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RESUMO 

O presente estudo trata das relações comerciais das produtoras de audiovisual com o mercado 

através da captação de recursos advinda das leis de incentivo, do Product Placement e do 

Branded Content, a partir dos métodos de análise secundária e pesquisa qualitativa com 

entrevistas semiestruturadas, realizadas junto a produtoras de audiovisual e empresas de 

mercado do eixo Rio/São Paulo, e explorando caminhos que possam, simultaneamente, melhor 

atender às expectativas do mercado - frente aos desafios que se fazem presentes na publicidade 

contemporânea - e potencializar as oportunidades de sustentabilidade das produtoras. Os 

resultados da pesquisa indicam a necessidade de uma postura inovadora e proativa em gestão 

estratégica por parte das produtoras, e a ampliação das oportunidades colocadas para o setor 

audiovisual, se buscado um movimento sinérgico com as transformações da Era Digital e as 

expectativas do mercado. 

 

Palavras-chave: Cibercultura. Setor audiovisual. Product Placement. Branded Content. 

Comportamento do consumidor. Financiamento através de leis de incentivo. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

The present study deals with the commercial relations of the audiovisual producers with the 

market through the funding of incentive laws, Product Placement and Branded Content, from 

the methods of secondary analysis and qualitative research with semistructured interviews 

carried out with producers of audiovisual and market companies of the Rio / São Paulo axis, 

and exploring ways that can simultaneously better meet market expectations - facing the 

challenges that are present in contemporary advertising - and enhance the sustainability 

opportunities of producers. The results of the research indicate the need for an innovative and 

proactive stance in strategic management by the producers, and the expansion of opportunities 

for the audiovisual sector, if a synergistic movement is sought with the transformations of the 

Digital Age and market expectations. 

 

Keywords: Cyberculture. Audiovisual sector. Product Placement. Branded Content. Consumer 

behavior. Financing through incentive laws. 

  



 
 

RÉSUMÉ 

 

La présente étude traite des relations commerciales des producteurs audiovisuels avec le marché 

à travers le financement des lois d'incitation, le placement de produit et le contenu de marque, 

à partir des méthodes d'analyse secondaire et de recherche qualitative avec des entretiens semi-

structurés réalisés avec les producteurs de sociétés audiovisuelles et de marché de l'axe Rio / 

São Paulo, et d'explorer des moyens de mieux répondre simultanément aux attentes du marché 

- face aux défis de la publicité contemporaine - et d'améliorer les opportunités de durabilité des 

producteurs. Les résultats de la recherche indiquent la nécessité d'une approche innovante et 

proactive dans la gestion stratégique par les producteurs et l'expansion des opportunités pour le 

secteur audiovisuel si un mouvement synergique est recherché avec les transformations de l'ère 

numérique et les attentes du marché. 

 

Mots-clés: Cyberculture. Secteur audiovisuel. Placement de produit. Contenu marqué. 

Comportement du consommateur. Financement par des lois d'incitation. 
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GLOSSÁRIO 

 

ABPITV: Associação Brasileira de Produtoras Independentes de Televisão, antigo nome da 

BRAVI (Brasil Audiovisual Independente). 

Ad-skippin: Permite pular os comerciais em sistema de gravação de vídeos. 

ANCINE: Agência Nacional do Cinema. 

APRO: Associação Brasileira da Produção de Obras Audiovisuais. 

Blockbuster: Palavra de origem inglesa que indica um filme (ou outra expressão artística) 

produzido de forma exímia, sendo popular para muitas pessoas e que pode obter elevado 

sucesso financeiro. 

BNDES: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. 

Brand awareness: Termo usado para identificar a maneira como clientes potenciais percebem 

determinadas marcas, e está normalmente associado a um determinado produto. Sua tradução 

pode ser “notoriedade da marca”.  

BRAVI: Brasil Audiovisual Independente. Antes, com a sigla ABPITV (Associação Brasileira 

de Produtoras Independentes de Televisão), agrupa atualmente mais de 600 produtoras de todo 

o Brasil, apoiando-as através de iniciativas como: Projeto Setorial de Exportação, Capacitação, 

Políticas Públicas para o setor e desenvolvimento do mercado interno. 

Branded content: Quando o próprio conteúdo é promovido de alguma forma pela marca. A 

marca produz conteúdo útil ou divertido e o liga a sua proposta de identidade. A expressão mais 

completa para o conceito em português é Marketing de Conteúdo, que vem falar sobre oferecer 

informações úteis ao usuário – que não tem necessariamente a ver com a marca – e ser 

procurado por ele, tornando-se uma referência no assunto. 

Broadcast: Termo que vem do inglês e significa transmitir. É o processo pelo qual se transmite 

ou difunde determinada informação, para muitos receptores ao mesmo tempo. É formado por 

duas palavras distintas: Broad – largo, ou em larga escala e cast, significa enviar, projetar, 

transmitir. 

Buzz: Marketing boca a boca, procura estimular indivíduos e a sociedade a repassar uma 

mensagem para outros, aumentando sua abrangência e servindo como influenciador. 

Cauda longa: O termo long tail ou cauda longa, em português, é uma ferramenta que vem 

sendo utilizada cada vez mais no mercado online por proporcionar resultados positivos na 

segmentação de conteúdo. Esse é um recurso econômico da internet representado por um 

gráfico de curva, daí o nome cauda longa. 



 
 

Clipping: Processo de selecionar notícias em jornais, revistas, sites e outros meios de 

comunicação, geralmente impressos, para resultar num apanhado de recortes sobre um assunto 

específico. 

Condecine: Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional. 

CPA: Custo por Aquisição. É o caso em que só se paga pelo anúncio quando se alcançar o 

objetivo final da campanha, que pode ser uma venda, o preenchimento de um formulário ou 

Landing Page, visualização de um vídeo, download de algum material ou aplicativo, ou 

qualquer outra finalidade estabelecida. 

CPC: Custo por Clique.  Neste caso, só se paga quando o anúncio receber um clique do usuário. 

É o modelo utilizado, por exemplo, no Google Adwords — ou seja, na compra de palavras-

chave nesse mecanismo de busca. Mas também tem se tornado bastante popular em outros sites, 

portais e blogs. 

CPM: Abreviatura de "custo por mil impressões". Os anunciantes que veiculam anúncios de 

CPM definem o preço desejado por 1000 anúncios exibidos, selecionam os canais específicos 

em que desejam mostrar seus anúncios e pagam sempre que os anúncios são exibidos. 

CPV: Custo por Visualização. Os lances de CPV são a forma padrão de definir o valor que se 

paga pelos anúncios em vídeo TrueView (quando criados no Google Adwords). Com os lances 

de CPV, paga-se pelas exibições de vídeos e outras interações de vídeo (como cliques em call-

to-action overlays, cartões e banners complementares), o que ocorrer primeiro. 

CRM: Sigla em inglês para “Customer Relationship Management”, termo usado para o 

gerenciamento do relacionamento com o cliente ou, ainda, um sistema integrado de gestão com 

foco no cliente, que reúne vários processos\tarefas de uma forma organizada e integrada. 

Core business: Parte central de um negócio ou de uma área de negócios, e que é geralmente 

definido em função da estratégia dessa empresa para o mercado. 

Curta, média e longa-metragem: Curta-metragem é um filme que tem menos de 30 minutos 

de duração, média-metragem tem entre 30 e 69 minutos de duração, e longa-metragem tem mais 

de 70 minutos de duração. 

Endomarketing: Pode-se definir endomarketing como o conjunto de ações focadas no público 

interno e que tem como objetivo maior conscientizar funcionários e chefias para a importância 

do atendimento de excelência ao cliente. 

Endorsment: Técnica que marcas usam para divulgar seus produtos. Ocorre quando, por 

exemplo, um artista recebe um produto ou serviço de uma empresa que deseja uma divulgação, 

seja em shows, programas de TV, gravação de álbuns (estúdio ou ao vivo), workshop, além do 

seu uso na mídia. 



 
 

Flight: Período em que um anúncio está no ar. 

FSA: Fundo Setorial do Audiovisual. 

Go-to-market: Estratégia de canais que uma empresa usará para se conectar com seus clientes 

e os processos organizacionais que se desenvolvem para realizar as vendas, e é utilizado para 

gerar uma vantagem competitiva (obtida através da segmentação dos clientes de acordo com as 

suas preferências, necessidades e características similares) e econômica (obtida através do 

enfoque estratégico nos recursos para os diferentes segmentos de clientes, ao mesmo tempo em 

que se alinham os recursos com atividades percebidas pelos clientes como “de valor”, 

eliminando as atividades redundantes ou sem valor para o mercado) em cada um dos segmentos 

dos clientes.  

HDMI: Sigla em inglês para “High-Definition Multimedia Interface”, é um tipo de conexão 

capaz de transmitir áudio e vídeo em um único cabo em sinal totalmente digital. Esse padrão 

pode ser utilizado em qualquer equipamento, como DVD e computadores, mas são mais usados 

atualmente para transmitir imagens em alta-definição. Dependendo de sua versão, o HDMI 

pode suportar resolução HD (720p), Full HD (1080p), 2K (2048p) e 4K (4096p). 

Hub: A palavra “hub” refere-se, na linguagem tecnológica, a uma peça central que recebe os 

sinais transmitidos pelas estações e os retransmite para todas as demais. No caso dos espaços 

físicos, os hubs caracterizam-se por um lugar propício para o encontro de pessoas que interagem 

e, consequentemente, criam, empreendem e trabalham juntas. 

ICMS: Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. 

KPI: Indicador chave de performance. 

Lovemark: Marca que se torna querida pelos consumidores. 

Marketing institucional: Seu objetivo é trabalhar a identidade, a formação e a consolidação da 

imagem de uma organização (ou projeto). Para isso, presta-se às atividades de “polimento de 

imagem”, na busca de sólida reputação e reconhecimento público para a empresa. Utilizado 

para formar, manter, consolidar ou mudar o conceito público de uma organização, é o sentido 

mais usual em que se emprega a expressão marketing institucional, voltado para a obtenção, 

preservação e melhoria de imagem da empresa no mercado. 

Mídia espontânea: Não é paga, ou seja, somente é veiculada se a mídia decidir notificar 

determinada mensagem sobre a empresa ou cliente. Esse ato acarreta credibilidade porque a 

empresa não pagou e sim foi escolhida pela imprensa, podendo ser por competência, qualidade 

de produto, serviço, entre outros. 

Mix de marketing: Conjunto de variáveis controláveis que influenciam a forma como os 

consumidores respondem ao mercado e consiste naquilo que a empresa pode fazer no sentido 



 
 

de influenciar a procura pelo seu produto, visando alcançar o nível desejado de vendas junto do 

seu mercado-alvo. 

Mobile: Expressão inglesa usada para classificar aparelhos e serviços criados para dispositivos 

móveis, como smartphones e tablets. 

Multiscreening: Assistir a mais de uma tela ao mesmo tempo. 

Netflix: Provedora global de filmes e séries de televisão via streaming, atualmente com mais 

de 100 milhões de assinantes, em mais de 190 países. Sua primeira websérie original de sucesso 

foi House of Cards, lançada em 2013. Hoje em dia, a empresa produz centenas de horas de 

programação original em diferentes países do mundo. 

OTT: Sigla em inglês para “Over The Top”, refere-se à entrega de conteúdo audiovisual pela 

internet sem que os usuários precisem assinar serviços de empresas tradicionais de TV a cabo 

ou via satélite. A transmissão do OTT é via streaming (sem necessidade de download) e pode 

ser tanto gratuita quanto por pagamento de conteúdo específico (como filmes no iTunes ou no 

YouTube), ou por pagamento mensal e acesso a todo conteúdo oferecido (como na Netflix). 

Nos últimos dois casos, o termo utilizado para a prática é VoD (Video on Demand). 

Pitch: Apresentação sumária de 3 a 5 minutos com objetivo de despertar o interesse da outra 

parte (investidor ou cliente) pelo seu negócio, assim, deve conter apenas as informações 

essenciais e diferenciadas. 

Procult: Linha de financiamento do Governo Federal para cadeias produtivas da economia da 

cultura que oferecia financiamento a partir de R$ 1 milhão para investimentos e planos de 

negócios de empresas da economia da cultura, como audiovisual, editorial, música, jogos 

eletrônicos e artes visuais e performáticas. 

Product Placement: Prática de divulgação realizada através de inserções de produtos/serviços 

em meios de entretenimento. Aqui se encaixam produções cinematográficas, novelas, seriados, 

músicas, livros, obras de arte, entre outros. Pode ser chamado de Branded Placement ou Tie-in. 

Propriedade intelectual: Conceito que visa abranger os direitos a respeito de produtos e/ou 

processos do conhecimento, sejam estes tangíveis ou intangíveis. 

Recall da marca: Índice de lembrança dos comerciais, produtos ou conceitos. 

RioFilme: Distribuidora cinematográfica brasileira. Criada em novembro de 1992, a RioFilme 

é gerida pela Prefeitura do Rio de Janeiro. 

Rio Content Market: Evento de conteúdo audiovisual aberto a toda indústria de televisão e 

mídias digitais, que se tornou referência no mercado nacional e internacional. 

ROI: Sigla em inglês para “Return on Investment”, que em português significa “Retorno sobre 

Investimento”. 



 
 

ROE: Retorno sobre Engajamento. 

RSE: Responsabilidade Social Empresarial. 

Sampling: Envio ou distribuição gratuitos ao potencial consumidor de amostras de produtos. 

Show runner: Encarregado do trabalho diário de um programa ou série de televisão, e que visa, 

entre outros, dar coerência aos aspectos gerais do programa. 

Spin-off: Nos meios de comunicação, spin-off é um programa de rádio, programa de televisão, 

videojogo ou qualquer obra narrativa criada por derivagem, isto é, originada a partir de uma ou 

mais obras já existentes. Sua diferença com uma obra original é que a primeira se concentra, 

em particular, mais detalhadamente em apenas um aspecto (por exemplo, um tema específico, 

personagem ou evento), ou modificando um pouco a história e seus aspectos originais. 

Stakeholders: Públicos de interesse de uma organização. São as partes interessadas e 

envolvidas voluntária ou involuntariamente com a mesma, onde há um objetivo específico de 

relacionamento, trazendo benefícios para ambas as partes. 

Streaming: Transferência de dados na internet com o intuito de enviar informações multimídia 

de servidores para clientes. Esse tipo de transferência permite que os usuários tenham acesso 

aos seus conteúdos com muito mais velocidade. Por serem transmitidos em “buffering” — ou 

seja, transferências de pré-carregamento — e por meio de blocos de dados, os materiais podem 

ser assistidos antes que um download completo seja realizado. 

Target: Expressão usada para designar o público-alvo de um produto ou serviço. 

Transmídia: Do inglês transmedia, significa conteúdo que se sobressai a uma mídia única. Na 

prática, significa que as diferentes mídias transmitirão variados conteúdos para o público de 

forma que os meios se complementem, pois se o público utilizar apenas um canal terá apenas a 

mensagem parcial do assunto em questão, já que a transmídia induz ao ato de contar histórias 

através de várias mídias, com um conteúdo específico para cada uma. 

Top-down: Decisões tomadas por um executivo, diretor, ou alguém em um cargo de gestão. 

Essa decisão reflete-se em todas as camadas hierárquicas seguintes e tem consequências para 

todos. Esse tipo de decisão acontece diariamente nas empresas, é ideal para atitudes rápidas ou 

que exijam um nível de estratégia avançado. 

TRP: Sigla em inglês para “Target Rating Point”. É um índice que dá uma ideia do alcance e 

da frequência das mensagens publicitárias para o público-alvo. 

Turnover: Rotatividade de pessoal em uma organização, ou seja, as entradas e saídas de 

funcionários em determinado período de tempo. 

Vídeo sob demanda: Também conhecido pelo termo inglês video on demand (VoD), é uma 

solução de vídeo sobre xDSL, ou outra tecnologia banda larga. Por meio de uma página Web 



 
 

na tela da TV, o assinante pode escolher diferentes tipos de filmes e programas de TV que 

estejam disponíveis em VoD. A solução consiste em enviar conteúdo em formato de vídeo, 

karaokê, jogos, etc. - sob demanda ou continuamente, utilizando redes de banda larga de 

operadoras de comunicação. 

Voice over: Técnica de tradução audiovisual em que a dobragem é sobreposta à voz original, sendo 

que esta pode, contudo, ser ouvida como voz de fundo (ou em segundo plano). 

YouTube: Site americano de compartilhamento de vídeos, com sede em San Bruno (Califórnia). 

A empresa Google comprou o site em novembro de 2006 por US $ 1,65 bilhão, passando o 

YouTube a funcionar como uma de suas subsidiárias. 

Zapping: Troca veloz de canais de TV.  

Zipping: Leitura acelerada de vídeos/CDs. 
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INTRODUÇÃO 

 

“A informação recebe sua maior recompensa no momento em que é nova; vive apenas 

nesse momento; [...] Com a narrativa é diferente: ela não se esgota. [...]” 

(BENJAMIN, 1996, p. 204) 

 

 

O presente estudo trata da relação entre as transformações tecnológicas expressas na 

cibercultura e a emergência de novas possibilidades de interação entre os produtores 

audiovisuais, os espectadores e as marcas, mediante ações conhecidas como financiamento 

audiovisual através de leis de incentivo, product placement e branded content. Na esteira desse 

processo, problematiza-se o modelo gerencial, produtivo e comercial das produtoras, de modo 

que, estas possam, através das ações apontadas acima, ampliar a sustentabilidade financeira de 

seus negócios e projetos, ao mesmo tempo em que atendam às marcas em suas demandas por 

comunicação em um novo contexto do mercado publicitário. 

Diante disso, o objetivo central desta pesquisa consiste em compreender como as 

produtoras audiovisuais podem se relacionar com o mercado de comunicação, através de 

captação de recursos, ações de product placement e branded content, as quais contribuem para 

a sua sustentabilidade financeira e de seus projetos culturais e de entretenimento, assim como 

para a promoção das marcas em um novo contexto da publicidade no Brasil. 

Nesse sentido, o nosso argumento central reconhece que as mudanças de 

comportamento, em curso desde o início do Século XXI, decorrentes da revolução tecnológica 

expressa na cibercultura, colocam em xeque modelos tradicionais de comunicação, exigindo 

movimentos de permanente reinvenção, os quais abrem novas possibilidades de negócios para 

as produtoras audiovisuais. Todavia, nossa hipótese é que as produtoras, ainda não 

internalizaram as competências necessárias para interagir com as empresas e suas marcas, 

visando à captação de recursos e ao desenvolvimento de ações de product placement e branded 

content.  

Seguindo o rastro e o rumo da Era Digital, novos hábitos integram o repertório cotidiano 

de espectadores/consumidores e novas necessidades/exigências são colocadas para o mercado, 

ao mesmo tempo em que é observada uma ampliação das oportunidades postas para o setor 

audiovisual. E, nessa perspectiva, ganha destaque a potência contida nas ações de Product 
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Placement1 e Branded Content2, sendo o primeiro um formato comunicacional que diz respeito 

à comercialização e venda de espaços para inserção das marcas no meio das produções de 

entretenimento autorais - tanto para os formatos televisivos de séries, quanto para os filmes, e 

o segundo, um formato de comunicação em que a criação de conteúdo é direcionada para as 

marcas, possibilitando a construção de uma vinculação emocional do consumidor com os 

valores e atributos que estas desejam comunicar. 

