuzzFeed  

    Fonte: Site BuzzFeed (2013) 

 

Para isso denota-se a oportunidade de ter como estratégia o Branded Content, 

que tem como natureza a junção de publicidade, conteúdo e entretenimento, 

passando assim informação para o consumidor de forma sutil, sem a característica 

intrusiva da publicidade comum, como diz Lafuente et al  (2013, p. 50) “particularidade 

fundamental é que nunca esse conteúdo usa a repetição como método: uma ação 

jamais pode ser igual a outra”, e Iraisi Gehring confirma em sua entrevista: 

“é preciso criar toda uma ação, você gera conteúdo periódico, o cara confia 
em você, você sugere coisas e ai vem a conversão, esse é o caminho, se 
você fizer só “compre, compre” não é Branded Content, se fizer só 
periodicidade também não é, então bem sutil de médio a longo prazo, você 
fixa a marca, fica ali a marca no coração da pessoa”.  

Para trabalhar de forma correta com essa ferramenta de comunicação é preciso 

entender todos os pontos que liga as ações de Branded Content, conforme o Lafuente 



29 
 

et al (2013, p. 50) “Branded Content não está centrado em comunicar nem em vender 

um produto particular, seu objetivo é relacionar diretamente o consumidor com a 

marca e ligar diretamente a seus valores”.     

 Uma das empresas que vem utilizando essa estratégia é a Red Bull com as 

ações que vem realizando e os apoios em  esportes radicais. Seu investimento em 

marketing chega em torno 30% de sua receita, conforme relata Lafuente et al (2013, 

p. 53) “ela segue uma regra muito simples: disparar rumores, causar alvoroço, chegar 

direto aos talentos”.                                                                                 

 O Branded Content tem como essência de entreter o consumidor, passar o 

conteúdo, e também aproximar o cliente à marca. A Red Bull consegue realizar todos 

esses pontos não fornecendo somente o seu produto, mas junto toda experiência e 

conteúdo relevante que pode passar, ela “não é uma fabricante de energéticos e muito 

menos de bebidas. É uma enorme empresa de comunicação que, sob uma marca 

forte como guarda-chuva, produz e comercializa todo tipo de conteúdo de alto 

impacto” (LAFUENTE et al, 2013, p. 52).      

 Com o desfecho de suas ações, a Red Bull quer ser lembrada por seus 

consumidores, estar presente no dia-a-dia como uma empresa/marca que passa 

conteúdo relevante, e não somente vista como uma opção de energético, para isso 

investe em suas unidades de negócios: 

Por trás de todas essas ações da empresa está a Red Bull Media House 
(RBMH), agência própria criada em 2007 como unidade de negócios 
separada. Consiste em uma enorme usina de conteúdos na qual mais de cem 
pessoas pensam e produzem material para TV, cinema, mídia impressa e 
internet, mas também geram música e desenvolvem aplicativos para 
smartphones e videogames. A RBMH ainda vende o conteúdo criado por 
correspondentes distribuídos em mais de 160 países, que assinam acordos 
de licença com outras empresas, produtoras e meios de comunicação. 
(LAFUENTE  et al, 2014, p. 52).      

Na conversa com a Iraisi Gehring ela diz que “se a empresa não entender sobre 

o que a marca quer falar, ela pode fazer qualquer coisa que vai dar errado, por isso 

tudo é muito customizado”. Portanto, é preciso sinergia e entendimento das empresas 

de como funciona o Branded Content, ter a consciência de que utilizada essa 

estratégia a marca não ficará exposta de forma ostensiva. Mas é através dos estudos 

elaborados para o uso dessa ferramenta utilizada de forma peculiar irá atrair o seu 

público-alvo. 
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2.3 MÉTRICAS DE MARKETING   

  

Um profissional de marketing é o que está atento para todos os cenários 

positivos de um mercado, que consegue definir um planejamento de marketing com 

boas estratégias e principalmente que consegue analisar os resultados. Pois conforme 

Malhotra (2013, p. 03) “os profissionais de marketing podem utilizar o processo de 

planejamento para identificar e avaliar sistematicamente uma variedade de cenários, 

possibilidades e resultados”. 

Os objetivos de marketing devem ser explicados em forma de meta, a fim de 

se obter um alcance em nível de quantidade, obter retorno de valor, e um melhor 

aproveitamento de tempo. De acordo com Yanaze (2010, p. 84) “as metas, são a 

quantificação dos objetivos, ou seja, a tradução daquilo que se pretende alcançar em 

termos de volume, valor e tempo”. 

Junto a esses objetivos, é fundamental que os profissionais de marketing 

saibam propor e trabalhar com ferramentas de controle, a fim de manter suas metas 

superadas e obter seus planos de investimento em ordem. Para Malhotra (2013, p. 

09) “os objetivos de marketing devem proporcionar um guia tangível para a ação, 

incluir ações especificas a seguir, sugerir ferramentas para medir e controlar a 

eficácia”. 

Segundo Yanaze (2010, p. 84) “sem a definição de metas, os objetivos são 

vagos, demonstrando apenas uma intenção a se seguir”. Ou seja, é importante que 

um profissional de marketing saiba trabalhar com ferramentas de controle e tenha uma 

boa noção de valores de investimento e lucro para que fique o mais exposto possível 

as suas intenções e utilizar a maneira mais adequada para propor suas ideias a 

empresa. Além disso Farris et al. (2007, p. 16) também afirma que “os administradores 

devem selecionar, calcular, e explicar as principais métricas empresariais”. Por isso a 

necessidade de conhecer e explicar sobre as métricas de marketing.  

Para se obter um processo de controle e supervisão envolvendo uma ação de 

marketing quatro fatores podem ser considerados. Conforme Malhotra (2013, p. 11) 

“padrões de desempenho, identificar ferramentas para medir o progresso do 

marketing, avaliar o desempenho real em comparação aos objetivos estabelecidos e 

realizar ações corretivas, se necessário”. 

Seguindo essa mesma lógica é necessário utilizar-se de métricas 

quantitativas para então avaliar o desempenho da forma mais lógica possível, a fim 
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de demonstrar os resultados que podem ser vantajosos ou não para uma organização. 