O setor audiovisual brasileiro estrutura-se e financia-se a partir de múltiplos formatos, 

produzindo conteúdo para veículos mediáticos distintos - ao oferecer produtos para televisão, 

web, cinemas e jogos, atuando em escala de comercialização e concorrência mundial e 

produzindo entretenimento ficcional, documental e publicitário. E o crescimento deste setor foi 

proporcionado por bem-sucedidas medidas de políticas públicas, empreendidas para estimular 

a cadeia produtiva do audiovisual, sendo observada, no entanto, a existência de um perigoso 

caminho de dependência das produtoras nacionais à subvenção do Estado, para a manutenção 

e sobrevivência de sua produção. Tal situação de dependência pode ser verificada, por exemplo, 

na produção cinematográfica brasileira, sendo assim problematizada por Silva (2009): 

 

No Brasil, o forte crescimento do volume de filmes realizados nos últimos anos revela 

o sucesso das políticas de fomento, as quais estão diretamente associadas à subvenção 

pública através das leis de incentivo. Contudo, se por um lado, nessas leis reside a 

existência de uma indústria do cinema nacional, por outro, nelas também se encontra 

parte das nossas dificuldades na busca pela sustentabilidade. Esse paradoxo inerente 

às leis de incentivo brasileiras deriva da contabilização prévia, por parte do produtor, 

da possibilidade de captação dos recursos públicos. Benhamou (2007) discute como 

a subvenção pública às atividades culturais, em qualquer parte do mundo, produz um 

‘efeito perverso’ ao reduzir a busca por alguma solução criativa ao financiamento, ou 

por alguma possibilidade de redução dos custos de produção, em função da garantia 

de um orçamento mínimo proveniente das leis de incentivo e de proteção. Além disso, 

a oferta dessas verbas públicas inflacionou os custos médios de produção dos filmes 

brasileiros nos últimos anos. Portanto, o problema apresenta elevada complexidade, 

uma vez que ao mesmo tempo em que o financiamento público se configura no 

elemento capaz de viabilizar a produção, representa no longo prazo um entrave à 

sustentabilidade da indústria cinematográfica. Assim, torna-se necessário procurar 

propostas que possibilitem uma gradual redução do papel do Estado no financiamento 

da produção cinematográfica no Brasil. Embora de grande importância, as leis de 

incentivo ‘foram apenas um primeiro passo’. (SILVA, 2009 p.72).   

                                                           
1 Prática de divulgação realizada através de inserções de produtos/serviços em meios de entretenimento. Aqui 

encaixam-se produções cinematográficas, novelas, seriados, músicas, livros, obras de arte, entre outros. Pode ser 

chamado de Branded Placement ou Tie-in. 
2 Quando o próprio conteúdo é promovido de alguma forma pela marca. A marca produz conteúdo útil ou divertido 

e o liga a sua proposta de identidade. A expressão mais completa para o conceito em português é Marketing de 

Conteúdo, que vem falar sobre oferecer informações úteis ao usuário – que não tem necessariamente a ver com a 

marca – e ser procurado por ele, tornando-se uma referência no assunto. 
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A revolução tecnológica - em seus efeitos sobre os consumidores e as empresas – 

inaugura um tempo de conectividade e de interatividade com distintas telas, o que vem não só 

ampliando a circulação de mensagens, como exigindo uma maior qualificação das mesmas. 

O mercado audiovisual brasileiro atravessa um momento de grandes transformações 

estruturais, as quais se iniciaram em 1995 com a fase conhecida como ‘Retomada do Cinema 

Brasileiro”, que progressivamente elevou a capacidade produtiva do país para um patamar, 

antes inimaginável, superior a 150 filmes por ano. Com isso, as transformações tecnológicas e 

a difusão das assinaturas de TV paga ampliaram o mercado audiovisual brasileiro, que passou 

a debater a necessidade de alguma regulação com o objetivo de garantir espaço para o conteúdo 

nacional nos canais da TV paga. Desse debate resultou a Lei nº 12.485/2011, que obriga uma 

exibição mínima de conteúdo nacional nos canais da TV paga, já resultando na triplicação de 

horas de conteúdo nacional nos canais estrangeiros da TV paga, segundo dados da Agência 

Nacional do Cinema (ANCINE, 2016).  

Paralelamente ao desenvolvimento desse setor criativo, o mercado de consumo de 

entretenimento passa por uma importante transformação, que abrange a entrada de novos 

sistemas de exibição de conteúdo via web, no caso o VoD - Video on Demand3, mas, sobretudo, 

a constatação de que os jovens utilizam cada vez mais as plataformas móveis como veículo de 

transmissão de conteúdo (tablets e smartphones). Isto obriga o setor a produzir vídeos menores 

e, assim, impõe às produtoras de audiovisual o desenvolvimento deste modelo de negócio, bem 

como, no caso brasileiro, uma consequente gestão estratégica de maior eficácia de custos, para 

que as mesmas possam fazer frente ao mercado concorrencial, que surge para atender a estas 

demandas. As consequentes mudanças no mercado, como a oferta de conteúdo de baixa 

qualidade disponibilizado gratuitamente na web, e a entrada das grandes agências de 

publicidade e/ou editoras, incrementam a disputa pela produção do conteúdo de Branded 

Content. 

É certo que as produtoras de audiovisual representam uma diversidade de porte e de 

modelos de atuação - em termos de estrutura de gestão, formato de produção e direcionamento 

para a comercialização de seus produtos no mercado, havendo algumas com portfolio 

majoritariamente direcionado ao conteúdo cinematográfico de entretenimento, como a Ipanema 

Filmes; outras de modelo misto de atuação, que produzem conteúdo cinematográfico e 

                                                           
3Vídeo sob demanda é uma solução de vídeo sobre xDSL, ou outra tecnologia banda larga. Por meio de uma página 

web na tela da TV, o assinante pode escolher diferentes tipos de filmes e programas de TV que estejam disponíveis 

em VoD. A solução consiste em enviar conteúdo em formato de vídeo sob demanda, utilizando redes de banda 

larga de operadoras de comunicação. Wikipedia. < https://pt.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADdeo_sob_demanda> 

Acesso em 13 de junho de 2016 
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televisivo, como a TV Zero; as focadas nestes dois tipos de produção, mas também direcionadas 

ao mercado publicitário, como a O2, de Fernando Meireles; e, ainda, outras mistas, mais 

direcionadas ao conteúdo web, como a Damasco Filmes; ou as que objetivam somente a 

produção de documentários, como a Grifa Filmes. E existem, também, as produtoras que 

surgiram ou se estabeleceram unicamente para o mercado de web, como a Índigo Brasil. 

Diante deste cenário diverso e complexo, em que é identificada uma ampliação das 

oportunidades colocadas para o setor audiovisual e onde é observada a necessidade de 

reinvenção dos paradigmas que informam a comunicação, vimo-nos provocados a investigar as 

relações estabelecidas entre o setor audiovisual e o mercado, buscando detectar formas de 

atuação que ampliem as oportunidades colocadas nessa relação, no que tange à utilização das 

ferramentas Product Placement e Branded Content pelas produtoras de audiovisual, no campo 

do cinema, da televisão e do conteúdo para web. E, ainda, investigar as formas de financiamento 

dos produtos do setor audiovisual, no caso dos filmes cinematográficos, assim como as 

características de relacionamento e atuação comercial das produtoras brasileiras, no que 

concerne à relação com o mercado de bens de consumo e serviços que, utilizando ou não as leis 

de incentivo e isenção fiscal, têm interesse em divulgar suas marcas, seus serviços e produtos, 

por meio do conteúdo audiovisual de entretenimento, recorrendo a um formato menos maçante 

e já ultrapassado do comercial televisivo.  

O estudo consiste de pesquisa qualitativa e traz recorte regional - buscando os mercados 

mais producentes em volume de conteúdo cinematográfico - representado nas produtoras 

instaladas no eixo Rio - São Paulo, e está organizado em três capítulos. No primeiro capítulo, é 

descrito o crescimento do setor audiovisual brasileiro nos últimos 20 anos, a situação das 

produtoras no cenário atual, sendo também identificadas as implicações contidas nas mudanças 

de comportamento expressas na conectividade e no aumento da interatividade no ambiente 

digital. São apresentados dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

ANCINE e Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL), que tratam, respectivamente, 

do aumento do tempo de utilização da internet e da expansão dos smartphones no Brasil, e do 

crescimento da produção de cinema e séries no Brasil. Assim como são apresentados dados 

obtidos no estudo Mapeamento e Impacto Econômico do Setor Audiovisual no Brasil, realizado 

em 2016, em uma parceria entre Associação Brasileira da Produção de Obras Audiovisuais 

(APRO), Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) e Fundação 

Dom Cabral. Este último estudo é fundamental para nos ajudar a compreender a realidade do 

setor audiovisual e das produtoras de audiovisual no Brasil. O segundo capítulo aborda a 

crescente relação estabelecida entre a publicidade e a produção de conteúdos audiovisuais de 
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entretenimento, enfatizando a importância do Product Placement e do Branded Content, frente 

às transformações recentes do mercado, como respostas das marcas aos desafios da publicidade 

contemporânea, sendo, ainda, apresentados casos nacionais e internacionais em que tais 

ferramentas foram utilizadas. No terceiro capítulo, são apresentados resultados obtidos através 

da pesquisa qualitativa, a partir de entrevistas semiestruturadas realizadas em duas etapas, sendo 

a primeira em 2015 e a segunda em 2017.  

Na primeira etapa, foram realizadas 22 (vinte e duas) entrevistas, distribuídas entre 

empresas de mercado, detentoras de marcas consolidadas (Light, Habib’s, Capemisa, Oi Futuro, 

L’Oréal, BBDTVM, Petrobras, Natura, ONS, BNDES e Premier Pet), com produtoras 

audiovisuais (Conspiração, Pródigo, Damasco, O2, TV Zero, Glaz, Gullane e Fraiha) e com A 

Ancine apoiadora e reguladora do setor audiovisual, tratando de investigar a relação comercial 

entre produtoras e mercado, mapeando os freios e motivações para o investimento do mercado 

em Product Placement e uso das leis de incentivo para financiamento de longas-metragens, mas 

sobretudo, buscando compreender por que apenas uma pequena parcela das empresas do 

mercado fazem uso de tal mecanismo. Na segunda etapa da pesquisa, mergulhamos no universo 

do Branded Content, procurando compreender o modelo de atuação dos interlocutores da cadeia 

de demanda (as empresas), as produtoras responsáveis pelo desenvolvimento e vendas e a visão 

do canal de TV fechada que funciona como um distribuidor e, por vezes, coprodutor deste 

modelo de negócio. Desta forma, apreendemos as forças e fraquezas da relação comercial, 

assim como do modelo necessário para gestão estratégica deste negócio por parte das 

produtoras. Realizamos sete entrevistas semiestruturadas, sendo três com produtoras 

notoriamente desenvolvedoras deste tipo de negócio (Bossa Nova, Grupo Sal e Conspiração), 

duas com grandes empresas usuárias deste modelo de comunicação (Google e Coca-Cola), uma 

com um canal referência nas parcerias deste produto (GNT) e, por fim, uma com o Presidente 

da APRO, entidade associativa que estimula e ampara o setor produtivo e que vem a ser, 

também, proprietário da produtora da Academia de Filmes que realiza Branded Content para 

diversas marcas.  

O referencial teórico buscado a partir de revisão bibliográfica tem como ponto de partida 

autores que discutem a temática da cibercultura – Levy (1999) e Castells (2003), que nos leva 

a outros autores – como Pereira (2013), Helena e Pinheiro (2012), que abordam as mudanças 

de comportamento do consumidor e do território do mercado – em seu diálogo com as 

transformações midiáticas diante da crise do modelo publicitário. As temáticas da comunicação 

e da linguagem nos são trazidas por Mattos (2013), Covalesky (2015) e Zozzoli (2010), sendo 

também visitados estudos mais direcionados ao Branded Content e ao Product Placement, 
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desenvolvidos por Jamet (2013), Baños e Aguillera (2016), Bô e Gúevel (2009), discutindo 

finalmente o papel colaborativo desta demanda de mercado dentro da sustentabilidade 

financeira das produtoras.  

Entre as motivações para realização deste estudo está o crescimento do mercado de 

audiovisual no Brasil revelado através de alguns dados que justificam esta curva ascendente, 

tanto para os conteúdos de produção cinematográfica, quanto para a produção de programas e 

séries televisivas, como os vídeos de conteúdo mais rápido (entre dois e quinze minutos) usados 

também nas plataformas móveis de tablets e celulares.  

Assim, os números citados abaixo ilustram o movimento que ocorre nesta cadeia 

produtiva e que realça a sua importância dentro da economia criativa nacional, dos quais 

destacamos alguns:  
 A quantidade de filmes lançados em 2016 é um recorde em toda a história do cinema 

brasileiro. No total, foram 143 filmes, com 97 obras de ficção, 45 documentários e uma 

animação. Entre os filmes brasileiros, 23 tiveram mais de 100 mil espectadores, 13 mais 

de 500 mil, e sete venderam mais de 1 milhão de bilhetes4.  

 O total de ingressos vendidos em 2016, que atingiu a marca de 30,4 milhões, é o melhor 

resultado desde 19845.  

 A participação de público dos filmes nacionais em 2016 chegou a 16,5%, contra 13% 

no ano anterior. As produções foram realizadas por 134 produtoras de todo o país6. 

 184,3 milhões de bilhetes vendidos em 2016 semanas representam crescimento real pelo 

oitavo ano consecutivo. As receitas de bilheteria superaram R$2,6 bilhões nesse 

período7.  

                                                           
4 Fonte: Relatório 2016 do Observatório Brasileiro do Cinema e do Audiovisual (OCA), divulgado pela ANCINE. 

Disponível em <http://www.brasil.gov.br/cultura/2017/01/cinema-brasileiro-bate-recordes-de-exibicao-e-

bilheteria>. Acesso em 22 de janeiro de 2018. 
5 Fonte: Relatório 2016 do Observatório Brasileiro do Cinema e do Audiovisual (OCA), divulgado pela ANCINE. 

Disponível em <http://www.brasil.gov.br/cultura/2017/01/cinema-brasileiro-bate-recordes-de-exibicao-e-

bilheteria>. Acesso em 22 de janeiro de 2018. 
6 Fonte: Relatório 2016 do Observatório Brasileiro do Cinema e do Audiovisual (OCA), divulgado pela ANCINE. 

Disponível em <http://www.brasil.gov.br/cultura/2017/01/cinema-brasileiro-bate-recordes-de-exibicao-e-

bilheteria>. Acesso em 22 de janeiro de 2018. 
7 Fonte: Relatório 2016 do Observatório Brasileiro do Cinema e do Audiovisual (OCA), divulgado pela ANCINE. 

Disponível em <http://www.brasil.gov.br/cultura/2017/01/cinema-brasileiro-bate-recordes-de-exibicao-e-

bilheteria>. Acesso em 22 de janeiro de 2018. 
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 O ano de 2016 encerrou com 3.168 salas em funcionamento, mantendo expansão acima 

da média dos últimos cinco anos8.  

 Durante o ano de 2015, os gastos com a compra de espaço publicitário em diversos 

veículos de comunicação brasileiros totalizaram mais de 35 bilhões de reais. A TV 

aberta aparece como o meio de comunicação com a maior participação no mercado, 

responsável por 62,9% do total investido no ano passado. O cinema é responsável por 

0,6%9.  

 58% da população brasileira usam a internet – o que representa 102 milhões de 

internautas. A proporção é 5% superior à registrada no levantamento de 201410.  

 Em 2015, a produção audiovisual independente brasileira representou 17,3% da 

programação de filmes de longa-metragem nos canais de TV aberta e 10,70% nos canais 

de televisão por assinatura11. 

Esse crescimento revela o bem-sucedido fomento de políticas públicas, que se 

estruturam na subvenção que se dá pelas leis de incentivo. Entretanto, se o fortalecimento da 

indústria audiovisual está ancorado nas leis de incentivo, revela-se a fragilidade na 

sustentabilidade econômica deste ramo da indústria no Brasil. 

Diante deste cenário, o desenvolvimento de iniciativas que possam tornar esta indústria 

menos dependente dos recursos públicos parece-nos fundamental para a consolidação do setor 

audiovisual brasileiro. 

Na tradicional lógica do mercado, diversas empresas fazem investimentos publicitários 

para evidenciar suas marcas, mas os excessivos apelos publicitários banalizam a comunicação 

com o público-alvo. Por isso, a construção de uma marca depende cada vez mais das 

experiências associadas a ela. A publicidade construía a marca; atualmente, é a experiência que 

ajuda a defini-la.  

As estratégias de comunicação precisam ser revistas, para que as marcas se relacionem 

com os consumidores e compreendam que não basta achar que é apenas necessário trabalhar, 

                                                           
8 Fonte: Relatório 2016 do Observatório Brasileiro do Cinema e do Audiovisual (OCA), divulgado pela ANCINE. 

Disponível em <http://www.brasil.gov.br/cultura/2017/01/cinema-brasileiro-bate-recordes-de-exibicao-e-

bilheteria>. Acesso em 22 de janeiro de 2018. 
9Fonte: Kantar IBOPE Media. Disponível em <https://br.kantar.com/m%C3%ADdia/marcas-e-

propaganda/2016/abril-investimentos-publicit%C3%A1rios-no-brasil-chegaram-a-35-bilh%C3%B5es-de-

reais/>. Acesso em 22de janeiro de 2018. 
10Fonte: TIC Domicílios 2015. Disponível em <http://agenciabrasil.ebc.com.br/pesquisa-e-inovacao/noticia/2016-

09/pesquisa-mostra-que-58-da-populacao-brasileira-usam-internet>. Acesso em 22 de janeiro de 2018. 
11 Fonte: ANCINE. Disponível em <https://www.ancine.gov.br/pt-br/sala-imprensa/noticias/ancine-divulga-

informe-sobre-programa-o-da-tv-aberta>. Acesso em 22 de janeiro de 2018. 
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como sempre foi feito, para vender produtos e serviços, pois cada vez mais é preciso fazer com 

que as marcas se comprometam e defendam causas que motivem a necessidade de identificação 

com as mesmas. 

 

Dentre outros fatores, a proliferação de canais e a concorrência da internet 

contribuíram para desestabilizar o modelo tradicional invasivo, tornando necessário 

investir na sedução do consumidor por meio da inserção de conteúdo mercadológico 

no próprio roteiro dos produtos culturais. A consolidação da mass media 

entertainment industry12 e as possibilidades abertas pela apropriação mercadológica 

das redes sociais digitais contribuem para desestabilizar as já tênues fronteiras entre 

negócios e conteúdo cultural. (CASTRO, 2012, p. 195). 

 

 

Se o marketing continuar valorizando excessivamente a publicidade em detrimento da 

própria experiência vivida pelo consumidor, a inovação será limitada e, possivelmente, serão 

desperdiçadas oportunidades de gerar diferenciais significativos para os consumidores, 

sobretudo no que se refere a agregar valor e orgulho de pertencimento.   

Nesta direção, algumas produtoras de audiovisual vêm desenvolvendo produtos de 

diferentes formatos e para múltiplos canais, em parcerias com o mercado, onde hibridizam a 

publicidade e o entretenimento, seja por meio da inserção das marcas no enredo da história, no 

modelo Product Placement, seja pela criação de um conteúdo elaborado exclusivamente para a 

marca, no modelo Branded Content. O conceito de publicidade híbrida e sua eficácia vêm sendo 

estudados por Rogério Luis Covaleski, segundo o qual esta forma de comunicação de marcas 

“[...] contempla quatro elementos constituintes – capacidade de persuasão, viés entretível, nível 

de interação e estímulo ao compartilhamento” (COVALESKI, 2015, p. 107). 

 

Para atrair o público jovem pela preferência de seus produtos, empresas têm investido 

cada vez mais no Product Placement - inserção de marcas no enredo de histórias - em 

webséries. Para especialistas, essa é uma ferramenta que veio para ficar. ‘Este formato 

contextualiza a ativação, já que não há pausa para falar do produto. A marca está 

inserida no contexto da história. É uma tendência’, afirma Vitor Lima, professor de 

Marketing Digital da ESPM - Rio. Segundo ele, o fenômeno ‘Porta dos Fundos’ 

impulsionou ainda mais o crescimento desta forma de publicidade. Renato Paiva, 

sócio fundador do canal online Omelete, conta que o Product Placement é comum nas 

séries que são transmitidas pelo canal. Na websérie ‘A vida de Lucas Batista’, já 

apareceram marcas como Sony e a Loja Mundo Geek. E na história de ‘Nerds of the 

Dead’, houve inserções do salgadinho Doritos, da PepsiCo. Um dos personagens, 

quando fica nervoso, devora os snacks. No ‘Programa do Omelete’, Skol e Citröen 

também tiveram aparições. ‘Para a próxima temporada de ‘A vida de Lucas Batista’, 

estamos negociando com a Honda para o lançamento de uma scooter dentro da 

websérie’, adianta Paiva. De carona no sucesso das séries online, algumas marcas têm 

optado também por outro formato: o Branded Content. ‘Neste caso, são criadas séries 

especialmente para a ativação de produtos’, explica o professor da ESPM. A agência 

WE criou recentemente uma websérie para o curso de idiomas Yázigi. Foram 12 

                                                           
12 Indústria do Entretenimento de Massa (tradução da autora). 
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episódios, em que um agente interroga vários assassinos do inglês. O trailer teve mais 

de 200 mil views. ‘O fato é que o público não se importa se aqui é publicidade ou não. 

A única exigência é que seja divertido, relevante ou impactante. Gerar entretenimento 

para as pessoas tem sido uma ótima estratégia para a construção da marca’, diz VP de 

Criação da WE, Guy Costa. “Para a Microlins, resgatamos a série ‘Cilada’. 

Convidamos o ator Bruno Mazzeo para produzir uma ‘continuação’, com ciladas 

relacionadas ao mercado de trabalho, área da Microlins’, conta ele. Em junho, a 

Pereira &O'Dell, agência do Grupo ABC, ganhou um Emmy e três Gran Prixs em 

Cannes com a websérie ‘The Beauty Inside’, criada ano passado para a parceria entre 

Toshiba e Intel. Os seis episódios semanais tiveram 70 milhões de views. (MURNO, 

2013, p.13). 

 

 

Apesar de as evidências citadas acima mostrarem um direcionamento claro da 

necessidade de adaptação do entretenimento para a plataforma digital, as possíveis soluções 

que envolvem a parceria com o mercado na busca de gerar rentabilidade, ou melhor, 

sustentabilidade básica, nem sempre são usadas pelas produtoras do eixo Rio/São Paulo. Várias 

possibilidades podem estar atreladas a este paradoxo da necessidade de independência 

financeira do Estado e o desinteresse pela produção do modelo hibrido de publicidade. Fatores 

estes que, supostamente, podem envolver questões de preferência por produções que tenham 

compromisso somente com o valor artístico, inadaptabilidade para fazer frente às demandas do 

mercado ou mesmo o desinteresse movido pelo hábito enraizado de financiar seus produtos 

com os incentivos públicos. Como veremos no capítulo 3, em contrapartida, percebemos que 

as produtoras que estão mais preparadas para o diálogo com o mercado ou que estão em busca 

das parcerias, são, na maioria, as que já faziam publicidade anteriormente e que esta linha de 

produção tem uma importância financeira bastante significativa no negócio das mesmas.  

 

Mesmo que se verifique o valor artístico conceitualmente embutido no produto, não 

se pode desprezar o capital como um fator de produção básico no contexto da indústria 

do audiovisual, citando-se como aspecto principal a longa defasagem entre os 

desembolsos e as receitas nos projetos de investimento. Não há como deixar de 

reconhecer que os custos dos investimentos são mesmo bem elevados, sobretudo 

quando é produzido um tipo especial de bem que, em razão do ineditismo, não possui 

qualquer garantia de mercado. Portanto, nota-se que tem um perfil que o faz 

diferenciado, em função da limitação e da imprevisibilidade próprias da subsistência 

comercial. (SILVA, 2009 p. 138).   

 

 

 

A consolidação dos eventos de negócios do setor audiovisual brasileiro, como o 

RioContentMarket, ampliado em 2018 para Rio2C – Rio Creative Conference, e o Rio Market 

Advertising, assim como o número de cursos oferecidos para gestão de produtoras e projetos 
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audiovisuais pela Brasil Audiovisual Independente (BRAVI)13 e a RioFilme14, demonstram a 

premência na profissionalização da gestão financeira da cadeia produtiva do setor audiovisual 

nacional e a importância de pesquisas que auxiliem na compreensão das oportunidades e dos 

desafios existentes para as produtoras audiovisuais em sua relação com as marcas.   

Desta forma, este estudo pretende compreender a aproximação e o relacionamento das 

produtoras de audiovisual com o mercado e suas marcas, em busca de tornarem as empresas 

mais sustentáveis financeiramente para poderem, assim, realizar mais e melhores projetos 

autorais e de entretenimento. Estão sendo estudadas as possibilidades de captação de incentivo 

e venda de Product Placement para seus projetos autorais e a oferta ao mercado de projetos de 

conteúdo audiovisual de Branded Content. Ainda assim, visa aprofundar as questões contidas 

na relação estabelecida entre a publicidade e o entretenimento, descrevendo a crescente relação 

das marcas com a produção de conteúdos audiovisuais de entretenimento e enfatizando a 

importância do Product Placement e do Branded Content como respostas do mercado frente 

aos desafios da comunicação contemporânea, bem como compreender o processo de expansão 

do setor audiovisual, descrevendo os fatores determinantes de tal crescimento e identificando 

as oportunidades de ações de Product Placement e Branded Content. 

 Busca também conhecer e analisar os processos decisórios empreendidos por produtoras 

de audiovisual - em termos de gestão estratégica, direcionamento de produtos e 

desenvolvimento de conteúdo voltados para os diferentes modelos de negócios, visando, 

sobretudo, à identificação de oportunidades para sustentabilidade de seus projetos culturais e 

de entretenimento por meio da relação comercial de venda de inserção do Product Placement 

nos produtos audiovisuais de entretenimento que são produzidos para televisão, cinema e web, 

assim como do desenvolvimento de conteúdo de Branded Content para atender esta demanda 

do mercado e das marcas. 

 Do ponto de vista das empresas detentoras de marcas, o estudo busca conhecer e analisar 

os freios e motivações das mesmas quanto ao investimento em conteúdo de audiovisual através 

das leis de incentivo, inserção de Product Placement e desenvolvimento de conteúdos de 

Branded Content. 

  

  

                                                           
13 Nova sigla da Associação Brasileira de Produtoras Independentes de TV (ABPI). 
14 Distribuidora cinematográfica brasileira. Criada em novembro de 1992, a RioFilme é gerida pela Prefeitura do 

Rio de Janeiro. 
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CAPÍTULO 1: O MERCADO AUDIOVISUAL BRASILEIRO E AS OPORTUNIDADES 

RELACIONADAS  

 

O setor audiovisual brasileiro está em crescimento, e a tendência é a de que siga se 

expandindo. Em termos de financiamento, tal crescimento está sendo possibilitado por dois 

fatores: o apoio viabilizado pela definição de políticas públicas voltadas para o incremento do 

setor e os investimentos do setor publicitário brasileiro. Sem dúvida, políticas como a Lei 

Rouanet, a Lei do Audiovisual, a criação do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA) e a recente 

Lei nº 12.485/2011, que regula a cota de exibição de conteúdo nacional nos canais da TV por 

assinatura, desempenharam papel crucial no desenvolvimento do setor. Mas, de forma 

associada a tais leis, não podemos deixar de considerar as mudanças que ocorrem no setor, 

segundo o qual a produção audiovisual de conteúdos culturais e de entretenimento interage cada 

vez mais com as marcas, obtendo fonte considerável para a viabilização de seus projetos. 

Estaremos abordando melhor este assunto no próximo capítulo.  

Alguns números são expressivos do recente dinamismo do setor audiovisual brasileiro. 

Estudos realizados pela ANCINE dão conta de que o cinema evoluiu no Brasil, no período de 

2009 a 2015, no que diz respeito ao quantitativo de salas de cinema, de 2100 para 3005 salas, 

apresentando, assim, um crescimento de 42%. Também foi verificada uma ampla mudança 

tecnológica, com 95,6% das salas contando com tecnologia digital, e 39,2% com tecnologia 

3D. Em igual período, o público total cresceu 53%, atingindo 172,9 milhões por ano, e o 

faturamento bruto com bilheteria alcançou R$ 2,3 bilhões, o que representa um aumento de 

142%.15  

O consumo na janela cinema é crescente e, em 2017, os dados apurados em uma 

pesquisa nacional realizada pela Fecomércio/RJ16 demonstram que 34% dos brasileiros 

frequentam cinema. Esse dado representa um crescimento de 17 pontos percentuais em relação 

à mesma pesquisa realizada em 2007. Segundo o gerente econômico da Fecomércio/RJ, Cristian 

Travasso, a maior expansão do hábito de ir ao cinema nesta década não é unicamente pelo 

desenvolvimento da linguagem visual, mas também se deve ao surgimento de mais salas com 

exibição de filmes 3D. Paralelamente também ocorreram promoções e parcerias de salas de 

                                                           
15 Estudo APRO/Sebrae/Fundação Dom Cabral 
16 Agência Brasil <http://agenciabrasil.ebc.com.br/cultura/noticia/2017-04/brasileiros-frequentam-mais-teatros-e-

cinemas-diz-pesquisa> Acesso em 30 de maio de 2017. 
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cinema com empresas de telecomunicações e bancos, que contribuíram para facilitar o acesso 

do consumidor aos ingressos com preços reduzidos.  

Houve um aumento de 153% no volume de horas de conteúdo audiovisual de conteúdo 

nacional brasileiro produzidas e registradas na ANCINE, entre 2008 e 2014, atingindo 4.288 

mil horas. O crescimento das obras seriadas foi o grande destaque, passando de 703 horas, em 

2008, para 2.943 mil horas, em 2014. O estudo comenta que esse crescimento de 318% pode 

ter sido impulsionado por conta da Lei nº 12.485/2011, que regula o mercado nacional de TV 

por assinatura desde 2012. O faturamento das operadoras de TV por assinatura cresceu 244% 

entre 2008 e 2014, aumentando de R$ 9,3 bilhões para R$ 32 bilhões. O valor inclui operações 

de banda larga, telefonia, TV paga e publicidade. Os números brasileiros que aderiram ao 

segmento over-the-top17, como Netflix18, também chamam a atenção. O estudo projeta um 

crescimento de 33% nas receitas até 2018, saindo de US$ 260 milhões, em 2015, passando para 

US$ 462 milhões, o que, se concretizado, ultrapassaria países como o México.  

Ao analisar o impacto econômico do audiovisual, o estudo estima que a receita das 

empresas produtoras do setor seja de cerca de R$ 42,7 bilhões de reais, com base em valores de 

2015, gerando recolhimento de R$ 2,13 bilhões em impostos diretos e R$ 1,25 bilhão em 

impostos indiretos19. 

Apresentando os dados - durante o Rio Market 2016, área de negócios do Festival do 

Rio - levantados em estudos realizados, que tratam do crescimento do setor audiovisual, Manoel 

Rangel, diretor-presidente da ANCINE, destacou: 

 

[...] a força do setor audiovisual brasileiro, responsável por injetar R$ 24,5 bilhões na 

economia em 2014 e por movimentar US$ 1,74 bilhões entre importações e 

exportações de serviços audiovisuais em 2015. São números expressivos, ainda mais 

ao considerarmos o cenário de crise econômica do país. A informação de que o Brasil 

importou US$ 1.1 bilhão em licenciamento de direitos de conteúdos audiovisuais 

(contra a exportação de apenas US$ 81 milhões) confirma a necessidade de seguir 

investindo em mais filmes e séries brasileiras para ocupar o mercado interno e 

aumentar as vendas para o exterior [...] (RANGEL, 2016. Disponível em 

<https://www.ancine.gov.br/pt-br/sala-imprensa/noticias/estudos-da-ancine-

apontam-que-o-mercado-audiovisual-brasileiro-segue> Acesso em 30 de maio de 

2017) 

                                                           
17 Sigla em inglês para “Over The Top”, refere-se à entrega de conteúdo audiovisual pela internet sem que os 

usuários precisem assinar serviços de empresas tradicionais de TV a cabo ou via satélite. A transmissão do OTT é 

via streaming (sem necessidade de download) e pode ser tanto gratuita quanto por pagamento de conteúdo 

específico (como filmes no iTunes ou no YouTube), ou por pagamento mensal e acesso a todo o conteúdo oferecido 

(como na Netflix). Nos últimos dois casos, o termo utilizado para a prática é VoD (Video on Demand). 
18 Provedora global de filmes e séries de televisão via streaming, atualmente com mais de 100 milhões de 

assinantes, em mais de 190 países. Sua primeira websérie original de sucesso foi House of Cards, lançada em 2013. 

Hoje em dia, a empresa produz centenas de horas de programação original em diferentes países do mundo. 
19 Estudo APRO/Sebrae/Fundação Dom Cabral 
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Outro dado a ser considerado na análise do setor audiovisual é o quantitativo de casas 

com aparelhos de TV no país, que passou de 55,3 milhões, em 2008, para 65,1 milhões, em 

2014, o que representa 97,1% dos domicílios com aparelhos de TV. Sendo assim, observa-se 

que este meio tradicional, porém de extrema importância para o Brasil, ainda traz relevância 

para o cenário de audiovisual atual. A participação do conteúdo independente brasileiro nas 

TVs fechadas cresceu 285% entre 2011 e 201320. 

Outro dado diz respeito ao VoD - Video on Demand, que vem assumindo crescente 

importância nos últimos anos. O canal tem uma dinâmica típica do setor de tecnologia e deve 

crescer acima das outras formas de distribuição de conteúdo audiovisual. Atualmente o serviço 

já tem elevados índices de penetração no mercado online e, segundo estudo realizado pela 

ANCINE, em 2016, com dados da NIELSEN, de 2014, o Brasil já possuía um dos maiores 

índices de penetração desse produto, situando-se em terceiro lugar entre os países pesquisados, 

com 32%. 

A partir das perspectivas e tendências que nos são apresentadas pela revolução 

tecnológica constitutiva da Era Digital, e das mudanças de comportamento que dela decorrem, 

é observado o aumento da interatividade com outras telas como elemento gerador de novas 

questões colocadas tanto para as empresas quanto para consumidores. Segundo Mattos (2013): 

 

A tecnologia digital já está reestruturando o mercado de comunicação no Brasil como 

um todo. Se a TV Digital já está provocando mudanças, o aparelho celular digital está 

provocando mudanças mais radicais. [...] O usuário de celular digital, [...], está se 

transformando também, ele mesmo, em produtor e distribuidor de conteúdos 

multimídia para grupo e redes. (MATTOS, 2016, p. 73) 

 

 

De acordo com dados divulgados pela Agência Nacional de Telecomunicações 

(ANATEL), a telefonia móvel registrou 240.850.681 linhas em operação em outubro de 2017 

(1,16 linhas por habitante), destas, 92,2 milhões possuem acesso ao 3G21. 

Em estudo divulgado, em 2015, pela agência internacional We Are Social, foi 

demonstrado que o Brasil está entre as nações mais conectadas do mundo. De acordo com o 

levantamento, o brasileiro gasta por dia 5 horas e 26 minutos na internet, via computador ou 

tablet, e mais outras 3 horas e 46 minutos conectado pelo celular. Ou seja, no Brasil, as pessoas 

permanecem online 9 horas e 13 minutos por dia, o que coloca o país como a terceira nação 

                                                           
20 SAM/ANCINE. Monitorados 14 canais TV paga 2010-2013 
21 ANATEL <http://www.anatel.gov.br/dados/destaque-1/283-telefonia-movel-registra-aumento-de-156-155-

linhas-em-agosto> Acesso em 04 de janeiro de 2018 
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mais conectada do mundo. De acordo com o estudo, o primeiro e o segundo lugares ficam com 

Filipinas e Tailândia, respectivamente22.  

O uso de tecnologias da informação pelos brasileiros foi tema de estudo realizado na 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD - e obteve divulgação, em abril de 2016, 

através do IBGE. E os dados levantados na pesquisa, referentes a tal temática, demonstraram 

que o acesso à internet pelo computador, em 2013, era de 88% e, em 2014, diminuiu para 76%. 

Já o acesso pelo celular passou de 53%, em 2013, para 80% em 2014, indicando que, pela 

primeira vez, o acesso à internet pelo telefone celular nas casas ultrapassou o acesso via 

computador. Com relação ao número de casas com acesso à internet, em 2013, este número 

correspondia a pouco menos da metade. Já em 2014, quase 55% das casas tinham acesso à 

internet23.  

Existiam, em 2012, 31 milhões de brasileiros com acesso à internet via três telas24. Os 

vídeos na internet também fazem parte da rotina de 69% das pessoas que assistem TV no Brasil, 

sendo o YouTube a via de acesso aos vídeos realizada por 95% dessas pessoas, o que representa 

um crescimento de dez pontos percentuais em relação a 201425. Segundo essa mesma fonte, 

76% dos brasileiros que assistem TV fazem atividades simultâneas na sua segunda ou terceira 

tela (idem), e 85% das pessoas mostram-se propensas a prestarem maior atenção aos vídeos ou 

anúncios de marcas no YouTube, quando vistos no smartphone26. No que tange ao acesso à 

internet e à telefonia móvel, o Brasil está entre os cinco países do mundo que mais as utilizam. 

Inserido neste contexto, o telespectador/consumidor assiste, cada vez mais, a conteúdo como e 

onde deseja. Assim, as marcas têm procurado se inserir no conteúdo e não mais apenas nos 

intervalos comerciais, que tendem ao desaparecimento27.  