Conforme Farris et al (2007, p. 15): 

 
Uma métrica é um sistema de mensuração que quantifica uma tendência, uma 
dinâmica ou uma característica. Em virtualmente todas as disciplinas, os 
praticantes usam métricas para explicar fenômenos, diagnosticar causas, 
compartilhar descobertas e projetar os resultados de eventos futuros. No 
mundo da ciência, dos negócios e do governo, as métricas estimulam o rigor e 
a objetividade. Elas tornam possível comparar observações entre regiões e 

períodos de tempo. Elas facilitam a compreensão e a colaboração. 
  

Tratando-se de métricas voltadas ao Marketing e mais especificamente na 

área de comunicação, é importante conhecer algumas alternativas já existentes na 

área, pois trata-se de um item muito importante no contexto geral de um mix de 

marketing.  Pois conforme o autor citado acima: 

  
A propaganda é a base de muitas estratégias de marketing. O 
posicionamento e as comunicações transmitidas pela propaganda 
frequentemente estabelecem o tom e o momento para muitas outras ações 
de vendas e promoções. A propaganda não é somente o elemento definidor 
do mix de marketing; ela também é cara e difícil de avaliar (FARRIS et al., 
2007, p. 279)  
 

Também é importante levar em consideração o conhecimento em diferentes 

formas de mensuração, para que haja uma possível relação entre as métricas, no 

momento de medir os resultados, a fim de facilitar a compreensão dos mesmos. Como 

dito por Yanaze (2010, p. 85) “a recomendação é que haja um “painel” com uma série 

de métricas que possam ser relacionadas entre si, tendo papeis complementares”. 

Seguindo dessa lógica apresenta-se alguns exemplos de métricas em Marketing que 

são utilizadas e trabalhadas em comunicação. 

São sugeridas a interação de duas plataformas de monitoramento que podem 

ser analisadas para fins de ações de publicidade. Para Yanaze: 

  
1) Plataforma de Eficiência, Eficácia, Efetividade da(s) Ação(ões) de 
Comunicação; 
2) Plataforma de Informações dos Resultados de Marketing e Comunicação 
e dos Indicadores de Performance. (2010, p. 156)  
 

Sobre a plataforma de eficiência, eficácia, e efetividade das ações de 

comunicação pode ser utilizada para fins de armazenamento dos dados históricos das 

ações que ocorrem simultaneamente. Segundo Yanaze (2010, p. 157) “possibilita a 

formação de séries históricas e cronológicas das ações de comunicação 
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implementadas, bem como a identificação de ações que ocorrem concomitantemente 

e de ações que se complementam”.   

Outra vantagem que se tem com esse tipo de mensuração é o fato de se obter 

informações referente ao perfil do público-alvo bem como a quantidade de pessoas 

impactadas pela ação. Conforme Yanaze (2010, p. 157) “um anúncio veiculado no 

domingo (dia/mês/ano) no jornal X, a quantidade estimada de leitores com o perfil Y 

foi ZZZ (calculando levando em consideração: posição e caderno, tamanho do 

anúncio, comportamento de leitura etc.)”. 

Já para um evento de relacionamento é possível armazenar os objetivos e 

metas sugeridas, bem como classificar por pesos e considerações conforme as 

estratégias definidas. Como dito por Yanaze (2010, p.157): 

  
Com isso, pode-se calcular a quantidade do Público Ponderado 
Atingido/PPA. Como cada ação de comunicação avaliada terá seu 
investimento registrado, será possível calcular o custo por público ponderado 
atingido, facilitando a análise dos gestores acerca do retorno dos 
investimentos realizados. 
 

Para as veiculações em massa um sistema já calcula o investimento por mil 

pessoas alcançadas. E para comunicação mais segmentada pode ser considerado 

pesos diversos conforme a estratégia e a ligação de uma pessoa que poderá fazer 

parte do público geral. Dessa forma pode-se comparar as ações umas com as outras. 

Em concordância com Yanaze (2010, p. 158) “pode ser comparado com o recurso 

investido para se alcançar uma pessoa do público geral numa veiculação de massa 

(peso 1). Assim, com tudo isso, pode-se inferir o grau de eficácia da ação referida”. 

A segunda plataforma de Informação dos resultados de Marketing e 

Comunicação/Indicadores de Performance, tem como objetivo estabelecer um 

armazenamento de informações referente aos resultados financeiros das ações de 

comunicação. Conforme Yanaze (2010, p. 167): 

  
Esse armazenamento, quando adequado, possibilita a formação de séries 
históricas e cronológicas dos resultados operacionais, financeiros e 
mercadológicos da empresa, bem como, quando possível, o estabelecimento 
de relações de causa e efeito com as ações de comunicação que ocorrem 
concomitantemente a formação dos resultados, influenciados pela situação 
ambiental. 
 

Compete a diretoria as decisões relacionadas ao investimento das ações 

envolvendo a publicidade, assim as informações mais relevantes a ser consideradas 

são, segundo Yanaze (2010, p. 171) “retorno aproximado dos investimentos totais em 
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Comunicação Integrada e Indicadores que demonstram como a Comunicação 

Integrada Contribui na Formação do Valor de Mercado da Marca”. 

Já Farris et al. propõe algumas métricas mais especificas para propaganda 

publicitarias. Como a métrica de “exposição” que tem o intuito de entender quantas 

vezes uma propaganda é vista: 

  
Uma exposição é gerada cada vez que uma propaganda é vista. O número 
de exposições alcançado é uma função do alcance do comercial (o número 
de pessoas que o veem), multiplicado por sua frequência (número de vezes 

que as pessoas o veem) (FARRIS et al., 2007, p. 280). 

 

Para a exposição por impacto (GRPs) é relativo a quantidade de pessoas de 

um público, atingidas por um comercial. Para Farris et al. (2007, p.280) “os GRPs são 

cumulativos entre os veículos de mídia, tornando possíveis GRPs de mais de 100%. 

Os pontos de classificação (PCAs) são medidos em relação a populações alvo”.     