Diante deste cenário contemporâneo, em que o ambiente digital amplia as possibilidades 

colocadas para o setor audiovisual que, segundo os dados do Mapeamento do Impacto 

Econômico do Setor Audiovisual, realizado em 2016, em uma parceria entre APRO, SEBRAE 

e Fundação Dom Cabral, cresceu 10% em relação a 2014 e adicionou R$20,8 bilhões à 

economia brasileira, são identificadas oportunidades de crescimento para as produtoras de 

audiovisual do Brasil, sendo importante considerarmos que o crescimento de tal mercado, longe 

                                                           
22 R7. <http://noticias.r7.com/tecnologia-e-ciencia/estudo-revela-que-brasileiro-passa-mais-de-nove-horas-por-

dia-na-internet-23012015> Acesso em 20 de maio de 2017 
23 Globo.com.< http://g1.globo.com/jornal-hoje/noticia/2016/04/internet-pelo-celular-ultrapassa-acesso-

computador-segundo-ibge.html> Acesso em 20 de maio de 2017 
24 Dados EGM Next Gen Jan-Dez 2012 – 15-49 anos ABC entre os internautas 
25 Video Viewers Refresh - Brazil, 2015 by Provokers 
26 Brand Buildingon Mobile: Executive summary – Brazil results - September, 2015 
27 ANCINE - Observatório Nacional do Cinema e Audiovisual OCA - Dados Gerais do Mercado Brasileiro 2014 
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de estar saturado, traz na aproximação/relação com as marcas um caminho promissor na direção 

da sustentabilidade financeira de seus projetos. Essa perspectiva é comprovada tanto a partir de 

dados do IBOPE Media28, que demonstram que 4% do total gasto em publicidade em 2014, 

equivalente a R$5,2 bilhões, foram investidos na produção de comunicações em forma de peças 

audiovisuais, quanto pelo panorama que nos trouxe essa pesquisa sobre a realidade das 

produtoras nacionais. 

Como parte do estudo citado acima, existem atualmente 7.312 produtoras, estando 61% 

delas concentradas nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Entre as mesmas, 56,7% são 

classificadas como independentes29, e 66% têm acima de cinco anos de operação.  

O estudo realizou 209 entrevistas com produtoras independentes do setor audiovisual 

brasileiro. Em sua maioria, elas são diversificadas e razoavelmente profissionalizadas, mas 

realizam poucos treinamentos com seus profissionais, sendo relativamente segregadas, 

pequenas, com receitas sazonais e dependentes de recursos públicos. Quanto à amostra 

coletada, cerca de dois terços das empresas têm mais de cinco anos de funcionamento e somente 

17% menos de três anos. Em um setor dinâmico como o audiovisual, isso revela um processo 

de seleção em que as melhores empresas conseguem sobreviver, mesmo em um ambiente 

desafiador, com sazonalidade de receitas e outros obstáculos, mas a maioria ainda passa por 

dificuldades para conseguir manter seu fluxo de caixa dentro de uma estrutura financeiramente 

saudável. As produtoras independentes apresentam um perfil societário, de gestão jovem (70% 

têm menos de 45 anos) e possuem alguma formação específica na área de audiovisual. 

Com base nos dados obtidos na pesquisa qualitativa, o estudo Mapeamento e Impacto 

Econômico do Setor Audiovisual no Brasil definiu o perfil de uma “empresa representativa de 

produção audiovisual independente”, e nos trouxe informações importantes: a empresa 

representativa possui quatro trabalhadores (incluindo sócios e autônomos) em regime CLT no 

quadro fixo e 16 freelancers em projetos temporários. 

Em média, as produtoras independentes do Brasil mantêm sete projetos em carteira, 

pois, como só poucos conseguem o financiamento e são alavancados, são sempre obrigados a 

ter muito investimento no desenvolvimento destes projetos para tentar que um deles emplaque. 

Ela é pequena, com renda anual menor que R$720 mil, o que indica que a maioria dos 

projetos audiovisuais ainda envolve produtos e serviços com baixa penetração nacional. Além 

                                                           
28 IBOPE MEDIA. Retrospectiva e perspectivas – os investimentos publicitários de 2014. 2015. 

Disponível em: <http://www.kantaribopemedia.com/estudos-type/retrospectiva-e-perspectivas-os-investimentos-

publicitarios-de-2014> Acesso em: 20 out. 2016. 
29 Produtoras que não são controladoras, controladas ou coligadas a programadoras, empacotadoras, distribuidoras 

ou concessionárias de serviço de radiodifusão de sons e imagens. 
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disso, a empresa representativa não apresenta planos de expansão significativos, contando com 

um crescimento orgânico baseado em crescimento de faturamento e produção. 

Sobre a formação acadêmica dos sócios, o estudo diz que: 

 

A elevada formação acadêmica combinada com especialização por parte dos sócios 

no campo de atuação das empresas e a possibilidade de estruturação de negócios com 

trabalhadores autônomos e freelancers em um mercado significativo como o Brasil 

permitem que as empresas, mesmo sem crescimento significativo, apresentem 

perenidade e maior impacto econômico que a maioria das pequenas empresas do 

Brasil. (APRO/SEBRAE/Fundação Dom Cabral, 2016, p. 265) 

 

 

Um ponto muito importante da empresa representativa é o que diz respeito à sua forma 

de financiamento. Sobre este ponto, o estudo conclui que: 

 

Não há dívidas, e a empresa se financia, principalmente, com recursos próprios e com 

financiamentos públicos, diretos ou indiretos. Nesse caso, as produtoras do setor 

audiovisual parecem não ter acesso ao mercado financeiro, seja bancário ou não 

bancário, para financiar seu desenvolvimento. Isso limita o crescimento delas, mas as 

torna mais resilientes a ciclos de queda de faturamento. (APRO/SEBRAE/Fundação 

Dom Cabral, 2016, p. 266) 

 

 

Alguns fatores dificultam a capacidade de crescimento da empresa representativa, como 

a falta de canais de distribuição, a dependência excessiva de recursos públicos e a falta de 

recursos para o crescimento. Isso leva este tipo de empresa a não encontrar espaço no mercado 

para vender seus produtos e serviços, ou seja, a empresa representativa é criativa, mas não 

consegue comercializar de forma eficaz sua produção audiovisual.  

Sobre a capacitação de seus funcionários, o estudo chega à conclusão de que a empresa 

representativa não investe em treinamento, pois não considera que a falta de mão de obra 

qualificada seja um obstáculo para seu crescimento, e com isso acaba se tornando desatualizada 

em gestão estratégica e comercial, assim como nas demandas que envolvem uma melhor 

qualificação de seu quadro:  

 

A empresa representativa, por ser pequena e não considerar que falta de mão de obra 

qualificada é o principal obstáculo ao seu desenvolvimento, investe pouco em 

treinamento e, quando o faz, focaliza seus esforços em questões relativas ao processo 

produtivo (...) necessidade de profissionais e treinamento em duas áreas principais: 

captação de recursos e gestão. A primeira diz respeito à dinâmica do setor, ainda 

dependente de recursos públicos, direta ou indiretamente. A segunda, por sua vez, está 

relacionada a uma necessidade da maioria das empresas brasileiras, a de uma gestão 

mais profissional. (APRO/SEBRAE/Fundação Dom Cabral, 2016, p. 267) 
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Assim, para além dos avanços obtidos com as medidas contidas nas políticas públicas 

de incentivo ao crescimento do setor, são identificadas oportunidades colocadas para as 

produtoras de audiovisual a partir do ambiente digital e de um movimento sinérgico com o 

mercado, que poderão favorecer a sustentabilidade de seus projetos culturais e de 

entretenimento. E, nessa direção, pensamos ser necessário o desenvolvimento, pelas produtoras, 

de formatos de comunicação, relacionados à produção de conteúdo e ao entretenimento, que 

possam contemplar a relação estabelecida com as marcas, quais sejam: o Product Placement e 

o Branded Content.  
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CAPÍTULO 2: PUBLICIDADE & ENTRETENIMENTO – A CONSTRUÇÃO DE 

UMA NOVA COMUNICAÇÃO 

  

Neste capítulo abordamos o referencial teórico utilizado como base para a realização da 

pesquisa. Buscamos compreender como as mudanças da Era Digital interferem no 

comportamento e nos hábitos de consumo da sociedade contemporânea e, consequentemente, 

como demandam uma transformação nos modelos de comunicação, tradicionalmente utilizados 

pelo mercado para estabelecer o diálogo de suas marcas com seu público-alvo.  Procuramos, 

assim, estruturar um caminho que pudesse revelar como, neste cenário, o Product Placement e 

o Branded Content ganham espaço no investimento de marketing das empresas, quais suas 

peculiaridades e por que eles representam um segmento de mercado atrativo à cadeia produtiva 

do audiovisual brasileira. 

Demonstramos no tópico 2.1 - Cibercultura: o processo de transformação na sociedade 

contemporânea, como o advento das modernas tecnologias de informação e comunicação 

promoveram novos arranjos socioculturais e interferem nos padrões de cultura de massa e 

cultura midiática.  

Abordamos no tópico 2.2 - As mudanças de hábito, comportamento e consumo na era 

da revolução digital, como as transformações em curso alteraram o modelo de comunicação e 

o modo de vida dos indivíduos na contemporaneidade. Evidenciamos como, para a geração 

nativa da internet, a comunicação está diretamente ligada ao entretenimento que vem a ser 

consumido em diversas plataformas, formatos e através de um modo de comunicação não-

linear, interativa, mais ágil e multiplicável.   

No tópico 2.3, discutimos os novos caminhos de comunicação das marcas e revelamos 

por que o Product Placement e o Branded Content vêm ocupando a centralidade dos processos 

de criação de conteúdo das marcas, por permitir a hibridização das narrativas de publicidade, 

inseridas no contexto do entretenimento.  Finalizando o capítulo, apresentamos exemplos 

nacionais e mundiais de casos de sucesso de Branded Content e Product Placement. 

 

2.1. Cibercultura: o processo de transformação na sociedade contemporânea 

 

A cada minuto que passa, novas pessoas passam a acessar a Internet, novos 

computadores são interconectados, novas informações são injetadas na rede. Quanto 

mais o ciberespaço se amplia, mais ele se torna "universal", e menos o mundo 

informacional se torna totalizável. O universal da cibercultura não possui nem centro 

nem linha diretriz. É vazio, sem conteúdo particular. Ou antes, ele os aceita todos, 
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pois se contenta em colocar em contato um ponto qualquer com qualquer outro, seja 

qual for a carga semântica das entidades relacionadas. (LÉVY, 1999, p. 111) 

 

 

O processo de transformação em curso na contemporaneidade empresta novas 

configurações à sociedade, dando lugar a inéditas conceitualizações e a modos de comunicação 

que se colocam como elementos estruturantes de uma nova cultura. Com o advento da 

informática, diversas esferas da vida humana passam a ser transversalizadas por novas 

tecnologias, nos sendo possível apreender que seus efeitos, produzidos pela (e na) sociedade, 

caracterizam um novo momento histórico - habitado por múltiplas conexões de indivíduos, 

coletivos e instituições, em que interdependência e transformação contínua desenham e 

redesenham, incessantemente, os possíveis diferentes cenários – econômico, comunicacional, 

científico, cultural, social etc. A este fenômeno, considerado irreversível, gerado na Era da 

Informação e pela cultura informática, Castells (1999) identifica como “sociedade em rede”, e 

Lévy (1999) como “cibercultura”. O primeiro apreende tal fenômeno a partir de sua perspectiva 

marxista, reconhecendo-o como inerente à fase atual (iniciada nos anos 70 e ampliada na década 

de 90) da sociedade capitalista, e o segundo a partir de sua abordagem antropológica, em que, 

para além dos imperativos econômicos, estariam em evidência aspectos subjetivos, éticos, 

culturais, bem como o surgimento de uma “inteligência coletiva” que movimenta competências. 

Ambos os autores comungam do entendimento de que a tecnologia é parte constitutiva da 

sociedade e resultante de um processo cultural, e, nessa direção, Lévy (1999) nos apresenta a 

apropriação do ciberespaço pelos indivíduos como movimento social de empoderamento. 

Inúmeros efeitos são produzidos nesse contexto contemporâneo de transformações. 

Linguagens, símbolos, modos de pensar e agir, relações institucionais e de trabalho, em suma, 

vários campos do humano são afetados por essas novas tecnologias, e tal processo 

desterritorializa modos de estar no mundo, anteriormente estabelecidos, dando lugar a muitas 

problematizações. No campo da produção artística, são evidenciados os aspectos da 

coparticipação e da criação coletiva e contínua que caracterizam a obra virtual como processo 

criativo permanentemente em aberto, onde “[...] virtualidades sensoriais e informacionais [...] 

só se atualizam na interação com os seres humanos” (LÉVY, 1999, p. 145), emprestando novos 

entendimentos ao lugar de relevância antes ocupado pela figura do autor (LÉVY, 1999). 

A transversalidade com que se colocam as novas tecnologias nos distintos campos das 

atividades humanas nos permite apreender que tal abrangência tecnológica inaugura um modo 

de comunicação sem precedentes na história da humanidade. No dizer de Castells (2005): 

 [...] nosso mundo está em processo de transformação estrutural desde há duas 

décadas. É um processo multidimensional, mas está associado à emergência de um 
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novo paradigma tecnológico, baseado nas tecnologias de comunicação e informação, 

que começaram a tomar forma nos anos 60 e que se difundiram de forma desigual por 

todo o mundo. Nós sabemos que a tecnologia não determina a sociedade: é a 

sociedade. A sociedade é que dá forma à tecnologia de acordo com as necessidades, 

valores e interesses das pessoas que utilizam as tecnologias. Além disso, as 

tecnologias de comunicação e informação são particularmente sensíveis aos efeitos 

dos usos sociais da própria tecnologia. (CASTELLS, 2005, p.17) 

 

 

Assim, vemos nesse autor que: 

 

[...] a sociedade em rede é a sociedade de indivíduos em rede. Uma característica 

central da sociedade em rede é a transformação da área da comunicação, incluindo os 

media. A comunicação constitui o espaço público, ou seja, o espaço cognitivo em que 

as mentes das pessoas recebem informação e formam os seus pontos de vista através 

do processamento de sinais da sociedade no seu conjunto. (CASTELLS, 2005, p. 23) 

 

 
Na direção de desconstruir a ideia da tecnologia como algo dissociado daquilo que 

estaria caracterizando a cultura enquanto produção fundamentalmente humana, nos diz Lévy 

(1999): 

 

É impossível separar o humano de seu ambiente material, assim como dos signos e 

das imagens por meio dos quais ele atribui sentido à vida e ao mundo. Da mesma 

forma, não podemos separar o mundo material — e menos ainda sua parte artificial 

— das ideias por meio das quais os objetos técnicos são concebidos e utilizados, nem 

dos humanos que os inventam, produzem e utilizam. (LÉVY, 1999, p.20) 

 

 

 E, ainda: 

 

Por trás das técnicas agem e reagem ideias, projetos sociais, utopias, interesses 

econômicos, estratégias de poder, toda a gama dos jogos dos homens em sociedade. 

Portanto, qualquer atribuição de um sentido único à técnica só pode ser dúbia. [...] O 

desenvolvimento das cibertecnologias [...] Encarna, por fim, o ideal de cientistas, de 

artistas, de gerentes ou de ativistas da rede que desejam melhorar a colaboração entre 

as pessoas, que exploram e dão vida a diferentes formas de inteligência coletiva [...] 

(LÉVY, 1999, p. 22) 

 

 

Mostrando-nos como principal evento cultural do ciberespaço a dissolução da “[...] 

pragmática da comunicação que [...] havia reunido o universal e a totalidade” (LÉVY, 1999, p. 

118), o autor nos afirma que “[...] quanto mais universal (extenso, interconectado, interativo), 

menos totalizável [...] (LÉVY, 1999, p. 120), e nos apresenta a cibercultura como afirmadora 

da existência de “[...] uma outra forma de instaurar a presença virtual da humanidade em si 

mesma (o universal) que não seja por meio da identidade do sentido à totalidade”. (LÉVY, 

1999, p. 121). Quanto mais conexão, maior a heterogeneidade, maiores as possibilidades de 

abertura de novas linhas de fuga e de multiplicação de singularidades. (LÉVY, 1999) 
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Experiências inéditas, que abrigam mudanças cognitivas, resultantes da interação no 

universo digital, vêm emprestando novas configurações sociais à formação, à criação artística 

e a tudo que se relaciona à “[...] linguagem, sensibilidade, conhecimento e imaginação 

inventiva” (LÉVY, 1998, p. 17) 

 

É precisamente devido a sua diversificação, multimodalidade e versatilidade que o 

novo sistema de comunicação é capaz de abarcar e integrar todas as formas de 

expressão, bem como a diversidade de interesses, valores e imaginações, inclusive a 

expressão de conflitos sociais. (CASTELLS, 1999, p. 461). 

 

 

O paradigma cibernético, enquanto modelo de compreensão da realidade posteriormente 

estendido a todos os campos da atividade humana, abriga uma tendência de a tudo reduzir a 

dado, cifra ou informação intercambiável e recombinável, fazendo-se necessário, porém, 

escaparmos à armadilha de uma visão de mundo que afirme dualismos que, em última instância, 

buscam edificar um só modo de valorização da produção – comunicacional, artística, laboral, 

cultural, científica, social – humana. A cibercultura - como fenômeno estético que produz e 

partilha sentidos sociais e experiências poéticas - declara seu propósito não totalizante e evoca 

coautoria, criação artística coletiva, ludicidade, convergência de mídias e experiências que, a 

partir da interface maquínica, nos permitem projetar a ilusão do real. 

No dizer de Jacques Rancière, “O real precisa ser ficcionado para ser pensado” 

(RANCIÈRE, 2009, p. 58), e isso nos aponta a potência das tecnologias digitais na direção de 

nos possibilitar uma ampliação de nossa visão de mundo. Essa visão nos conduz a reconhecer 

os hibridismos e a pluralidade dos possíveis da contemporaneidade, e não a buscar um só modo 

de valorização da produção humana, porquanto a estética – experiência posta inicialmente para 

o campo da arte e posteriormente estendida ao campo da comunicação e dos produtos midiáticos 

– é também dimensão inventiva de desenhar mundos. Coexistência de múltiplos possíveis é a 

tônica do mundo contemporâneo, um mundo-processo em que “[...] uma ação combinada e 

ciente dos objetivos, é o único quebra-mar que protege as pessoas da maré do caos.” 

(BAUMAN, 1998, p. 161) 

 

2.2. As mudanças de hábito, comportamento e consumo na era da revolução digital 

 

 [...] o consumidor seduzido pela publicidade não é um enganado, mas um encantado. 

Em síntese, alguém acolhe uma proposição estetizada. Repito minha fórmula da 

época: publicidade funciona como cosmético da comunicação (LIPOVESTKY, 2000, 

p. 9). 
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Lévy (1999), Castells (2004) e Bauman (1998), ao apontarem as transformações 

constitutivas das novas tecnologias, que inauguraram um modo de comunicação que estabelece 

novos arranjos socioculturais, nos permitem pensar que tal processo transformador segue em 

permanente movimento, agregando, no seu curso, novos elementos que nos chegam a cada 

tempo. A expansão do uso da internet, para além dos computadores e celulares, vem agregando 

diferentes tipos de objetos que passam a compor os mais variados cenários - do transporte ao 

universo doméstico, a atualidade está imersa em comandos feitos à distância, através de 

celulares. As transformações acontecem on time, online e provocam verdadeiras revoluções em 

nosso cotidiano, atingindo as esferas privada e pública, o mercado, o modo de vida, hábitos de 

consumo e comportamento de compra, e, fortemente, as relações sociais. 

Helena e Pinheiro (2012) citam como essa nova realidade contribuiu para promover a 

primavera árabe: 

 

As revoluções em série que aconteceram no norte da África, não receberam o nome 

de Youth Revolution30 à toa. No Oriente Médio e no norte da África, 60% das pessoas 

têm menos de 30 anos. Para ter uma ideia do que isso significa, no Brasil são apenas 

17%. Por isso mesmo, os governos locais a classificaram como “baderna de jovens”, 

afirmando de forma míope ser “um bando de ineptos sem consciência”, conforme 

afirmou publicamente um ministro do ditador Mubarak. [...] Esses jovens compõem a 

primeira geração em seu país que teve acesso a uma compreensão global, viabilizada 

pelo acesso à internet. Isso quer dizer que eles cresceram vendo o mundo que 

acontecia através dessa incrível janela para o mundo. Foram diretamente 

influenciados pelos valores ocidentais e pelos modelos democráticos. Tudo isso fez 

com que eles percebessem que as coisas não podiam continuar como estavam e os 

motivou a colocar os pés para fora de casa, tomar o poder de voz, elevar os punhos e 

reivindicar o fim do sistema ditatorial que intimou seus pais e antecedentes. 

(HELENA; PINHEIRO, 2012, p. 43) 

 

 

Como nos explicam esses autores, a primavera árabe “[...] assina simbolicamente 

manifesto em prol do social power31”. (HELENA; PINHEIRO, 2012, p. 44) E, ainda: “O que 

eles reivindicam é um mundo sem fronteiras, completamente livre de restrições e com direito à 

manifestação criativa. Esses jovens estão gritando “This is real! This is me!32”(idem). 

Fenômenos como este, da primavera árabe, de sentido político e social, e que obteve grande 

visibilidade no cenário mundial, multiplicam-se em diferentes momentos, em distintos cenários, 

disparados por múltiplos e singulares contextos, a partir de uma conectividade sem precedentes, 

e convivem com outros fenômenos, de natureza outra, igualmente atravessados por intensa 

                                                           
30 Revolução da Juventude. 
31 Poder social. 
32 Tradução da autora: Isso é real! Isso sou eu! 
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conectividade. Um exemplo disso é a história de Maria Aragon, que nos é também contada por 

Helena e Pinheiro (2012). Menina canadense, de apenas dois anos, Maria Aragon teve seu vídeo 

- em que interpreta, ao piano, uma composição de Lady Gaga – postado no YouTube33. O vídeo, 

encaminhado por blogueiro de celebridades à própria Lady Gaga, repercutiu nas redes sociais, 

ultrapassando a marca de 25 milhões de visualizações no YouTube e transformando a rotina da 

criança que passou a ser abordada, na pequena cidade onde vive com seus pais, como 

celebridade, chegando a fazer dueto com a famosa cantora, a convite da mesma, em show 

realizado em Toronto.  

Estes e outros exemplos demonstram a força das redes sociais na propagação das mais 

variadas causas e dos mais distintos conteúdos, sendo observado que, no segmento composto 

por jovens, a adesão à conectividade ganha proporções de maior intensidade:   

   

Fruto da revolução tecnológica e da globalização, eles formam, ainda, a geração do 

“tudo ao mesmo tempo agora” (uma das inúmeras expressões com as quais os 

especialistas tentam defini-los). [...] São capazes de realizar várias atividades ao 

mesmo tempo (as de estudo nem sempre a contento), porque celular, iPod, 

computador e videogame praticamente viraram uma extensão do corpo e dos sentidos. 

É, enfim, uma juventude que vive em rede, com tudo de bom e de ruim que isso 

significa. (MATTOS, 2013, p. 118) 

 

 

Movidos pela ideia de construírem, protagonizarem e compartilharem suas próprias 

histórias, com seus vídeos no YouTube, seus posts no Twitter, fotos no Instagram e curtidas no 

Facebook, esses jovens saem do mundo dos átomos (livros, jornais, filmes, DVDs, jogos, 

revistas, TV) para o mundo dos beats: 

 

Três das redes de televisão líderes nos EUA veicularam ininterruptamente durante os 

últimos 60 anos que estiveram nesse negócio um montante de mais de 1,5 milhão de 

horas de programação, o que é muita coisa, não? Mas é menos do que os usuários de 

internet subiram no YouTube nos últimos 6 meses. (WESCH apud HELENA; 

PINHEIRO, 2012, p. 46) 

 

 

Tal modelo de comunicação deu lugar a um comportamento multiscreening34. 

Intensamente conectados, esses jovens realizam várias atividades simultâneas, interagindo com 

várias plataformas ao mesmo tempo (celular, tablet, TV, computador, videogame), o que pode 

indicar uma busca por experiências personalizadas, onde o chamado ”Evento Programado” (TV 

regular) vem perdendo lugar. Velocidade, atenção flutuante, baixa capacidade de concentração 

                                                           
33 Site americano de compartilhamento de vídeos com sede em San Bruno (Califórnia). Google comprou o site em 

novembro de 2006 por US $ 1,65 bilhão; O YouTube agora funciona como uma das subsidiárias da Google. 
34 Assistir a mais de uma tela ao mesmo tempo. 
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e a busca por conteúdos prazerosos, de entretenimento, permeiam essa interatividade feita de 

múltiplas telas, o que produz efeitos na mídia convencional.  

Como vemos em Helena e Pinheiro (2012), tal dispersão desdobra-se em 

descontínua/fragmentada audiência, e tal aspecto vem emprestando a tais jovens a designação 

de “garotos perdidos”. Observada a inadequação dos planos de mídia convencionais, diante da 

recusa de jovens ao lugar de espectadores passivos, importa também pensar que o ambiente 

digital abriga possibilidades que dizem respeito a um sentimento de pertencimento coletivo. E 

Mattos (2013) nos atenta para o fato de que, apesar de o sistema digital haver rompido com o  

 

[...] modelo de produção e distribuição da informação de um-para-todos, pois no 

ciberespaço a relação acontece no contexto todos-todos [...] ela não privilegia o 

processo reflexivo, tendo em vista que muitas vezes a inovação é incorporada de 

maneira imediatista e de forma acrítica. (MATTOS, 2013, p. 7) 

 

 

Espaço apreendido por muitos como de pertencimento coletivo, o ambiente digital ativa 

um imaginário que se projeta através da tecnologia. Um imaginário alinhado à ideia de 

protagonismo, mas que busca um encontro com a alteridade. Desconstruindo a ideia de 

imaginário como construção exclusivamente individual, nos diz o sociólogo Maffesoli (2001):  

 

[...] Cada sujeito está apto a ler o imaginário com certa autonomia. Porém, quando se 

examina o problema com atenção, repito, vê-se que o imaginário de um indivíduo é 

muito pouco individual, mas, sobretudo, comunitário, tribal, partilhado. Na maior 

parte do tempo, o imaginário dito individual reflete, no plano sexual, musical, 

artístico, esportivo, o imaginário de um grupo. O imaginário é determinado pela ideia 

de fazer parte de algo. Partilha-se uma filosofia de vida, uma linguagem, uma 

atmosfera, uma ideia de mundo, uma visão das coisas, na encruzilhada do racional e 

do não-racional. O imaginário é alimentado por tecnologias. [...] A técnica é um fator 

de estimulação imaginal. Não é por acaso que o termo imaginário encontra tanta 

repercussão neste momento histórico de intenso desenvolvimento tecnológico [...] 

(MAFFESOLI, 2001, p. 81).  

 

 

A respeito da relação estabelecida entre o imaginário e as tecnologias de comunicação, 

esse autor segue nos dizendo: 

 

[...] o imaginário, enquanto comunhão, é sempre comunicação. Internet é uma 

tecnologia da interatividade que alimenta e é alimentada por imaginários. Existe um 

aspecto racional, utilitário, de Internet, mas isso representa apenas uma parte desse 

fenômeno. O mais importante é a relação, a circulação de signos, as relações 

estabelecidas. Da mesma forma, a televisão e a publicidade articulam o emocional e 

a técnica. Tem lógica nisso, pois a lógica da imagem é sempre técnica. Na base, só há 

imagem pela técnica. (MAFFESOLI, 2001, p. 81).  

Tais afirmativas provocam nosso pensamento em várias direções. O jovem que, para 

protagonizar uma cena/história, a compartilha, busca que outros recebam e completem a obra 
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em suas telas mentais, pois afinal, toda obra ou comunicação só se realiza nos olhos/ouvidos de 

quem a vê/ouve. A dinâmica que envolve a cena/história/narrativa produzida e quem a recebe 

traz, sempre, natureza relacional e pode ser apreendida como algo que se inscreve em um 

modelo autopoético de comunicação.  

Diferentemente de um modelo comunicacional tradicional, o que as mídias digitais vêm 

inaugurando é o desenvolvimento de uma perspectiva não linear envolta em símbolos e 

metáforas visuais. A isso corresponde uma sensibilidade dos novos consumidores, expressa no 

aumento da liberdade de escolha no tocante ao que é oferecido pelos veículos de comunicação. 

Zapping (troca veloz de canais de TV), zipping (leitura acelerada de vídeos/CDs), surf na web, 

ad-skippin (permite pular os comerciais em sistema de gravação de vídeos), compõem o 

repertório da interatividade dos novos consumidores, sendo por estes descartado o modelo 

intrusivo da publicidade tradicional própria dos meios de comunicação de massa. E é também 

importante observarmos que o ambiente digital tem sido acionado, de forma crescente, pelos 

consumidores no que tange ao comportamento de compra.  

Segundo Zozzoli (2010), são esses próprios consumidores que passam a influir na 

configuração midiática contemporânea, transformando a si próprios em mídia. Assim, nos é 

possível entender que sociedade, universo midiático e comportamento de consumo – inscritos 

na representação de uma relação social – engendram transformações informadas por uma 

dinâmica de retroalimentação (ZOZZOLI, 2010), sendo hoje impensável que toda e qualquer 

comunicação que pretenda uma construção de sentido possa se dar fora desses termos. Como 

vemos em Zozzoli (2010), o corpo, como mídia primária, é também tornado “[...] mídia terciária 

no sentido em que produz e veicula informações no mundo das relações [...], podendo também 

disponibilizar/comercializar espaço publicitário”. (ZOZZOLI, 2010, p. 17) O autor lembra, 

ainda, que “ [...] informações imateriais só podem se manifestar através da percepção de efeitos 

que equivale a uma transferência de informações” (ZOZZOLI, 2010, p. 27), e que 

 

Vivemos num mundo de participação e não de observação, como nossos modelos 

científicos hegemônicos e tradicionais durante muito tempo explicaram. A 

experiência depende dos referenciais do experimentador, daquilo em que acredita, isto 

é, de seus anseios. (ZOZZOLI, 2010, p. 27) 

 

 

Os chamados “garotos perdidos”, na busca por experiências personalizadas, tanto 

protagonizam como compartilham informações, e estabelecem, em seu dia a dia, uma 

quantidade enorme de conexões midiáticas. Os meios de comunicação e o entretenimento estão 
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presentes em suas vidas através de diversas plataformas, com inúmeros formatos e variações de 

relação.  Essa é, primeiramente, a geração nativa35 da internet.   

 

IMIGRANTES NATIVOS 

OFF vs ON ALWAYS ON 

MOUSE MULTITOUCH 

TANGÍVEL, FÍSICO, MATERIAL VIRTUAL, LÚDICO, IMAGINÁRIO 

PERENE, ESTÁVEL, PLANEJADO EFÊMERO, IMPREVISÍVEL, IMPROVISADO 

JOGOS EM TABULEIROS JOGOS EM TELAS 

GUERRA DO VIETNÃ: POUCA 

INFORMAÇÃO 

GUERRA AO TERROR: AO VIVO NA TV 

 

Quadro 1: Imigrantes vs Nativos digitais Fonte: HELENA, R. S. Muito além do merchan!: como enfrentar 

o desafio de envolver as novas gerações de consumidores? Raul Santa Helena, Antônio Jorge Alaby 

Pinheiro. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012, p. 51 

 

Convivendo com essa abundante oferta de opções, pontos de contato e ofertas de 

conteúdo, desde pequenos, e tornando evidente que tamanha mudança de comportamentos e 

hábitos exige a reformulação do modelo de comunicação, os chamados “garotos perdidos” não 

estão, contudo, restritos a  

 

[...] faixas de idade como acontece com as nomenclaturas do tipo “XYZ”. Isso porque 

“garotos perdidos” são na verdade todos aqueles – crianças, pré-adolescentes, 

adolescentes, pré-adultos, adultos-jovens -  que já adotaram novos hábitos de consumo 

dos meios de comunicação. Jovens de espírito, de atitude, que não têm mais os meios 

convencionais como protagonistas prioritários, monopolistas de sua atenção. “Garotos 

Perdidos” é uma nomenclatura mais condizente com essa incrível revolução nos 

hábitos de consumo dos meios de comunicação que estamos vivendo. Justamente por 

classificar essas gerações pelos seus comportamentos e não por causa do ano de 

nascimento. Isso pode parecer um mero detalhe, mas observar as gerações pelo viés 

do comportamento é muito mais justo do que fazê-lo simplesmente pela idade. [...] 

Afinal, estamos falando de geração de “Peter Pans” que, independente do ano de 

nascimento que carregam em suas carteiras de identidade, se comportam como jovens, 

consumindo produtos e serviços como jovens, vivendo intensamente a vida como 

fazem os jovens – não estamos falando da data no documento e sim do lifestyle [...]. 

(HELENA; PINHEIRO, 2012, p. 52) 

 

 

Na complexidade do mundo contemporâneo, em que a possibilidade da 

identificação/construção de interfaces é amplificada (tudo, ou quase tudo, parece poder 

dialogar!), ambientes real e virtual borram suas fronteiras e  

 

Desta forma, [...] a realidade é espetacularizada para ser consumida como imagem. O 

parecer é infinitamente mais importante que o ser. A geração anterior iniciou esse 

                                                           
35Wikipedia. <https://pt.wikipedia.org/wiki/Nativo_digital> Acesso em 12 de maio de 2017.  
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processo de adoração ao espetáculo. Essa geração o idolatra. [...] Não existe ON ou 

OFF. É uma geração Always alive, Always in the matrix. Respira o espetáculo sem 

sequer perceber se está dentro ou fora dele. (HELENA; PINHEIRO, 2012 p. 54) 

 

 

Na esteira desse processo - de mudança de paradigma comunicacional, de 

comportamento de consumo alinhado à experiência multitelas e de espetacularização das 

relações sociais, também as práticas mercadológicas se reinventam e borram fronteiras entre o 

entretenimento e a publicidade. Se antes a criatividade na atividade publicitária era apreendida 

como apelo sedutor, na contemporaneidade ela é a condição de possibilidade do diálogo das 

marcas com os consumidores. E, nessa direção, a relação estabelecida entre as marcas e os 

consumidores passa a ser informada por uma outra lógica, qual seja, a de um modelo econômico 

baseado na experiência que as marcas abrigam e possibilitam a esses consumidores (BAÑOS; 

AGUILERA, 2016).  

Segundo Baños e Aguillera (2016), “Se antes o consumidor buscava aquisições, hoje 

busca permanentemente novas experiências de vida”, e a experiência inscrita na relação 

estabelecida entre consumidores e marcas, segundo esses autores, mobiliza nos primeiros 

diferentes níveis do plano subjetivo - racional, emocional, sensorial, etc., a partir do conjunto 

de estímulos disparados pela experiência de marca. Tais estímulos compõem a identidade da 

marca que dialoga com as necessidades dos consumidores que ”[...] se centram no valor 

simbólico dos produtos [...] para obterem prazer e diversão [...]” (BAÑOS; AGUILERA, 2016, 

p. 70), sendo este o caminho que possibilita a identificação e o engajamento de consumidores 

às marcas. 

 

2.3. - Product Placement e Branded Content: a reinvenção da comunicação como resposta 

do mercado aos desafios contemporâneos    

 

As empresas e marcas se deram conta de que agora, quando a maioria de 

consumidores nutridos pela cultura de massa demanda o entretenimento como uma 

expressão permanente nas práticas comunicacionais e sociais, não basta oferecer 

produtos ou serviços de qualidade, é preciso informar e divertir, gerar experiências 

que ativem diferentes sentidos, de forma lúdica e alegre”. (PEREIRA, 2013, p. 10-11) 

 

 

O chamado à reinvenção, indicado no título deste tópico de nosso segundo capítulo, não 

se faz por acaso. Segundo Donaton (2007), ambos os formatos que elegemos abordar neste 

estudo encontram suas raízes em tempos distantes dessa revolução digital que tanto nos produz 

quanto é por nós produzida.  E é esse autor que nos permite apreender que a tentativa de integrar 

as mensagens publicitárias a alguma forma de conteúdo e prazer remonta à Renascença, e, 
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situando-a em um período mais próximo, ao início da era do rádio, em que proliferou o 

patrocínio de programas. 

O consagrado êxito alcançado com o Product Placement é evidenciado na manutenção 

de seu uso por parte dos anunciantes, e as numerosas vantagens obtidas ficam ainda mais 

peceptíveis se os anunciantes têm recursos superiores comparados aos dos seus concorrentes. 

A cada momento novas possibilidades são encontradas para o uso desse formato, ainda 

considerado indispensável e lucrativo. Mas o Product Placement não é um formato de 

comunicação reservado somente para as grandes marcas mundiais. As pequenas marcas 

também são desafiadas a mostrarem seus diferenciais através do Product Placement. 

As bases em que o uso do Product Placement se dá vêm sendo, contudo, observadas na 

direção de que o formato não mais adote um modelo agressivo de enunciação da marca, 

buscando-se o caminho da sutileza, havendo diferenças entre países nas regras adotadas para 

seu uso. Na Alemanha, por exemplo, as regras de uso do Product Placement são rígidas, 

diferentemente da França. E é observado que há uma grande preocupação/precaução, por parte 

dos anunciantes, quanto ao uso do formato nos programas ao vivo de TV, pois nem toda forma 

de utilização dos Placements é bem-vinda, sendo preciso achar uma maneira inteligente de fazê-

lo, o que algumas pessoas vão chamar de organicidade da narrativa. Em tempos de uma 

sensibilidade outra - desenvolvida pelos consumidores inseridos em um mundo de 

conectividade, em que interação, entretenimento e informação são condições de possibilidade 

de uma experiência positiva, geradora de engajamento, o Product Placement passa a requerer 

maior atenção no que se refere aos métodos de sua utilização. Como nos diz Zozzoli (2010):  

 

Obviamente não se pode negligenciar o patrocínio com fins comerciais de programa 

e o Product Placement, sutil inserção de produtos, serviços, marcas e empresas em 

obras de entretenimento, anteriores e ainda contemporâneos à configuração que 

presentemente conhecemos. (ZOZZOLI, 2010, p. 19) 

 

 

O deslocamento do consumidor – concreto e simbólico - expresso tanto na ampliação 

de sua real mobilidade quanto na condição ativa proporcionada pela revolução digital - que lhe 

possibilita tanto recusar a publicidade intrusiva quanto ampliar sua interação e seu repertório 

de opções, vem desestabilizando modelos tradicionais de comunicação adotados pelo mercado, 

desafiando a atividade publicitária contemporânea. Nesse contexto, o entretenimento é 

afirmado como linguagem de comunicação que vem imperando no cenário digital, e, por essa 

razão mesma, vem ocupando a centralidade dos processos de criação de conteúdos pelas 

marcas. A essa relação sinérgica, estabelecida entre a publicidade e o entretenimento, 
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correspondem as ações de Branded Content – formato de comunicação que vem ganhando 

destaque entre as iniciativas mercadológicas. 