 Já para métrica de alcance líquido o propósito é mensurar a divulgação de um 

comercial em uma população. Segundo Farris et al. (2007, p. 281) ela é “equivalente 

ao alcance. Mede os espectadores de um comercial”. A métrica de Frequência média, 

tem a finalidade de medir a intensidade concentrada em uma população, é o “número 

médio de vezes que um indivíduo recebe um comercial, desde que ele realmente seja 

exposto a propaganda” (FARRIS et al., 2007, p. 281) 

Existe também a métrica de alcance efetivo, que mede a porção de 

determinado público que é exposta a uma propaganda e o número de vezes que esse 

público precisa ver o comercial a fim de ser realmente influenciada. Conforme Farris 

et al. (2007, p. 282) “mensurar a porção de um público que é exposta a um comercial 

em um número de vezes suficiente para ser influenciada”. Essa métrica tem correlação 

com a métrica de frequência efetiva que por sua vez é bastante conhecida na área de 

Marketing. Segundo Farris et al. (2007, p. 282) “como regra de planejamento, os 

profissionais de marketing muitas vezes usam uma frequência efetiva de 3. Como 

promete ter um impacto significativo sobre os resultados da campanha”. Essa métrica 

tem o intuito de mensurar o número de vezes que o consumidor deve ver um comercial 

afim de realmente entender sua mensagem.  Como Farris et al. afirma (2007. p. 282) 

é o “número de vezes que um indivíduo deve ver um comercial a fim de registrar sua 

mensagem”.   

Com a disseminação da internet desperta também o desejo de atrair o 

consumidor para essa plataforma de mídia. Pois trata-se de uma relação dinâmica e 
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possibilita várias formas de influência, principalmente para os consumidores, que 

participam de maneira simultânea na rede. Portanto criou-se a necessidade de se 

obter métricas eficientes, afim de avaliar o desempenho e obter resultados 

significativos dessa ferramenta de comunicação. Como afirma Farris et al.: 

  
Certas métricas específicas da Web são necessárias porque a Internet, como 
a mala direta, não serve somente como um meio de comunicação, mas 
também como um canal de vendas diretas que pode oferecer feedback em 
tempo real sobre a eficácia da propaganda na geração de interesse do cliente 

e vendas (2007, p. 280). 
 

São apresentadas a seguir algumas métricas especificas da internet, elas 

possibilitam um instrumento competente e que já vem sendo utilizado pelos 

profissionais da área para as mídias online.   

A métrica de visualização de página é a maneira de contabilizar quantas vezes 

uma página da web foi acessada. Conforme Farris et al. (2007, p. 283) “representam 

as visualizações de página multiplicadas pelo número de arquivos em uma página, o 

que os torna tanto uma métrica de design de pagina quanto de tráfego”. Para a métrica 

de taxa de cliques o intuito é de mensurar a eficácia de uma propaganda na web. 

Como dito por Farris et al. (2007, p. 283) é “medida interativa de propaganda na web. 

Tem grande poder, mas os cliques representam somente um passo em direção, a 

conversão e são, portanto, uma meta de propaganda intermediária”.   

As métricas de marketing possuem papel fundamental no planejamento de 

marketing. Pois conforme Farris et al. (2007, p. 303): 

  
Embora os testes de mercado e experimentos de audiência possam 
esclarecer os efeitos da frequência dos comerciais, os especialistas em 
marketing muitas vezes não possuem dados abrangentes e confiáveis sobre 
essa questão. Nesses casos, eles devem fazer - e defender - suposição sobre 
a frequência necessária para uma campanha eficaz. Mesmo onde bons 
dados históricos estão á disposição, o planejamento de mídia não deve 
contar somente com resultados passados, pois cada campanha é diferente. 
 

Essas entre tantas outras métricas de marketing não garantem o número 

exato de clientes alcançados, até porque uma campanha sempre será diferente da 

outra, mas com base nas pesquisas desenvolvidas e ferramentas de mensuração 

cada vez mais estudadas, é importante explorar esses instrumentos com habilidade e 

conhecimento a fim de se obter um planejamento de marketing bem estruturado e 

altamente aplicável.           
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3 METODOLOGIA 

 
Neste capítulo, será exposta a metodologia utilizada para responder o 

problema de pesquisa e os objetivos geral e específicos que foram projetados. Na 

primeira parte será apresentado o design da pesquisa, explicando o método e o tipo 

de pesquisa aplicada. Na segunda parte mostra os cases escolhidos para análise do 

estudo de casos. Seguindo com a descrição de como foi coletado os dados para 

amostra da pesquisa. E por fim, o método de análise e, como seguiu a interpretação 

dos casos estudados. 

 

3.1 DESIGN DA PESQUISA 

 
Com objetivo geral de identificar o que as empresas e agências estão 

desenvolvendo para estratégias de Branded Content, e como elas estão medindo os 

resultados dessas ações, optou-se por realizar um estudo de casos, para 

compreender mais sobre o tema, e obter informações suficiente para a pesquisa, 

como dito por Yin (2005, p. 20.) “estudo de caso surge do desejo de se compreender 

fenômenos sociais complexos”.  

 Portanto a metodologia adotada foi o estudo de casos múltiplos, que segundo 

Yin (2005, p.75), “deve seguir uma lógica de replicação, e não de amostragem, e o 

pesquisador deve escolher cada caso cuidadosamente”.  

 Para a coleta de dados, foi utilizada como fonte de evidências a Entrevista, pois 

conforme Yin (2005, p. 112) “as entrevistas, não obstante, também são fontes 

essenciais de informações para o estudo de caso. Vai parecer que as entrevistas são 

conversas guiadas, e não investigações estruturadas”. 

 Na direção do roteiro da pesquisa, foi utilizado como base o método de estudo 

ilustrado no quadro a seguir: 
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Figura 2 - Método de estudo de caso  

Fonte: Cosmos Corporation (apud YIN, 2005, p. 72) 

 

3.1.1 Método de pesquisa aplicada 

 
Foi aplicado pesquisa qualitativa de natureza exploratória, por meio da técnica 

de entrevistas não-estruturadas, tendo como base roteiros de perguntas pré-definidas. 

Segundo Malhotra (2001, p. 155) a pesquisa qualitativa é “uma metodologia de 

pesquisa não-estruturada, exploratória, baseada em pequenas amostras, que 

proporciona insights e compreensão do contexto do problema”, e exploratória que 

“tem como principal objetivo o fornecimento de critérios sobre a situação-problema 

enfrentada pelo pesquisador e sua compreensão” (MALHOTRA, 2001, p. 106). 