Os “garotos perdidos” – com suas práticas multitelas e com seus novos hábitos de 

consumo - convocam marcas e veículos de comunicação a uma reinvenção sem precedentes, 

para que se lhes faça possível encontrar e dialogar com seu público-alvo, engajando-o. Podemos 

afirmar que atualmente é muito mais complicado fazer um plano de mídia, pois se antes existia 

um número restrito de canais de TV, todos abertos, hoje, além de centenas de canais fechados, 

o consumidor pode escolher ver sua programação na internet ou nos canais de VoD (Video on 

Demand). A dispersão da atenção dos consumidores e a consequente fragmentação da audiência 

desafiam as práticas publicitárias, 

 

[...] em primeiro lugar, [...], pelo próprio excesso de mensagens publicitárias que 

circulam hoje, devido ao aumento prodigioso de canais disponíveis, comparado à era 

da comunicação de massa; e por conta deste fator, os públicos são cada vez mais 

refratários às mensagens publicitárias mais comuns e repetitivas, criando uma atitude 

blasé, por um lado e, por outro, lançando mão de dispositivos tecnológicos e 

aplicativos como aliados na contenção do excesso de publicidade; outro fator seriam 

as restrições que ferramentas de buscas e sites de redes sociais impõem a mensagens 

do tipo publicitária e, por fim, a lógica on demand das redes. (PEREIRA, 2013, p. 9). 

 

 

O modelo do entretenimento e da propaganda, através da televisão, impunha aos 

telespectadores um convívio com uma publicidade que hoje se mostra inadequada e ineficiente. 

Donaton (2007) evidencia que “nos últimos cem anos o negócio da propaganda se baseou no 

modelo da intrusão” (DONATON, 2007, p. 27), e Zozzoli (2010) nos fala da ideia de 

propaganda enquanto reflexo positivista de práticas descontextualizadas das experiências 

socioculturais. E se antes a propaganda trazia seu discurso ancorado tão somente no valor de 

uso de um produto, hoje a publicidade enfrenta o desafio de se fazer tão atrativa quanto o que 

é produzido no âmbito do entretenimento. Como nos alertam Helena e Pinheiro (2012): 

 

[...] características que constatamos como marcantes na geração dos garotos perdidos 

reforçam o coro em defesa do uso do entretenimento como ferramenta de marketing. 

É exatamente desta forma que as marcas e mensagens publicitárias conseguirão 

adentrar neste universo tão peculiar quanto excludente. O fato é que se as marcas 

continuarem a tentar contato por meio de métodos invasivos, maçantes, interruptivos, 

onde a estratégia prioritária é vencer pelo cansaço por meio da repetição massiva, 

serão cada vez mais execradas do dia a dia dessa geração – como já vem acontecendo. 

(HELENA; PINHEIRO, 2012, p. 61)  

 

 

As tecnologias digitais aumentaram o poder do consumidor - o controle remoto e as 

diversas plataformas de interação estão em suas mãos, e o crescimento de sua mobilidade tornou 

os dispositivos móveis indispensáveis à vida cotidiana. E como a maior parte da exposição às 
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mídias se dá através de telas, faz-se fundamental que os formatos de comunicação adotados 

sejam condizentes com essa realidade. Como nos alerta Donaton (2007), esse é um processo de 

transformação que diz respeito a todos os envolvidos no negócio da criação de conteúdo, pois 

a mudança paradigmática da comunicação afeta o cinema, a televisão, o rádio, a internet e os 

comerciais de trinta segundos, ou seja, essas transformações obrigam os profissionais de 

marketing, as agências de propaganda e de mídia a repensar seus modelos e, assim, sair da zona 

de conforto.  

Existem diversas denominações que interagem, na tentativa de designar ou criar 

subsegmentos e transversalidades com o Branded Content, pelo fato de estas atividades serem 

recentes e englobarem diferentes formatos e características. advertainment, infotainment, 

branded entertainment, merchandising infomercial, branded culture, story telling, product 

placement, brand experience, entre outras denominações, povoam o universo comunicacional 

mercadológico, tornando-se difícil conceituar Branded Content, assim como estabelecer quais 

suas práticas e qual o papel das diversas áreas responsáveis pelo planejamento, execução e 

distribuição do conteúdo, como os anunciantes, produtoras, agências e veículos de 

comunicação. A esse respeito, Baños e Aguilera (2016) nos dizem que, apesar da multiplicidade 

de entendimentos que nos é apresentada por diferentes autores, é consensual que o Branded 

Content “[...] consiste na criação pela marca de seus próprios conteúdos” (BAÑOS; 

AGUILERA, 2016, p.137). E, segundo esses autores, o que diferencia o Branded Content do 

Product Placement e demais formatos híbridos adotados pelo mercado “[...] é a 

intencionalidade na criação do conteúdo que veicula a mensagem de marca”. (BAÑOS; 

AGUILERA, 2016, p. 140) 

Esses autores também nos falam da necessidade de haver “[...] um adequado equilíbrio 

entre a identificação da marca e a capacidade do conteúdo em proporcionar uma experiência 

positiva para o consumidor” (BAÑOS; AGUILERA, 2016, p. 141), alertando-nos para o fato 

de que, tal como acontece com o Product Placement, ”Uma presença/referência da marca 

demasiado evidente pode causar rechaço do conteúdo [...]” (idem) no consumidor, sendo 

igualmente arriscado se a referência à marca for excessivamente sutil, não possibilitando que o 

consumidor associe a positiva experiência do conteúdo à marca (BAÑOS; AGUILERA, 2016). 

Vemos, assim, nesses atores, que há ocasiões em que ações complementares se fazem 

necessárias para que se garanta tal associação.  

Covaleski (2010) evidencia a necessidade de outra forma de construção publicitária 

denominando-a de “entretenimento publicitário interativo”, cuja missão é provocar a 

hibridização dos meios, formatos e conteúdos, envolvendo a publicidade e o entretenimento em 
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tudo que o compõe - persuasão, interatividade e compartilhamento.   E tal proposta “[...] implica 

a elaboração de ações e peças que abram espaço para a experiência do público a que se destina 

a mensagem. Pressupõe, portanto, que o receptor irá dialogar, contribuir e expandir o conteúdo 

disponibilizado a ele” (COVALESKI, 2010, p.54). Assim, vemos nesse autor que 

 

Na publicidade, é crescente e perceptível o surgimento de soluções híbridas que aliam 

as funções de anunciar, entreter e interagir, de modo concomitante: uma nova 

comunicação publicitária, para novos emissores e receptores. (COVALESKI, 2010, 

p. 47) 

 

 

Uma vez entendido que a identificação ou aproximação com a marca se dá pelo acúmulo 

de experiências positivas na compreensão dos atributos e dos valores simbólicos, Pereira (2008) 

destaca o envolvimento emocional como característica fundamental na linguagem desta nova 

forma de comunicação. Nessa direção, ganham destaque a geração de narrativas que promovam 

encantamento e experiência, bem como a ativação de sensações com uso da 

multissensorialidade, a partir de cores, sonoplastias e construções narrativas que se aproximem 

do público, fazendo uso de expressões simples e intuitivas, como a utilização de ícones e 

expressões diretas, para ativar os sentidos, como o tato nas telas touchscreen36. 

É também Pereira (2008) quem nos fala da complexidade contida nos novos arranjos 

midiáticos: 

 

Como arranjos midiáticos entendemos todo um conjunto de novos modos de 

diferentes mídias se associarem a outras mídias para efetivar práticas de comunicação. 

Por exemplo, quando alguém se conecta à Internet com um laptop, via celular; ou 

quando um blog é acessado e atualizado via celular; ou, ainda, quando um outdoor 

transmite informações ao celular de um transeunte, via bluetooth. Em todos esses 

casos, as análises de um meio específico, tomado isoladamente – o celular, o laptop, 

o outdoor – parecem não mais dar conta da complexidade das dinâmicas 

comunicacionais em questão. (PEREIRA, 2008, p. 7).  

 

 

Como nos diz Jamet (2013), neste novo ecossistema, onde tudo está conectado, as 

marcas já não poderão impor suas mensagens, fazendo-se necessário que reinventem os 

caminhos pelos quais estabelecem uma comunicação com os consumidores - como as marcas 

irão “falar” com um consumidor mais e mais interativo? Como integrar agilidade 

consubstancial às novas mídias? Jenkins (2008) vê nas narrativas transmídias37 um caminho 

                                                           
36 Tela sensível ao toque. 
37 Do inglês transmedia, significa conteúdo que se sobressai a uma mídia única. Na prática, significa que as 

diferentes mídias transmitirão variados conteúdos para o público de forma que os meios se complementem, pois 

se o público utilizar apenas um canal terá apenas a mensagem parcial do assunto em questão, já que a transmídia 

induz ao ato de contar histórias através de várias mídias, com um conteúdo específico para cada uma. 
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que torna mais atraentes os conteúdos, possibilitando um maior engajamento do consumidor 

com os mesmos: 

 

Uma história transmídia desenrola-se através de múltiplas plataformas de mídia, com 

cada novo texto contribuindo de maneira distinta e valiosa para o todo. Na forma ideal 

de narrativa transmídia, cada meio faz o que faz de melhor – a fim de que uma história 

possa ser introduzida num filme, ser expandida pela televisão, romances e quadrinhos; 

seu universo possa ser explorado em games ou experimentado como atração de um 

parque de diversões. (JENKINS, 2008, p. 138) 

 

 

Neste contexto, não se trata apenas de usar as mídias como canais ou simplesmente 

como pontos de contato para atingirem seus consumidores potenciais. O discurso sobre os 

produtos, em seu processo evolutivo, assume, a cada tempo, características diversas, ancoradas 

no valor de uso, porém as transformações em curso impõem que os conteúdos de marcas se 

façam articulados aos conteúdos socioculturais do universo societário (ZOZZOLI, 2010). 

Vemos, então, a coexistência de múltiplas iniciativas do mercado nessa direção: 

 

O Lovemark38 parte justamente do princípio do envolvimento, ou seja, se o internauta 

está envolto pelo conteúdo e, realmente encantado, irá disseminá-lo. Para que uma 

mensagem seja utilizada nessa prática de marketing visando atingir o efeito viral, ela 

deve conter entretenimento, humor e conteúdos relevantes ou curiosos com 

informações úteis, motivando assim o internauta a compartilhá-la com os amigos. 

(BEZERRA, 2014, p. 27) 

 

 

A coexistência de diferentes formatos que dificulta, muitas das vezes, a 

delimitação/diferenciação dos mesmos, como ocorre, por exemplo, com o Product Placement 

e o Branded Content, vem aquecendo estudos sobre o Branded Content, apontado como uma 

das mais importantes iniciativas comunicacionais do cenário recente do mercado, por integrar 

perspectivas contidas no entretenimento, na publicidade e na informação jornalística, gerando 

conteúdo associado às marcas através de vários formatos e canais - como as redes sociais, as 

séries, as músicas, os jogos, os eventos, os aplicativos e até os tradicionais comerciais, 

utilizando diferentes suportes como meios de comunicação de massa - internet, dispositivos 

móveis e espaço urbano.  

Segundo Costa-Sánchez (2014), os conteúdos de Branded Content costumam ter os 

seguintes formatos: informativo, que são conteúdos que pretendem levar informação relevante 

para o público como finalidade prioritária; entretenimento, que são conteúdos complementares, 

que geram interesse em sua audiência, causando maior tráfego e aumentando a taxa de 

                                                           
38 Marcas que se tornam queridas pelos consumidores. 
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fidelidade; e educativo, conteúdos de capacitação, ou seja, tutoriais e dicas de seus próprios 

produtos e serviços e temas afins para agregarem valor ao público-alvo.  

Os conteúdos que buscam gerar grande impacto normalmente demandam do mercado 

um investimento maior, com uma qualidade elevada de produção, mas não existe, na literatura, 

nenhuma pesquisa que efetivamente atrele grau de investimento e retorno do mesmo. 

Certamente, uma forma de estimular um maior engajamento é produzir conteúdo participativo, 

que provoca uma maior interação com o público, como concursos, pesquisas e games, dentre 

outros. 

Jamet (2013), entretanto, nos alerta que esse conceito não se limita a listagens de meios, 

mídias e formatos, ele não se enquadra nos modelos conhecidos e domesticados, pois [...] Le 

Branded Content est partout! Bien malin celui qui peut em dessiner des contours imperméables 

à l’heure où les forntières sont de plus en plus floues entre le contenu, le média, le 

digital.39(JAMET, 2013, p. 12).  

O risco contido nessa amplitude é o de que o Branded Content passe a ser considerado 

uma categoria à parte, sendo classificado em algum lugar entre a publicidade - que tem a função 

de fazer vender, o conteúdo de marca - que tem por missão gerar engajamento, os eventos que 

promovem interação, o Product Placement - que insere produtos e marcas nos conteúdos de 

audiovisual - e outras formas de interação e atuação contemporânea das marcas, sendo, assim, 

esvaziado de sua caracterização como imprescindível ferramenta nas estratégias de Mix 

Marketing40. Segundo Troiano (2014), as ações de Branded Content não devem ser apreendidas 

isoladamente, sendo necessário articulá-las à estratégia de marketing e de gestão da empresa. 

Será fundamental, portanto, melhor definir o território e a atuação do Branded Content, 

bem como desenvolver parâmetros/instrumentos para a mensuração de sua eficiência, pois, 

diferentemente de uma ação veiculada por apenas um canal de mídia, como, por exemplo, a 

publicidade televisiva, aferir o retorno do Branded Content é tarefa que abriga complexidade. 

Diante de um mundo onde tudo se torna mensurável, sobretudo quando se trata do volume das 

verbas de marketing disponibilizadas pelas empresas para valorizarem suas marcas, o mercado 

necessita obter maior clareza/precisão quanto aos efeitos dessa nova forma de comunicação, no 

que tange ao retorno por ela proporcionado. A relação emocional que uma marca terá 

                                                           
39 [...] o Branded Content está em tudo! Será bem inteligente aquele que puder desenhar os contornos impermeáveis 

num momento em que as fronteiras são cada vez mais tênues entre o conteúdo, os meios e o digital. Tradução livre 

realizada pela autora.   
40 Conjunto de variáveis controláveis que influenciam a forma como os consumidores respondem ao mercado e 

consiste naquilo que a empresa pode fazer no sentido de influenciar a procura pelo seu produto, visando alcançar 

o nível desejado de vendas junto do seu mercado-alvo. 
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conseguido estabelecer com seu público, via estratégias de Branded Content, é dificilmente 

isolável dentro da avaliação de eficácia de uma campanha. Ainda não existe um padrão 

considerado correto para mensuração de desempenho de Product Placement, mas algumas 

empresas de renome já oferecem serviços nessa área, como Nielsen Media Research, Nielsen-

IAG Research, Deutsch iTVX e Brand Advisor, como visto em Belch e Belch (2014).  

Essa tem sido uma questão que vem sendo abordada nas entrevistas realizadas, no 

âmbito deste estudo, com profissionais de marketing atuantes no mercado. Vale, entretanto, 

ressaltar que, como é sabido e altamente debatido no mercado, a busca de uma avaliação 

confiável sobre o retorno de investimento aplicado ao marketing (ROI41) é bastante complexa 

e nem sempre totalmente confiável, e que, mesmo sendo significativos os investimentos 

publicitários dentro das empresas, os padrões e ferramentas disponíveis para sua mensuração 

levarão muitos anos até que se tornem confiáveis.  

Apesar de diversos estudos provarem que a proximidade entre os consumidores e uma 

marca não se constrói somente através de uma variável, mas através da utilização de vários 

pontos de contato, precisamos reconhecer que é muito mais complexo mensurar o retorno sobre 

o investimento em estratégias de Branded Content, sobretudo quando ainda não está claro para 

os envolvidos no mercado o que está incluído em seu conceito. A relevância conferida pelo 

mercado ao Branded Content vem impulsionando o surgimento de instituições especializadas 

sobre o tema, como a Content Marketing Association (CMA) e a Branded Content Marketing 

Association (BCMA). Esta última deu início, em 2013, ao estudo Defining Branded Content 

for the Digital Age, conduzido pela Oxford Brookes University and Ipsos MORI, que elaborou 

como definição preliminar: “Branded Content is any content that can be associated with a 

brand in the eye of the beholder”42.  

No Brasil, verificamos haver uma ressonância da importância conferida ao Branded 

Content no campo da formação. Diversos cursos de extensão estão sendo criados para a 

capacitação de profissionais para a área, além do surgimento da primeira pós-graduação lato 

sensu em Planejamento Estratégico e Concepção de Branded Content43, no SENAC, em São 

Paulo. Em sintonia com o aumento da demanda por serviços de Branded Content, alguns 

veículos de comunicação vêm implementando núcleos exclusivos com o intuito de criar 

                                                           
41 Sigla em inglês para “Return on Investment”, que em português significa “Retorno sobre Investimento”. 
42 Tradução da autora: Branded Content é qualquer conteúdo que pode ser associado a uma marca ao olhar do 

observador. 
43SENAC  

<http://www.sp.senac.br/jsp/default.jsp?newsID=DYNAMIC,oracle.br.dataservers.CourseDataServer,selectCour

se2&course=22747&template=397.dwt&testeira=303&unit=SCI> Acesso em 30 de maio de 2017 
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conteúdo para anunciantes. De acordo com reportagens do Meio & Mensagem, o Grupo Abril44, 

Grupo Folha45, Gazeta do Povo46, Infoglobo47 e Canal Sony48 estão entre os veículos que 

apresentam projetos em andamento.  

Outro indício que sinaliza a importância do Branded Content são as premiações, como 

o Cannes Lions, um dos mais reconhecidos festivais de publicidade do mundo, que criou a 

categoria Branded Content & Entertainment. Além disso, já existe um festival destinado 

unicamente para a área, o BEfest – Festival of Branded Entertainment49, que é realizado desde 

2014, na Austrália, e oferece várias categorias entre os concorrentes.  

Nesta pesquisa, optamos, em se tratando de um estudo diretamente ligado à cadeia 

produtiva do audiovisual, por abordar o Branded Content como ferramenta de comunicação de 

marcas através do conteúdo audiovisual. Assim, apresentaremos alguns cases de notoriedade 

mundial e nacional, sendo primeiramente de Product Placement e, em seguida alguns de 

Branded Content. 