 Nas entrevistas, buscou-se saber diante das questões apresentadas, os cases 

para análises e, como são utilizadas as estratégias de Branded Content.  

 Além das entrevistas para coletar informações para os estudos de casos, foi 

definido fazer entrevistas com especialistas na área a fim de se aprofundar mais sobre 

a situação problema, pois conforme Malhotra (2001, p. 69) “este método também tem 

utilidade em situações nas quais é escassa a disponibilidade de informações de outras 

fontes. Os especialistas podem contribuir com opiniões valiosas”. 

Tendo em vista a inexistência de pesquisas similares, identificou necessidade 

de coletar dados primários, como parte importante deste estudo, que segundo 

Malhotra (2001, p. 124) “os dados primários são gerados por um pesquisador para a 

finalidade específica de solucionar o problema em pauta”.   
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3.2 OS ESTUDOS DE CASO 

 
O projeto consiste em três cases de sucesso que utilizaram o Branded Content 

como ferramenta de comunicação. O critério de escolha foi pela facilidade em se obter 

informações. As escolhidas foram: 

● Caso desenvolvida pela agência Mirum, “Cyrela by Pininfarina” para 

Cyrela; 

● Caso desenvolvida pela agência Mirum, “Carinho inspira carinho” para 

Johnson & Johnson; 

● Caso desenvolvida pelo núcleo GPBC (Gazeta do Povo), “Uma cidade, 

um desafio” para Becel Pro-Activ. 

 

3.3 COLETA DE DADOS 

 

Foram elaborados três roteiros pré-definidos para cada fonte de informação: 

Agência, Empresa e Especialista na área. Cada roteiro teve em média 25 perguntas, 

e as entrevistas pessoais duraram em média 31 minutos.    

 Com nove entrevistas realizadas no total sendo: uma agência de publicidade 

localizada em Curitiba, e um veículo de comunicação na qual tem um núcleo de 

Branded Content. Também foram aplicadas as entrevistas com as três empresas 

envolvidas com essa estratégia, a fim de se obter um panorama geral de como as 

ações contendo a ferramenta de comunicação, tem sido utilizada e aferida.  

 Da mesma forma, também se seguiu as entrevistas realizada com os 

especialistas que entendessem sobre o tema proposto no estudo. É fundamental para 

qualquer projeto de pesquisa, a coleta de informações a fim de se obter o 

conhecimento necessário para tratar do tema escolhido com propriedade e relevância.  

O Quadro 1 demonstra em quais formatos foram abordadas as entrevistas, 

junto a data e o tempo de duração de cada uma delas. 

 

 

 

 

 



38 
 

Quadro 1 - Guia das entrevistas 

ENTREVISTA FONTE FORMATO DATA TEMPO 

Entrevistado 1 Agência Mirum 
Case Cyrela by Pininfarina 

Entrevista pessoal 6/10 18min e 32seg 

Entrevistado 2 Empresa Cyrela E-mail 7/10 - 

Entrevistado 3 Agência Mirum  

Case Carinho que inspira 

carinho 

Entrevista pessoal 19/10 21min e 50seg 

Entrevistado 4 Empresa Johnson e Johnson E-mail 6/11  

Entrevistado 5 Núcleo GPBC 
Case Uma cidade, um desafio 

Entrevista pessoal 30/10 35min e 16seg 

Entrevistado 6 Empresa Becel E-mail 3/11 - 

Especialista 1 Professor ESPM E-mail 07/10 - 

Especialista 2 Professor ESPM E-mail 25/10 - 

Especialista 3 
 

Professor UNINTER Entrevista pessoal 21/10 50min e 52seg 

Fonte: Autoras (2015) 

 

Após a coleta de dados, seguiu-se com as transcrições das entrevistas feitas 

pessoalmente, e a conferência das respostas que foram enviadas por e-mail. Com 

isso, foram realizadas as análises diante dos pontos expostos, na qual estão 

apresentadas nas análises dos resultados. 

 

3.4 MÉTODO DE ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS CASOS 

 

Segundo Yin (2010, p. 188) “não importa qual estratégia ou técnica específica 

escolhida, você deve fazer tudo para garantir que sua análise seja da mais alta 

qualidade”. Para fundamentar as análises, foi usado como base o estudo da Revisão 

de Literatura, e seguindo a estrutura proposta: 

 

●  Descrição da empresa: uma breve apresentação da empresa escolhida para 

o estudo. 

● O objetivo: Relato dos objetivos que levaram as empresas a escolher o 

Branded Content como estratégia de ação. 
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● Desempenho da ação: Como foi o desenvolvimento das ações de Branded 

Content e como elas ocorreram. 

● Resultados: expor os resultados obtidos com as ações e verificar como estão 

sendo mensurados os mesmos.                                        
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Neste capítulo serão apresentadas as análises das entrevistas realizadas com 

os especialistas, e os estudos de casos escolhidos para a pesquisa. 

 

4.1 ANÁLISE DAS ENTREVISTAS COM ESPECIALISTAS 

 

 Sobre Especialistas 

Inicialmente, as entrevistas buscaram identificar os perfis dos especialistas, 

como nome, profissão, cargo e há quanto tempo trabalha na área. Foram 

entrevistados três pessoas, sendo, Especialista 1: residente em São Paulo, trabalha 

na área de marketing e inovação há mais de 30 anos, é diretor da Inovação da 360º, 

diretor da Storytellers Brand´n Ficction e professor da ESPM. O Especialista 2: 

também reside em São Paulo, 8 anos na área branding, é formado pela USP, sócio 

fundador dos Storytellers, hoje ministra palestras sobre conteúdo de marca para 

empresas tanto no Brasil como no exterior, também é professor de storytelling na 

ESPM. E por fim o Especialista 3: que reside em Curitiba, é diretor da Sorttie Soluções 

Criativas desde de 2007 e professor de marketing na Universidade Uninter, já 

trabalhou em projetos de marketing na Fundação Cultural de Curitiba, na qual 

desenvolveu o “Guia Curitiba Apresenta” - revista de programação cultural na cidade. 

 

 Quando surgiu o interesse 

 O interesse em Branded Content surgiu para os especialistas, através da 

procura pela inovação na área, conforme diz Especialista 3 “criação é o que me instiga 

para a possibilidade de inovar, de você pode usar novas ferramentas, de trabalhar 

com conteúdo de uma maneira realmente interessante, de usar as ferramentas e 

trabalhar de maneira inteligente”. E conforme as respostas dos Especialistas, 

percebe-se que o Branded Content é um conceito de comunicação atrelado a uma 

estratégia e que pode ser aplicado em diversos formatos, o Especialista 2 define o 

que é: 

 
“Existe uma questão importante, que é a definição de Branded Content. Os 
jornalistas vão puxar para o lado mais "Content" e os publicitários vão 
defender a abordagem mais "Branded". A grande questão não é Branded 
Content como ferramenta, mas estudar a fundo o que faz um bom conteúdo, 
seja ele para uma marca externa ao veículo ou não”. 
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 Estratégias de Branded Content para as empresas, segundo os 

Especialistas  

Quando perguntado o que sugerem para as empresas que optam por essa 

estratégia, os Especialista comentam que primeiramente devem compreender o seu 

posicionamento de marca e entender sua audiência para saber qual plataforma irá 

utilizar, com isso as empresas devem também saber como está o mercado, e 

conhecer a sua concorrência, como dito pela Especialista 1 “entendam se precisam 

de fato dessa estratégia de marca e se ela é convergente a estratégia geral da marca. 

Depois que entenda de sua audiência, para quem essa história e/ou conteúdo será 

apresentada”. Os Especialistas também alertam que essa estratégia acontece a longo 

prazo, que é preciso ter periodicidade. Ainda em entrevista o Especialista 1 diz “não 

adianta ter um mega alcance e ação de curto prazo e abandonar a estratégia no meio 

do caminho. Muitas marcas estão fazendo BC por estar na moda e não por ser essa 

uma  alternativa estratégica a marca”. 

É necessário entender qual é a percepção do público-alvo, para saber a forma 

de como irá passar o conteúdo, sendo assim após a compreensão onde é definido as 

estratégias, conforme o Especialista 3 “você fazer um post no Facebook é uma coisa 

muito simples, muito banal. Agora você fazer um post assertivo que, converse de fato 

com teu cliente você tem que ter background4, você tem que ter informação a respeito 

do cliente”. 

 

 Os pontos positivos em relação ao Branded Content 

Verifica-se nas entrevistas que os pontos positivos como resultado da utilização 

dessa estratégia é o ganho entre empresa, agência, veículo e consumidor, como diz 

o Especialista 2 “a empresa ganha um conteúdo mais difícil de ser ignorado, a agência 

pode realizar peças de comunicação em formatos mais longos e criativos, o veículo 

ganha uma fonte de financiamento e o consumidor ganha conteúdos relevantes”. Para 

as empresas os pontos positivos são diversos, como citados nas entrevistas, variam 

desde a oportunidade de se customizar uma comunicação, à obter um conhecimento 

e desenvolvimento de uma plataforma com conteúdo. E ainda afirma o Especialista 1 

“existe o fato de que bons conteúdos vitalizam e geram audiências cativas. As 

                                            
4Background é uma palavra em inglês que pode ter vários significados, entre eles experiência, fundo, 

antecedentes, plano de fundo,contexto, ambiente, circunstâncias, meio, educação. (2015) 
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pessoas podem inclusive se dispor a pagar por um conteúdo de uma marca, caso 

julguem relevante”.   

 

 Os pontos negativos em relação ao Branded Content 

 Já em relação aos pontos negativos, foi sinalizada a importância de entender o 

real conceito de Branded Content para não utilizá-lo da forma incorreta, sem definir 

um objetivo claro pode confundir o consumidor sobre o conteúdo que se pretendia 

passar, resultando assim em desperdícios tanto de tempo quanto financeiro. 

 

 Critérios para o uso do Branded Content 

 Os entrevistados identificam que os critérios que as empresas devem ter para 

escolha da ferramenta, é possuir uma plataforma capaz de despertar o interesse do 

consumidor, pois o Branded Content é utilizado para expor sobre um assunto e não 

sobre a logomarca e conforme enfatiza Especialista 3 “o primeiro critério, é o auto 

conhecimento. O segundo critério, é o objetivo estar claro com as ferramentas que 

irão utilizar”.  

 

 Avaliação de desempenho 

 Quanto perguntado como são realizadas as avaliações de desempenho das 

ações estratégicas de Branded Content, o Especialista 1 diz “ressalto sempre que 

critérios e métricas devem ser medidos e analisados, portanto escolha os mais 

relevantes e importantes para seu cenário de marca. Pode ser trial, conversion, 

duração de leitura na página ou qualquer outra”. Ou seja, é preciso medir aquilo que 

é mais incontestável, que é o engajamento com o conteúdo (likes, compartilhamentos, 

comentários). E ainda afirma a Especialista 2 “a empresa vai querer ver o retorno em 

lembrança de marca e de conversão de vendas”. 

Mensurar o retorno das mídias sociais, é verificar o que pode estar 

acontecendo de negativo em determinada ação, e assim ter tempo hábil de poder 

reverter algo que não está dando efeito, como dito pelo Especialista 3, “mesmo uma 

informação ou melhor, mesmo um input5 que não te traga resultados, já é um 

resultado, no sentido de: olha não adianta você investir tempo nesse segmento, ou 

nesse tipo de ferramenta que ele não tá te trazendo resultado” 

                                            
5 INPUT é uma expressão da língua inglesa que significa entrada. (2015). 
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 O futuro do Branded Content  

Por fim sobre o futuro do Branded Content, os especialistas acreditam que as 

empresas precisam entender primeiramente como funciona o Branded Content para 

não utilizar de forma incorreta gerando frustação e perda de dinheiro, conforme 

Especialista 1 só terá futuro se “as empresas e gestores entenderem que não basta 

criar um conteúdo apenas para estar update6. É necessário fazer o todo de forma 

correta. Se a empresa não atende os 4 P´s básicos de negócios, não adianta ter 

Branded Content”. Já o Especialista 2 diz todos devem se unir para que essa 

ferramenta seja realizada com sucesso, “mas a coisa só vai funcionar quando agência, 

empresa e veículo trabalharem juntos. No final, mais importante do que a definição, 

serão os cases. Eles que devem moldar o mercado”.   