 

2.4. Case Product Placement Internacional 

 

CASE JURASSIC WORLD - MERCEDES BENZ 

 

Como exemplo de Product Placement bem realizado, trabalhando a experiência da 

marca e potencializando o investimento da comunicação, podemos citar o que fez a Mercedes 

com o filme Jurassic World. Como um processo básico de Product Placement, todos os carros 

do filme eram Mercedes-Benz, que foi a patrocinadora do filme50. Entretanto, indo além da 

inserção de seus produtos no filme, a marca avançou e promoveu uma série de ações para 

reforçar sua visibilidade e gerar maior interação com a experiência do filme. Assim, todos os 

atores chegaram em um carro vermelho da marca na première do filme e, de forma muito 

                                                           
44 Meio & Mensagem. <http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/2016/02/26/o-que-a-abril-quer-dizer-

ao-mercado.html> Acesso em 30 de maio de 2017 
45 Meio &Mensagem <http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/2015/10/07/folha-cria-nucleo-de-

branded-content.html> Acesso em 30 de maio de 2017 
46 Meio & Mensagem <http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/2015/09/25/gazeta-do-povo-cria-area-

de-branded-content.html> Acesso em 30 de maio de 2017 
47 Meio & Mensagem <http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/2016/04/08/infoglobo-lanca-rio-book-

maravilha.html> Acesso em 30 de maio de 2017 
48 Meio & Mensagem <http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/2015/11/11/marcas-querem-ser-cada-

vez-mais-conteudo.html> Acesso em 30 de maio de 2017 
49 BEfest <http://befest.com.au/> Acesso em 30 de maio de 2017 
50 Fonte: Revista Auto Esporte. Disponível em  

https://revistaautoesporte.globo.com/Noticias/noticia/2015/01/mercedes-gle-coupe-e-estrela-do-novo-jurassic-

park.html. Acesso em 09 de abril de 2016. 
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criativa para potencializar seu investimento, expandiu essa comunicação, ambientando de 

forma temática o filme em suas lojas e licenciando souvenirs vendidos pela marca com os 

personagens e imagens do filme. Sua loja conceito no Champs-Elisées ficou totalmente 

ambientada, prolongando a experiência do filme através de um cenário de mata, apresentando 

sons da floresta, demonstrando os carros do filme e vendendo os produtos inspirados no filme 

em sua loja. É a experiência Mercedes 360° no mundo dos dinossauros.  

 

 

Figura 1 – Set de filmagem de “Jurassic World”. Disponível em <https://s.aolcdn.com/dims-

global/dims3/GLOB/legacy_thumbnail/916x515/quality/95/http://www.blogcdn.com/slideshows/image

s/slides/348/649/4/S3486494/slug/l/mercedes-benz-jurassic-world-004-1.jpg>. Acesso em 22 de janeiro 

de 2018. 

 

Figura 2 – Loja da BMW na Champs-Elisées, em Paris, na época em que o filme estava em cartaz. Foto 

tirada pela autora. 
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2.5. Cases Product Placement Nacionais  

 

CASE LUCIANO HUCK – NISSAN e GILLETTE 

 

Como exemplo de Product Placement bem realizado no Brasil, podemos citar o 

Caldeirão do Huck, que possui quadros onde as marcas não apenas assinam um endorsement51 

do apresentador, mas também assumem um papel de provedora de experiências para 

participantes do programa, como a Nissan e a Gillette, que conseguiram realizar inserções de 

forma consistente, com associações que ativaram atributos relevantes para as marcas.   

 

Figura 3 – Promoção “O melhor ano da sua vida” da Gilette no Programa Caldeirão do Hucklk. Disponível 

em <https://i.ytimg.com/vi/eIi_pjXTVf4/hqdefault.jpg>. Acesso em 22 de janeiro de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Promoção “O melhor ano da sua vida” da Gilette no Programa Caldeirão do Hulk. Disponível em 

<http://s2.glbimg.com/Y5yr4XFSVuHFmdJXvo_lgpBcWfE=/s.glbimg.com/et/pr/f/original/2014/07/22/caldeira

o.jpg>. Acesso em 22 de janeiro de 2018. 

 

CASE ANITTA – TANG 

                                                           
51 Técnica que marcas usam para divulgar seus produtos. Ocorre quando, por exemplo, um artista recebe um 

produto ou serviço de uma empresa que deseja uma divulgação, seja em shows, programas de TV, gravação de 

álbuns (estúdio ou ao vivo), workshop, além do seu uso na mídia. 
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A cantora Anitta também costuma utilizar Product Placement em seus clipes, como 

“Essa Mina é Louca” (mais de 220 milhões de visualizações até janeiro de 2018), onde a marca 

Pepsi surge em uma das cenas em que ela aparece em uma cozinha, contracenando com o 

parceiro Jhama, colocando a marca dentro do contexto. Em outro clipe, “Deixa Ele Sofrer”, a 

cantora aparece como garçonete, preparando um suco Tang logo na primeira cena do clipe, que 

já possui mais de 140 milhões de visualizações em janeiro de 2018. 

 
 
Figura 5 – Clipe “Essa mina é louca”, da cantora Anitta. Disponível em 

<https://ecommercenews.com.br/wp-content/uploads/2016/03/pla2.jpg>. Acesso em 22 de janeiro de 

2018. 

 

Figura 6 – Clipe “Deixa ele sofrer”, da cantora Anitta. Disponível em 

<https://ecommercenews.com.br/wp-content/uploads/2016/03/pla3.jpg>. Acesso em 22 de janeiro de 

2018. 

 

 

CASE FILME DIVÃ   

 

Este case foi retirado do trabalho de concluso de curso de Thais Mendes Lawall, onde a 

mesma realizou um estudo de caso sobre o longa-metragem Divã, estrelado por Lília Cabral e 
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dirigido por José Alvarenga Jr, lançado em abril de 2009, levou 1.866.235 espectadores aos 

cinemas, liderando o ranking de bilheteria na semana seguinte ao lançamento, utilizou a 

inserção de 12 produtos/marcas. Russell (1998) desenvolveu três classificações para o Product 

Placement: visual, escrito e inserção no enredo. Lawall (2013) nos conta que a que primeira 

classificação trata da inserção visual do produto sem menção junto ao enredo. O segundo trata 

somente do estímulo verbal, sem aparição do produto ou marca de maneira visual. A última 

classificação trata o produto não somente de maneira visual, como também atuante dentro do 

enredo. O longa brasileiro em questão utilizou diferentes formas de inserção52: Ateen Nuit Nuit 

Off (inserção integrada), Pensar Matemática para o Ensino Fundamental (inserção visual), 

Interior Design (inserção visual), Aero Willys/Ford (inserção integrada), Prezunic (inserção 

visual), Caras (inserção visual e escrita), Mac Móveis (inserção visual), Seda (inserção visual), 

Sérgio Franco Medicina Diagnóstica (inserção integrada), The Week International (inserção 

visual), Chanel (inserção visual e escrita) e Armani (inserção integrada). 

 

 

Figura 7 – Frame do filme “O Divã” com Product Placement da Mac Móveis. Disponível em 

<http://www.ufjf.br/facom/files/2013/05/Trabalho-de-Conclus%C3%A3o-de-Curso-Thais-Mendes-

Lawall.pdf> Acesso em 20 de novembro de 2016 

 

                                                           
52 LAWALL, T. O product placement no cinema brasileiro: Um estudo de caso do filme Divã. Disponível em 

<http://www.ufjf.br/facom/files/2013/05/Trabalho-de-Conclus%C3%A3o-de-Curso-Thais-Mendes-Lawall.pdf> 

Acesso em 20 de novembro de 2016 
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Figura 8 – Frame do filme “O Divã” com Product Placement do Sérgio Franco Medicina Diagnóstica. 

Disponível em <http://www.ufjf.br/facom/files/2013/05/Trabalho-de-Conclus%C3%A3o-de-Curso-

Thais-Mendes-Lawall.pdf> Acesso em 20 de novembro de 2016 

 

 

 

 

2.6. Case Branded Content Internacional 

 

CASE LEGO MOVIE  

 

O filme “Lego Movie” foi a maior bilheteria no Reino Unido em 2014. É importante 

entender que o sucesso do filme não foi pré-ordenado e que posicionar o filme da maneira 

correta para o público certo foi fundamental. Em maio de 2013, a estratégia de lançamento do 

filme Lego começou a ser trabalhada, uma colaboração entre a Warner Bros e o Grupo Lego, 

na qual um personagem Lego comum, chamado Emmet, é confundido com o Mestre Construtor, 

que pode salvar o universo. O filme era uma história original e não seria baseado em uma 

franquia Lego estabelecida, como Star Wars, portanto não viria com o conhecimento "built-

in53" do público, e Emmet e Wyld style - os personagens principais de Lego Movie – também 

eram criações novas. Nesta fase, tudo o que existia era uma breve sinopse, uma lista de elenco 

e personagens de voice over54, uma sensação visual do filme e uma logo. 

Com muitas dúvidas e relativamente pouco para continuar, a primeira coisa feita foi 

encomendar uma pesquisa quantitativa com frequentadores regulares de cinema para obter suas 

reações instintivas à logo. Assim, sem qualquer outro contexto, foi mostrado o logotipo e 

solicitado às pessoas que descrevessem o tipo de filme que esperavam ver. As respostas 

ajudaram a enquadrar o desafio. As pessoas claramente esperavam que este fosse um filme para 

crianças (predominantemente garotos) e ter uma sensação de ficção científica/espacial. Mas, 

embora útil para os produtores saberem isso, não era particularmente o que eles queriam ouvir. 

Sabiam que, para atingir as expectativas de bilheteria, era importante que ele fosse visto como 

um filme que não só seria agradável para toda a família, mas também atrairia jovens adultos 

regulares de cinema (um acréscimo de público adulto, além daqueles que já levariam as 

crianças). 

Enquanto o filme Lego era um conceito novo para a maioria dos adultos, é importante 

relembrar que a Lego em si é uma marca icônica - envolta em nostalgia positiva da infância. O 

                                                           
53 Conhecimento incorporado. 
54 Técnica de tradução audiovisual em que a dobragem é sobreposta à voz original, esta pode, contudo, ser ouvida 

como voz de fundo (ou em segundo plano). 
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sentimento de "eu amava meu Lego quando era criança" foi jogado para os produtores 

consistentemente. Eles sabiam que, se conseguissem canalizar as lembranças positivas da 

infância das coisas maravilhosas que poderiam ser feitas a partir de uma pilha de tijolos Lego, 

e combiná-los com o roteiro do filme, eles teriam uma mecânica poderosa para atrair audiências 

mais antigas para o filme. 

Assim, os produtores se propuseram a combinar o melhor do Lego (brincadeira, 

criatividade e possibilidade) com o melhor de Hollywood (entretenimento de alta qualidade) 

em torno de uma abordagem estratégica que chamaram de 'Legotainment'. Para aproveitar as 

lembranças Lego dos adultos e desbloquear sua criança interior, eles precisariam criar uma 

identificação com algo de seu mundo reconhecidamente adulto e transformá-lo através do poder 

do Lego. Para isso, precisaram desenvolver um conteúdo próprio. 

No meio cinematográfico, a bilheteria da semana de abertura é essencial para saber se 

um filme vai lucrar ou dar prejuízo. Isso significava que não poderia ser feito algo que tivesse 

uma construção lenta, como por exemplo, um processo de multiplicação via indicação. Para o 

sucesso do filme, tinha que ser gerado o buzz necessário. Assim, esta não poderia ser uma dessas 

campanhas que a indústria de marketing amou, mas ninguém viu. Isso levou os produtores 

rapidamente a pensarem em trabalhar comerciais no horário de pico da ITV, canal de TV inglês, 

que permitiria maximizar a mensagem para o público-alvo principal (famílias com filhos mais 

novos) e para o público de cinema mais antigo. No entanto, o conteúdo financiado por anúncios 

no mercado de televisão do Reino Unido está entre os mais regulamentados do mundo, e, além 

do custo financeiro, isso viria com um número significativo de obstáculos a superar. 

Isso os fez pensar: em vez de criar conteúdo de programação caro e altamente restringido 

ou comprometer a necessidade de impacto imediato e de grande escala ao entrar on-line, como 

poderiam usar a magia transformadora do Lego para fazer uma publicidade efetiva e que não 

sofresse restrição? Então, para um filme em que o mundo inteiro é feito de Lego, se propuseram 

a replicar essa experiência na mídia, recriando quatro anúncios de TV existentes bem 

conhecidos, de tijolo por tijolo, de Lego em Lego, para criar os primeiros comerciais de TV 

feitos apenas de Lego.  

Não importa o quão atraente é uma ideia, nenhum cliente no planeta - incluindo a 

Warner Bros - poderia justificar o pagamento para refazer e comprar a publicidade de outras 

marcas. Isso significava que essa ideia só viria à vida, se tornassem a participação uma 

proposição convincente suficiente para que cada uma das marcas envolvidas resolvesse pagar 

a produção e concordasse em usar a comunicação em seu planejamento de mídia. Isso foi feito 

tornando a participação tão fácil e barata quanto possível - começando com a agência PHD 
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(com a ajuda significativa da agência de conteúdo Drum e ITV), parceiros de produção e 

especialista Lego. Ter uma agência em todos os elementos da criação do anúncio fez o processo 

mais simples e financeiramente viável.  

Para garantir que as pessoas fizessem o link para o filme Lego, e não apenas para a Lego, 

os anúncios foram separados por cinco inserções de 2 segundos com personagens do filme e 

terminaram com um trailer de 40 segundos para o filme Lego. A ITV também introduziu o 

comercial com uma voz em off informando os telespectadores que, "para comemorar um filme 

muito esperado chegando aos cinemas, nós montamos um intervalo comercial muito especial.” 

O break comercial completo feito de Lego foi lançado no YouTube para garantir que aqueles 

que viram poderiam compartilhá-lo.  A reação em toda a mídia social foi imediata e 

esmagadora, superando o que era esperado. O número de tweets #thelegomovie por dia 

aumentou cinco vezes após o intervalo ir ao ar. 

Cerca de 6 milhões de pessoas assistiram ao lançamento do intervalo comercial do filme 

Lego na TV, com 1,1 milhões de buscas adicionais no YouTube dentro de uma semana (todas 

essas visualizações foram obtidas organicamente, sem otimização digital paga). Ao tornar-se 

um conteúdo de entretenimento de marca, mais de 1 milhão de pessoas procuraram, por conta 

própria, um intervalo comercial de 3 minutos e 20 segundos para assistirem ao conteúdo em 

sua totalidade. O que é bastante, levando em conta que estamos em um momento onde o público 

está fazendo tudo o que pode para evitar anúncios. O intervalo também capturou a atenção da 

imprensa, e foi citado em mais de 60 publicações de veículos diferentes.  

O público adulto que precisava ser atingido com o intervalo comercial foi engajado. Em 

pesquisas independentes da YouGov, foi descrito como o intervalo comercial de melhor 

desempenho que testaram até o momento. Os entrevistados classificaram-no 14% mais 

agradável do que a média. Foi detectado, também, que refazer um anúncio em Lego torna-se 

em média 19% mais agradável do que a sua transmissão original.  

O filme Lego superou a média de vendas de entrada do Reino Unido para 15-34 anos 

de idade em 8%55. Atingindo o público que desejavam, indo além do público infantil. O 

monitoramento pós-lançamento mostrou que o intervalo comercial do filme Lego influenciou 

um aumento de 5% na receita da bilheteria da primeira semana, devolvendo à Warner Bros. £ 

5,96 de vendas de bilhetes por cada 1 libra que gastou no intervalo56.  A marca Lego ganhou 

enorme visibilidade, virou entretenimento para um público “não infantil”, provocou interação 

                                                           
55 Film Monitor 
56 Nielsen 
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e compartilhamento. Relembrando o que nos disse Covalevsky (2015), esse case reuniu todos 

os atributos que o definem como um excelente filme de Branded Content.  

 

Figura 9 – Peça promocional “Lego Movie”. Disponível em < 
http://static.dnaindia.com/sites/default/files/styles/full/public/2017/02/05/545554-the-lego-movie.jpg>. 

Acesso em 22 de janeiro de 2018. 

 

 

Figura 10 – Emmet, personagem principal de “Lego Movie”. Disponível em 

<https://vignette.wikia.nocookie.net/thelegomovie/images/e/e5/Maxresdefault.jpg/revision/latest?cb=20

161110190649>. Acesso em 22 de janeiro de 2018. 

 

 

 

2.7. Cases Branded Content Nacionais 

 

CASE DOMINGUINHOS – NATURA 

 

Como exemplo de êxito obtido com a adoção do Branded Content e patrocínio, podemos 

citar o projeto “Dominguinhos”, realizado pela Natura. A websérie “Dominguinhos +” foi 

apresentada pelo programa Natura Musical, mediante seleção no edital nacional de 2010, 

realizado por Mariana Aydar, Duani e Eduardo Nazarian, em associação com a bigBonsai, 

produtora audiovisual paulistana. Foram 8 capítulos, exibidos gratuitamente no site da Natura 
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Musical, com um episódio novo sendo postado a cada semana a partir de fevereiro de 2014, e 

também replicado nas redes sociais da empresa. Cada capítulo mostrava o encontro de 

Dominguinhos com outro grande nome da música brasileira (Hermeto Pascoal, Gilberto Gil, 

Elba Ramalho, Lenine, etc.). Em 15 dias, a página do projeto no Facebook apresentou 5.319 

fãs e 20.682 pessoas engajadas. O documentário “Dominguinhos” ficou 4 meses em cartaz, em 

11 cidades, e teve 1,3 milhões de visualizações no YouTube57. 

 

 

Figura 11 – Peça promocional de “Dominguinhos”. Disponível em 

<https://taturanamobi.files.wordpress.com/2015/07/capa-filmes-dominguinhos.jpg>. Acesso em 22 de 

janeiro de 2018. 

 

CASE UMA PONTE PARA NOEL – COCA-COLA 

 

Podemos citar outro exemplo de utilização do Branded Content: o curta-metragem de 

ficção “Uma ponte para Noel” - lançado em novembro de 2015, para plataformas digitais, com 

duração de 4 minutos e 40 segundos, criado para promover o já tradicional evento Caravana 

Iluminada de Natal, realizado pela Coca-Cola Brasil e que leva caminhões decorados a várias 

cidades. Obtendo grande visualização no YouTube, além de ter sido exibido, em âmbito 

nacional, pela rede Kinoplex de cinema, pela Rede Globo e na TV a cabo, o filme explora a 

narrativa de um menino (Mathias) que, ao relatar em carta ao Papai Noel seu desejo de encontrá-

lo e a dificuldade por ele experimentada - diante do dano ocorrido na ponte de acesso à sua 

cidade e, também, diante do fato de sua mãe ter falecido, não havendo, portanto, a possibilidade 

de se deslocar sozinho até outra cidade, mobiliza os moradores de sua cidade para a 

reconstrução da ponte. A trama ganha final espetacular com a chegada da Caravana da Coca-

Cola trazendo o Papai Noel, sendo exibida a mensagem esperançosa “quando você acredita a 

                                                           
57 Palestra bigBonsai no RioMarket Advertising – 08 de outubro de 2015 
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mágica acontece”, que surge juntamente com uma chamada para o site que traz o calendário de 

visitação da Caravana às cidades. Outras iniciativas da marca acompanharam o lançamento do 

filme, como por exemplo, ”[...] a criação de uma produtora fantasia, a “Caravana Produções”, 

que tem como objetivo convidar roteiristas e diretores de cinema para desenvolverem contos 

para a Caravana Iluminada de Natal da marca todos os anos. [...]” (ALVES, 2016, s/p.), além 

do lançamento de nova embalagem e de uma versão de animação do filme que permitia ao 

espectador interagir com o conteúdo, entre outras iniciativas. (idem) 

 

Figura 12 – Peça promocional da ação “Uma ponte para Noel”. Disponível em 

<http://www.revistapublicitta.com.br/wpcontent/uploads/2015/11/COCA.COLA_.UMAPONTEPARA

NOEL.jpg>. Acesso em 22 de janeiro de 2018. 