 

4.2 CASO CYRELA BY PININFARINA 

 

● Descrição da Empresa        

O Grupo Cyrela é uma construtora na qual atua no ramo imobiliário há 50 anos 

que contém mais de 8.000 colaborados e assina empreendimentos de alto padrão de 

luxo. A empresa acredita que “O desejo por uma Cyrela se traduz no cuidado com 

cada detalhe, afinal são espaços feitos para quem deseja morar ou investir com 

qualidade, tradição e encantamento”. 

 

● O objetivo 

O caso apresentado que ocorreu no ano de 2014, é o que envolve a empresa 

junto ao Studio de criação Pininfarina (que é um estúdio internacional com design 

italiano que está há 80 anos no mercado). Na qual a Cyrela iria lançar um 

empreendimento de luxo para pessoas mais jovens em São Paulo, em que foi 

projetado grande parte por Sérgio que é o fundador e o seu filho Paulo Pininfarina, 

CEO atual da empresa, chamando assim o empreendimento de Cyrela By Pininfarina.  

Tinha como objetivo criar uma imagem significativa para o produto Cyrela By 

Pininfarina, que envolvessem as pessoas fazendo com que elas se sentissem tocadas 

e interessadas em conhecer mais sobre o produto, que buscassem informações e se 

sentissem mais suscetíveis a aceitar essa comunicação.   

                                            
6 UPADATE significa atualizar, modernizar, e é um termo de origem inglesa.(2015).  
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● Desempenho da ação         

Em três meses foram realizadas uma série de ações dentro do Stand do 

empreendimento, como: ativações com o lançamento de vinho Bueno Aines tendo 

como convidado no stand o apresentador e comentarista da Rede Globo Galvão 

Bueno. Visitas de clubes esportivos como Ion Borth e Moto Gread uma rede social de 

carros de luxo, conforme apresentado vídeo no QR Code: 

 

Figura 3 - QR Code Vídeo Cyrela by Pininfarina Evento U-On Board 

 

 
Fonte: Youtube (2014) 

 
E para o lançamento do produto teve a presença do presidente da Cyrela Efrain 

e o Paulo Pininfarina, junto com uma exposição de itens marcantes da história da 

Pininfarina, como: relógios, bicicletas e barcos desenhados por eles.  

 Para a cobertura dessas ações, a agência contratou o fotógrafo publicitário 

Victor Collor, considerado da elite em São Paulo, na qual já realizou trabalhos de 

destaques tanto na mídia quanto em grifes de joalheria. O convite teve por objetivo 

despertar o interesse por conter características relevantes, e por produzir conteúdo 

de qualidade, além de ser influente para o público-alvo do empreendimento. Uma das 

ações realizadas foi a exposição de uma Ferrari, na qual Victor Collor tirou fotos dos 

seus colegas e amigos que levou para exposição. Com essas fotos foi produzido o 

conteúdo para as redes sociais da Cyrela. 
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Figura 4 - QR Code Galeria Pininfarina + Cyrela + VICCO 

  

 

       

   

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2015) 

 

● Resultados 

 Para a mensuração dos resultados foi utilizado as ferramentas disponibilizadas 

pelas redes sociais como: Google, YouTube, Google Analytics para informações de 

leads7 através da base de contatos do próprio cliente e informações de quantas 

unidades foram vendidas.         

 Para a Cyrela a ação desenvolvida superou as expectativas, e foi muito positiva 

a repercussão para empresa, o Entrevistado 2 disse, “foi extremamente positiva, para 

nós, foi uma inovação que será repetida nos próximos lançamentos de produtos”. De 

acordo na entrevista, o Branded Content se adequou com o empreendimento, de 

forma que ele possuía características fundamentais para a comunicação com o seu 

público final, o que contribuiu para o posicionamento da mesma e o número de vendas 

do empreendimento em questão, “elas conseguem fazer muito mais barulho do que 

mídia tradicional, portanto, ajudam a vender os empreendimentos e contribuem para 

o posicionamento aspiracional que queremos imprimir à marca Cyrela”.   

 

 

     

    

                                            
7 Lead é quando alguém que fornece informações de contato (nome, email, tel., etc.) em troca de 

uma oferta de valor no seu site. SANTOS (2015). 
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4.3 CASO CARINHO INSPIRA CARINHO - JOHNSON & JOHNSON 

 

● Descrição da empresa 

A Johnson & Johnson, é uma empresa americana segmentada na área 

farmacêutica e médica hospitalar. No Brasil, os produtos têm divisão de consumo 

como: higiene oral, saúde da mulher, cuidado com a pele, medicamentos, cuidado 

com o bebê e criança, lentes de contato e cuidados tópicos como tratamento de 

machucados leves, alívio de dores e proteção contra germes. A Johnson tem marcas 

de produtos como: Johnson’s baby, Carefree, Listerine, Cotonetes, Sempre Livre, 

Neutrogena entre outras marcas conhecidas no mercado internacional e nacional.  

 

● O objetivo 

O caso apresentado da empresa Johnson & Johnson é o “Carinho inspira 

Carinho”, que tem como principal objetivo o reposicionamento da marca na visão dos 

consumidores em geral, associavam como sinônimo de Johnsons Baby. A campanha 

realizada não tinha um público definido, pois o objetivo era despertar a atenção de 

todos que utilizavam a marca. 

 

● Desempenho da ação 

Foi contratado uma agência que tinha experiência em monitoramento de redes 

sociais, com o propósito de realizar uma pesquisa para entender como as pessoas 

expressavam a sua forma de carinho, as mídias utilizadas para o monitoramento 

envolviam: Facebook, Twitter, YouTube e Blogs. Ao entender como as pessoas 

compreendiam o que era a troca de carinho, foi seguida com as análises de percepção 

de cada público, e coletadas as informações para traçar um planejamento estratégico. 

Com isso, foi identificada como ideia principal, a inspiração da troca de carinho, 

sendo recíproca e transmitida para pessoas e os seus envolvidos, acreditando que 

um ato de carinho propagasse uma corrente do bem, e transformando o mundo. 

 As principais ações iniciadas, foram a criação da fanpage exclusiva para a 

campanha: 
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Figura 5 - Fanpage Carinho inspira Carinho 

 

Fonte: Facebook - Fan Page (2015) 

E a criação de uma canal no Youtube na qual continha vídeos contando um 

pouco da história que conversasse com o tema proposto pelo case. 

 

Figura 6 - QR Code Vídeo O presente mais valioso do mundo 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Youtube (2014) 

 

Após todo o planejamento estratégico, foi criado um aplicativo de desktop onde 

tinha como intenção o entretenimento do usuário com a campanha, o objetivo era de 

o usuário publicar uma foto que representasse o momento de carinho relacionado, e 
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que contasse uma breve história sobre esse momento, por fim, as melhores histórias 

eram selecionadas e compartilhadas na fanpage da Johnson.  

Também foi realizado uma campanha chamado de Tour do Carinho, que era 

uma grande coleta de doação de sangue por todo Brasil.  

 

Figura 7 - Fanpage Carinho inspira Carinho 

 

Fonte: Facebook - Fan Page (2015) 

 

● Resultados 

A ação desenvolvida superou as expectativas no quesito envolvimento, 

contabilizado pelo número de views8 dos vídeos da campanha, quanto pela proporção 

de comentários que mostravam que as pessoas tinham aderido a causa. A fanpage 

encontra-se com 3.072.111 inscritos, na qual, ainda é atualizado com histórias e 

comentários com os que o acompanham no facebook. 

        

                                            
8 VIEWS (ou visões em uma tradução livre) pode ser entendida como uma tabela virtual, composta 

pelo resultado de uma consulta a outras tabelas (2013). 



49 
 

4.4 CASE UMA CIDADE, UM DESAFIO - BECEL PRO-ACTIV 

    

● Descrição da empresa 

Pertencente à companhia anglo-holandesa Unilever, fundada em 1960 a Becel 

é uma marca de margarina que possui em seu portfólio produtos especificamente 

desenvolvidos para consumidores que necessitam e procuram por uma alimentação 

mais saudável, tem como missão “deixar os corações do mundo mais saudáveis”. 

 

● O objetivo 

 Da marca Becel Pro-Activ o caso apresentado é “Uma cidade, um desafio”, que 

tinha como objetivo ajudar a população de Curitiba a reduzir o colesterol e a prevenir 

doenças cardiovasculares, que segundo o ministério da saúde são a causa número 

um de morte no Brasil.   

 

● Desempenho da ação 

Foi realizado um projeto, no qual incentivava as pessoas a participarem de um 

desafio. O mesmo foi divido em três etapas: Apresentação do desafio, convite para 

mudança de vida e soluções para estimular hábitos saudáveis.   

 O programa teve duração de três meses, sendo o lançamento da ação em maio 

de 2015, onde foi realizado impacto de mídias utilizando as plataformas online e off-

line do jornal Gazeta do Povo, contendo a conscientização do problema e 

“apresentação do desafio”.         

 No mês de junho se iniciou o “convite para a mudança de vida”, onde foram 

realizadas ativações nos quatro sábados do mês no parque Barigui, a ação seguia 

com a abordagem ao público que frequentava o parque no momento, convidando para 

participar do desafio mediante a um cadastro. Após o cadastramento, o participante 

era encaminhado até o stand da Becel e atendido por um enfermeiro que realizava a 

medição do seu colesterol. Para os que possuíam uma taxa considerada alta, eram 

direcionados para a etapa “soluções para estimular hábitos saudáveis”, na qual uma 

nutricionista prestava informações com dicas de uma alimentação mais saudável, por 

fim esses eram convidados a se cadastrar no programa que o desafiava a diminuir o 

colesterol em três semanas. E para as pessoas que se encontravam com o colesterol 

normal, esses recebiam o convite de participar do café da manhã e provar a margarina 
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Becel Pro-Activ. Junto ao stand também havia um toten interativo, para que os 

usuários pudessem conhecer melhor o canal digital do programa e, enviassem para 

seu endereço de e-mail um Kit de informações referentes, a como ter uma vida 

saudável  

Também havia uma tenda, no qual, os participantes recebiam dicas de personal 

trainers sobre atividades físicas. Essa mesma ação foi realizada nos quatros sábados 

do mês de julho no Parque Jardim Botânico de Curitiba. 

 

● Resultados 

 Para a mensuração dos resultados, além de verificar a audiência do veículo, foi 

contabilizado os acessos ao site da Becel, download realizados do guia e o incremento 

nas vendas durante o período que se seguiu a ação, na qual teve aumentos 

expressivos nas vendas (cerca de 40%) do produto no período da ação, entendendo 

que não foi somente a ação que impulsionou as vendas, como dito pelos especialistas 

há todo um planejamento de marketing por trás que ajuda no retorno. 

 

4.5 TABELA COMPARATIVA 

 

Quadro 2 – Tabela comparativa dos casos 

 Cyrela by Pininfarina Carinho inspira carinho Uma cidade, um desafio 

Objetivo 

Inauguração de 

empreendimento 

Reposicionamento de 

marca 
Institucional 

Desempenho 

 Ativação; 

 Ação de 

envolvimento com 

o público. 

 Produção de 

conteúdo. 

 Pesquisa; 

 Ação em mídias sociais; 

 Envolvimento com o 

público; 

 Produção de conteúdo; 

 Produção de 

conteúdo; 

 Ativação; 

 Ação de envolvimento 

com o público. 

Resultados 

 Resultado positivo 

nas vendas. 
 Engajamento do público 

 Aumento acesso ao 

site; 

 Engajamento ativação 

nos parques; 

 Aumento vendas do 

produto. 

    Fonte: Autoras (2015)       
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS   

  

O objetivo da presente pesquisa foi identificar o que as empresas e agências 

estavam desenvolvendo como estratégias de Branded Content, e como as mesmas 

estavam medindo os resultados dessas ações.  

 Para isso, foi analisado casos com marcas que já trabalharam com esse 

conceito de comunicação e que ainda vem trabalhando, tendo a preocupação de 

compreender como cada ação foi planejada e executada. 

 Para alcançar a resposta do problema proposto, foram traçados seis objetivos 

específicos sendo eles: analisar cases que utilizam essa estratégia; como ocorre o 

planejamento de Branded Content nas agências e empresas; identificar como são 

desenvolvidas as estratégias de Branded Content; investigar os resultados obtidos; 

mensurar a eficiência e eficácia das ações; e sugerir métricas para avaliar os 

resultados. 

 A revisão de literatura possibilitou aferir que o consumidor se sente enfadado 

com a publicidade tradicional e busca mais conteúdo de relevância para o seu dia-a-

dia. Com isso percebe-se que o profissional de marketing deve estar sempre atento 

ao que mercado espera, compreender as solicitações de mudanças, e também, 

acompanhar a inovação. 

 Este trabalho contribuiu para elucidar como um novo conceito de comunicação 

pode ser abrangente, como ele influencia e envolve o público, na qual foi possível 

observar no caso da Becel e da Johnson, que envolveram as pessoas tanto em 

quesito de saúde quanto no emocional. Além disso, foi possível compreender a 

importância de definir claramente um objetivo de comunicação para qualquer ação 

proposta, para assim traçar um planejamento estratégico. Essa importância também 

envolve a mensuração e o retorno para a marca.  

  As limitações encontradas durante o trabalho realizado impactaram na 

execução das entrevistas para a análise de conclusão. Por se tratar de casos de 

grandes marcas, teve limitação no contato com os clientes escolhidos. Já com 

especialistas na área, houve dificuldade em conseguir encontrar os que estivessem 

dispostos a participar do estudo por conta do tempo escasso. 

Obstáculo encontrado no decorrer da realização deste estudo, foi com relação 

à dificuldade em encontrar material na literatura para o referencial com informações 
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que interligassem com o tema, isso se deve ao fato de se tratar de uma questão no 

qual ainda existe pouco estudo realizado. 

 Sugere-se que o conceito Branded Content seja avaliado também em ações 

que envolvem um baixo custo de investimento, para que se possa verificar se o 

mesmo é realmente tão eficaz no que sugere o tamanho do público atingido ou, se o 

segmento em que a empresa atua é significante também para análises de seu 

desempenho.  Ou seja, verificar se a marca que escolheu trabalhar com o Branded 

Content precisa ser significativamente bem conhecida no seu segmento ou se isso 

não terá relevância para os resultados da ação. 

 Com a análise desse estudo percebeu-se que por ser um conceito de 

comunicação relativamente nova, ainda estão sendo estudadas maneiras que 

permitam obter métricas que sejam efetivas em relação aos resultados de uma ação 

envolvendo esse conceito.   

Contudo o sexto objetivo foi alcançado em partes, levando em consideração, 

que por se tratar de ações muito específicas para cada objetivo proposto pela marca, 

é muito delicado padronizar como se deve mensurar o retorno. O que foi definido, é 

mensurar o que cada plataforma oferece como: cliques, leads, compartilhamento, 

visualizações, audiência alcançada, entre outras métricas. Sendo essas, tanto no 

período de impacto da campanha, como no acompanhamento de sua veiculação. 

Por fim, conclui-se que é preciso avaliar o Branded Content envolvendo outras 

plataformas de mídia, como por exemplo, as utilizadas em comerciais de televisão ou 

outro veículo de comunicação com um maior de número de receptores, para que seja 

possível verificar quais os efeitos nesses determinados meios.  
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APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA AGÊNCIA 

 

● Nome; 

● Idade; 

● Profissão; 

● Cargo; 

● Há quanto tempo trabalha na área de Publicidade?  

● Há quanto tempo trabalha nesta agência? 

● Como a agência conheceu a ferramenta de Branded Content? E Quando que 

a agência começou a trabalhar com esta ferramenta?  

● A agência iniciou cases de Branded Content com base em quais 

expectativas? 

● Pode contar sobre algum case de sucesso que a agência tenha utilizado 

estratégias de Branded Content? 

● Qual foi o critério de escolha para ser utilizada essa ferramenta? 

● Qual era o objetivo? 

● Quais foram as ações desenvolvidas? 

● Quanto tempo durou essa ação? 

● Qual foi a repercussão? 

● Quais foram os resultados? 

● Como foi feito a mensuração desse resultado? 

● A ação desenvolvida superou as expectativas? 

● Como foi o feedback do cliente? 

● Os clientes têm gostado desta ferramenta? 

● As ações envolvendo Branded Content tem beneficiado a agência de alguma 

maneira? De que forma? 

● Existe alguma expectativa futura sobre o Branded Content na agência 
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APÊNDICE B – ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA EMPRESA 

 

● Nome; 

● Idade; 

● Profissão; 

● Cargo; 

● Há quanto tempo trabalha na área?  

● Há quanto tempo trabalha nesta Empresa? 

● Como a empresa conheceu a ferramenta de Branded Content? E Quando que 

a empresa começou a utilizar essa ferramenta? 

● A empresa decidiu trabalhar com Branded Content com base em quais 

expectativas? 

● Qual foi o critério de escolha para ser utilizada essa ferramenta? 

● Qual foi o objetivo da ação? 

● Quais foram as ações desenvolvidas? 

● Quanto tempo durou essa ação? 

● Qual foi a repercussão? 

● Quais foram os resultados? 

● Como foi feito a mensuração desse resultado? 

● A ação desenvolvida superou as expectativas? 

● Qual foi o feedback que agência passou? 

● As ações envolvendo Branded Content tem beneficiado a empresa de alguma 

maneira? De que forma? 

● Existe alguma expectativa futura sobre o Branded Content na empresa? 
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APÊNDICE C – ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA ESPECIALISTA 

 

● Nome; 

● Profissão; 

● Cargo; 

● Há quanto tempo trabalha na área? 

● Quando surgiu o interesse? 

● Como conheceu a ferramenta de Branded Content? E quando começou a 

trabalhar com essa ferramenta?  

● Você como especialista em Branded Content, o que sugere para as empresas 

que optam por essa estratégia? 

● Quais  os pontos positivos para as empresas que utilizam a estratégia de 

Branded Content? 

● Quais  os pontos negativos para as empresas que utilizam a estratégia de 

Branded Content? 

● Quais critérios as empresas devem ter para escolha dessa ferramenta? E as 

agências? 

● Como são realizadas as avaliações de desempenho das ações estratégicas 

de Branded Content 

● Quais as expectativas para o futuro do Branded Content? 

 

 

 

 