 

CASE MCTRANSLATE – GOOGLE TRANSLATE 

 

Os 500.000 estrangeiros que chegaram ao Brasil em 2016 para assistir às Olimpíadas 

confrontaram-se com um grande desafio: a comunicação. Somente 5% dos brasileiros sabem 

falar outra língua58. O Google, sabendo dessa realidade, fez uma campanha nas ruas do Rio de 

Janeiro em mobiliários urbanos, divulgando a ferramenta do Google Translate, para assim 

conectar brasileiros e estrangeiros. Desta forma, nasceu a campanha We Speak Translate. A 

campanha dava dicas de vocabulários, de locais que não são famosos, em diversas línguas, em 

mobiliários espalhados pela cidade. O presidente da cerimônia de fechamento das 

Paralimpíadas de 2016 viu, na campanha do grupo, a oportunidade de inserir a ferramenta 

Translate no encerramento das Paralimpíadas, promovendo, desta forma, uma tradução ao vivo 

do que estava sendo dito, para o inglês. Desta forma, o Grupo Sal criou o MCtranslate, um 

mestre de cerimônias eletrônico, que traduzia do português para o inglês tal qual o aplicativo 

(com o mesmo áudio e mesma identidade visual). Como o Google não era patrocinador das 

Olimpíadas, a ação foi realizada sem a utilização da logomarca, mas o Google Translate teve a 

                                                           
58 Exame. <https://exame.abril.com.br/carreira/por-que-ainda-nao-somos-fluentes-em-ingles/> Acesso em 20 de 

novembro de 2017 
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oportunidade de fazer uma apresentação completa e impactante de seu produto no evento. Essa 

ação é um exemplo original de Branded Content, que permitiu ao Google mais de 250 minutos 

de exposição na TV, com nenhum investimento em mídia, sendo assistido em 165 países 

(incluindo TV aberta, a cabo e internet), alcançando 2 bilhões de pessoas. 

 

 

Figura 13 – Apresentação do MCTranslate no encerramento das Paralimpíadas do Rio de Janeiro de 2016. Frame 

retirado de vídeo institucional do Grupo Sal, enviado para a autora. 

 

Figura 14 – Apresentação do MCTranslate no encerramento das Paralimpíadas do Rio de Janeiro de 2016. 

Disponível em <https://conteudo.imguol.com.br/c/olimpiadas/e7/2016/09/18/voz-do-tradutor-do-google-

participou-de-toda-cerimonia-de-encerramento-1474247795322_v2_750x421.jpgx>. Acesso em 22 de janeiro de 

2018. 

 

CASE TV VIDA REAL – ITAÚ  

  

A Bossa Nova, uma agência que trabalha com conteúdo autoral, publicidade e Branded 

Content, foi convidada a responder, junto à DPZ&T, ao briefing recebido do Itaú, que tinha um 

desafio claro a ser resolvido: como falar sobre economia, consumo e finanças na linguagem do 

entretenimento? Especificamente, como fazer esses temas chegarem aos jovens? A Bossa Nova 

reuniu um grupo de coalisão, envolvendo um diretor mais sênior e um coletivo de jovens 

talentos, entre 25 e 30 anos, que pensam o digital com maior naturalidade. A solução encontrada 

foi o programa TV Vida Real, que é uma série sobre educação financeira totalmente diferente 

do que já foi visto, lançado tanto nas plataformas digitais quanto na mídia tradicional. A ideia 

foi realizar um projeto para esse público que assiste ao entretenimento e não está mais buscando 

conteúdo na televisão, por utilizar várias outras plataformas. A campanha precisava ter um 

formato próprio, mas o cliente ainda queria que tivesse um modelo de programa de TV, e daí 

surgiu o TV Vida Real, que envolve episódios de live action59 e de animação, que funcionam 

isoladamente ou em conjunto como se fosse um programa. O primeiro episódio alcançou mais 

                                                           
59 Realizados por atores reais. 
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de 5 milhões de visualizações no YouTube, somente no primeiro mês de veiculação, enquanto 

o quadro Mão de Vaca Show, um dos quadros de animação, teve mais de 12 milhões de 

visualizações em um mês. 

 

Figura 15 - Frame de episódio da TV Vida Real. Disponível em 

<https://i.ytimg.com/vi/XZpdy3gXSt8/maxresdefault.jpg>. Acesso em 22 de janeiro de 2018. 

 

Figura 16 - Frame de episódio da TV Vida Real. Disponível em 

<https://i.ytimg.com/vi/aHHO2dvliv8/maxresdefault.jpg>. Acesso em 22 de janeiro de 2018. 
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CAPÍTULO 3: ANÁLISE E PRINCIPAIS CONCLUSÕES DA PESQUISA 

QUALITATIVA  

 

Em nossa trajetória profissional, estando inseridos no mercado, na área de go-to-

market60, vendas, Trade Marketing, comportamento de compra, merchandising e tudo que 

tange às relações do fluxo de venda e diálogo entre o planejamento estratégico e o impacto no 

consumidor, trazemos o interesse na compreensão de como se estrutura a interação das 

produtoras de audiovisual com as empresas de mercado. Por que algumas empresas investem, 

e outras não? Como algumas produtoras de audiovisual conseguem o investimento do mercado, 

e outras não? Como as empresas definem investir ou não na área cultural? E por que decidem 

investir em uma área e não em outra? Como as produtoras prospectam e fazem sua estratégia 

de go-to-market para dialogarem com esse mercado? Muitas foram as questões que nos 

instigaram a aprofundar o nosso conhecimento acerca do necessário diálogo entre os dois polos 

fundamentais para o desenvolvimento do mercado de audiovisual: as produtoras de conteúdo e 

as empresas do mercado, potenciais investidoras do setor. 

A questão que diz respeito à parceria estabelecida entre empresas de mercado e o setor 

de audiovisual vem sendo objeto de nossa pesquisa, desde 2015, na direção de melhor 

conhecermos as dificuldades e oportunidades contidas nessa relação. Quando iniciamos a 

pesquisa, tínhamos como objetivo responder à pergunta de muitos interlocutores da cadeia de 

audiovisual que nos questionavam sobre por que o mercado - mesmo podendo investir no 

audiovisual e, com isso, conferir maior visibilidade à marca - não investe no setor, uma vez que 

tal investimento seria debitado em até 4% do valor de seus impostos. Essa pergunta, feita pelas 

produtoras de audiovisual, era também disparadora de várias outras questões merecedoras de 

análise.  

Apesar de termos notícia de que muitas empresas já investiram no setor de audiovisual 

através das leis de incentivo, como, por exemplo, Ambev, Colgate, Itaú, Light, Oi, Bunge, 

Natura, Comgás, O Boticário, Rei do Mate, Bradesco Seguros, Coca-Cola, Volkswagen, 

Brasilprev, Avon, entre outras, tal investimento no setor vem ocorrendo de forma ocasional.  

                                                           
60 Estratégia de canais que uma empresa usará para se conectar com seus clientes e os processos organizacionais 

que se desenvolvem para realizar as vendas, e é utilizado para gerar uma vantagem competitiva (obtida através da 

segmentação dos clientes de acordo com as suas preferências, necessidades e características similares) e econômica 

(obtida através do enfoque estratégico nos recursos para os diferentes segmentos de clientes, ao mesmo tempo em 

que se alinham os recursos com atividades percebidas pelos clientes como “de valor”, eliminando as atividades 

redundantes ou sem valor para o mercado) em cada um dos segmentos dos clientes. Disponível em 

<http://www.sintec.com/wp-content/uploads/2014/01/Go-To-Market-A-Estrategia-de-Lideres-na-Industria-do-

Consumo.pdf> Acesso em 20 de novembro de 2017. 
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Exceção a isso, têm sido as empresas a trazerem em sua política cultural o investimento em 

audiovisual, como, por exemplo, a BBDTVM (Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários 

S.A), a Petrobras e o BNDES, sendo observado que as leis de incentivo, tão somente, não se 

mostram suficientemente atrativas para que se invista no setor. 

Desse modo, partimos para a primeira fase da pesquisa, que buscou compreender a 

natureza comercial entre as produtoras e as empresas de mercado em relação à captação de 

investimento através das leis de incentivo e a venda/compra de Product Placement para as 

marcas do mercado.  

A fim de sistematizar os perfis entrevistados e conseguir acesso às produtoras e aos 

órgãos reguladores do setor, contamos com a preciosa indicação de uma das fomentadoras 

dessas reflexões, a diretora de conteúdo audiovisual e dona da produtora Ipanema Filmes, 

Márcia Faria. Sem ela, certamente nós não teríamos sido recebidos com tanta facilidade pelas 

maiores produtoras do país. 

Nessa parte da investigação, pareceu-nos evidente a importância de conversar com dois 

tipos de produtoras, primeiramente as grandes, que realizam publicidade e que apresentavam 

uma área comercial estruturada, supostamente desenvolvendo de forma mais madura essas 

relações comerciais com o mercado (O2, Conspiração, Pródigo), e as produtoras grandes e 

médias voltadas para produções autorais e estruturadas financeiramente através de incentivos 

públicos (TVZero, Glaz, Gullane, Fraiha e Damasco). Existia, entretanto, uma condição única 

a todas as produtoras, independentemente de seu tamanho, todas precisavam já ter produzido 

conteúdo autoral e longas-metragens, para uma melhor comparação e compreensão do modelo 

de estratégia comercial. 

Também nos pareceu fundamental conhecer o processo decisório, as motivações e os 

freios de empresas do mercado que se serviam da prática de comunicação do Product 

Placement, e/ou que investiam no setor de audiovisual através das leis de incentivo. Partimos, 

desse modo, para essa investigação, tendo sido escolhidas empresas com histórico de 

investimento no setor, em sua maioria, e outras sem tal percurso. Entretanto, todas 

apresentavam, pelo menos durante alguns anos, lucro passível de dedução de impostos das leis 

de audiovisual, podendo ainda recorrer a outras formas de incentivo, como as leis de ICMS ou 

ISS. Assim, entrevistamos algumas empresas de médio e grande porte do eixo Rio/São Paulo. 

Pareceu-nos fundamental dialogar com a ANCINE, órgão oficial do governo federal 

do Brasil, constituída como agência reguladora, cujo objetivo é fomentar, regular e fiscalizar o 

setor, com o BNDES, grande fomentador do setor, seja com a criação de editais específicos ou 

através de empréstimos com condições especiais para o desenvolvimento do setor, ou, ainda, 
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com financiamento de festivais internacionais e nacionais, e com a Petrobras, que durante 

muitos anos desenvolveu editais dirigidos ao segmento e abarcou o setor como uma de suas 

linhas de investimento cultural. Nestas duas últimas empresas, realizamos duas entrevistas com 

setores de função distinta. 

Após a realização dessa etapa, durante o desenrolar da análise e motivados pelas 

mudanças de comportamento dos consumidores e pelo direcionamento do mercado para o 

desenvolvimento de produtos de Branded Content, configurou-se a necessidade de retorno ao 

campo para compreender o novo modelo de comunicação, que impacta o setor de audiovisual 

sob demanda do mercado, que é o Branded Content. Desta forma, foram feitas mais algumas 

entrevistas com produtoras que estão realizando com certa frequência este tipo de conteúdo, e, 

também, nos pareceu imperativo ouvir empresas de mercado que fazem uso deste modelo de 

comunicação para dialogar com seus usuários. Nessa fase, ouvindo produtoras e empresas, 

revelou-se importante ouvir um canal exibidor deste tipo de conteúdo para esclarecer o papel e 

a função de cada um destes interlocutores nos modelos de atuação de Branded Content no 

mercado brasileiro. 

As etapas realizadas e as empresas entrevistas distribuem-se da seguinte forma: 

 

 1ª etapa da pesquisa 

qualitativa – entrevistas 

semiestruturadas 

2ª etapa da pesquisa 

qualitativa - entrevistas  

semiestruturadas 

Ano da Pesquisa 2015 2017 

Foco principal do estudo 

Product Placement e o 

investimento do mercado nos 

produtos audiovisuais através 

das leis de incentivo 

Gestão estratégica e comercial 

do Branded Content 

Produtoras entrevistadas 

Conspiração, Pródigo, 

Damasco, O2, TV Zero, Glaz, 

Gullane, Fraiha  

Bossa Nova, Conspiração, 

Grupo Sal e Academia de 

Filmes 

Empresas entrevistadas 

Habib’s, Light, Capemisa, Oi 

Futuro, L’Oréal, BBDTVM, 

Petrobras, BNDES, ONS, 

Natura e Premier Pet 

Google e Coca-Cola 

Órgãos e associações 

entrevistadas 
ANCINE APRO 

Canais entrevistados  GNT 

  
Quadro 2: Divisão estrutural do objetivo foco e da amostra da pesquisa. Elaborado pela autora 
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3.1 Metodologia da pesquisa  

 

A metodologia escolhida para a realização da pesquisa foi de entrevistas qualitativas em 

profundidade, semiestruturadas, definido por Flick (2009) como entrevistas com especialistas, 

ou seja, uma forma de entrevista na qual há um menor interesse na pessoa entrevistada do que 

no conhecimento do especialista, para um determinado campo de atividade.  

Utilizamos o guia de entrevista com a função diretiva, para excluir tópicos improdutivos 

em relação ao domínio de interesse. Usamos esse método pela riqueza de informações que 

podem ser obtidas, permitindo uma maior interação entre entrevistado e entrevistador, sem 

perder a flexibilidade oriunda desse tipo de pesquisa exploratória. Segundo Leão (et al., 2009), 

quando existe necessidade de aprender um conhecimento objetivo explicativo, em estruturas 

organizacionais e administrativas, esse método permite a obtenção de um conhecimento 

intersubjetivo e compreensivo.  

As entrevistas em profundidade são mais adequadas onde existe a necessidade de um 

maior conhecimento do fenômeno estudado e um melhor detalhamento a partir dos pontos de 

vista dos especialistas nos assuntos pesquisados. A entrevista em profundidade, segundo 

Poupart (2008), estimula o entrevistado a dizer o que pensa, suas crenças, a descrever o que 

viveu e testemunhou, de modo que uma boa entrevista permite que o entrevistado se reporte 

satisfatoriamente ao entrevistador. Para que isso aconteça, o autor apresenta alguns princípios 

com o objetivo de fazer com que o entrevistado possa verdadeiramente explanar sua visão, 

motivação e sua experiência, conforme está descrita no quadro abaixo.   
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Quadro 3: Princípios adotados na entrevista como método de coleta de dados na pesquisa qualitativa. Fonte: 

OLIVEIRA, V; MARTINS, M. F; VASCONCELOS, A. C. Entrevistas “Em Profundidade” na Pesquisa 

Qualitativa em Administração: Pistas Teóricas E Metodológicas. Anais SIMPOI 2012, p. 3. 

 

A estratégia utilizada para fazer com que os entrevistados resolvessem responder a 

pesquisa, foi demonstrar a importância da reflexão e debate sobre o assunto, o ineditismo da 

pesquisa e a importância de seus pontos de vista para enriquecimento do estudo. Desta forma, 

foi elaborado um roteiro exploratório, que visava produzir o máximo de informação possível 

sobre os temas investigados no menor tempo, pois tratamos com executivos de vida bastante 

ocupada e tínhamos no máximo 40 minutos de seu tempo para aprofundar os temas. 

 

A condução do entrevistado por certas trilhas não implica a previsibilidade da 

conversação, de modo que o conteúdo conversacional permanece imprevisível e 

submetido às regras não fixadas de formação de sentido e interpretação, mesmo que 

o movimento da conversação seja repetitivo e até redundante. (GODOI e MATTOS 

apud OLIVEIRA, MARTINS e VASCONCELOS, 2012, p.5) 

 

 

Na segunda fase da pesquisa, que tratava especificamente de Branded Content, 

vivenciamos entrevistas com uma característica mais exploratória e imprevisível. Eram tantos 

assuntos que se desmembravam, que obtivemos, através dos diferentes domínios dos 

interlocutores (canal, produtoras e empresas), uma riqueza de informação nos eixos que se 

relacionam com o assunto (papel da mídia digital, novos interlocutores, modelos de governança, 

etc.).  

Observamos, portanto, durante as duas etapas, que a entrevista “em profundidade” não 

permanece presa às regras técnicas preestabelecidas, mas apresenta-se como um método 

Princípio Descrição 

Colocar o entrevistado à vontade por 

elementos de encenação 

O pesquisador deve tentar reconfortar seu interlocutor, 

partindo da ideia de que quanto mais ele ficar à vontade, 

mas ele falará com facilidade e abordará questões que lhe 

são significativas. 

Ganhar a confiança do entrevistado 

O entrevistado deve se sentir suficientemente confiante 

para aceitar “verdadeiramente falar”, de modo que o 

pesquisador deve tranquilizá-lo quanto às suas boas 

intenções e quanto ao uso que será feito de suas palavras. 

Levar o entrevistado a tomar a 

iniciativa do relato e a se envolver 

Quanto mais o discurso do entrevistado for espontâneo, 

menos ele poderá ser maculado pelo pesquisador, 

permitindo assim a aproximação ao ideal pesquisado, de 

um discurso “verdadeiro”. O discurso mais significativo é 

aquele no qual o entrevistado se refere o mais próximo 

possível à sua própria vivência, ou seja, quando se 

envolve mais. 
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flexível de coleta de dados que pode ser adequado em função do entrevistado e do assunto que 

está sendo investigado.   

 

Podemos entender por entrevista semiestruturada, em geral, aquela que parte de certos 

questionamentos básicos, apoiados em teorias e hipóteses, que interessam à pesquisa, 

e que, em seguida, oferecem amplo campo de interrogativas, fruto de novas hipóteses 

que vão surgindo à medida que se recebem as respostas do informante. Desta maneira, 

o informante, seguindo espontaneamente a linha de seu pensamento e de suas 

experiências dentro do foco principal colocado pelo investigador, começa a participar 

da elaboração do conteúdo da pesquisa. (TRIVIÑOS apud FILENO, 2007, p. 67) 

 

 

As entrevistas foram gravadas, com a permissão de todos os entrevistados, e foram 

posteriormente transcritas e analisadas. A principal forma de tratamento foi a análise 

interpretativa de conteúdo, a comparação das anotações e as observações de modelos de 

apresentação comercial das poucas produtoras que nos permitiram avaliação. 

A análise de conteúdo foi realizada, segundo Bardin (2004), dividida em três fases: pré-

análise, exploração do material e tratamento dos resultados. Na pré-análise, foi organizado o 

esquema de trabalho a ser seguido, e o procedimento estabelecido. Na exploração do material, 

foram elaboradas categorias de assuntos pertinentes e comparativos, permitindo, assim, chegar 

à terceira fase – tratamento final dos resultados.  

Procedeu-se à análise da primeira etapa separadamente entre produtoras e empresas de 

mercado, pois pareceu-nos importante comparar a visão desses dois interlocutores, como forma 

de compreender onde estavam as aderências e as contradições. Também nos sendo fundamental 

perceber quais as oportunidades para as produtoras do ponto de vista das empresas de mercado. 

Além desses fatos, também tínhamos uma amostra bastante representativa, pois falamos com 8 

produtoras e 11 empresas, o que nos deu uma margem bastante considerável de segurança 

analítica.  

Durante a segunda etapa, como a pesquisa se tratava de um apêndice de compreensão 

de um novo segmento de mercado, o Branded Content, conversamos com 4 produtoras e 2 

empresas. Nesse ponto, foi realizada uma análise conjunta, para perceber as oportunidades para 

ambos os players do mercado.  
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3.2 Primeira Etapa da Pesquisa – A captação de recursos no mercado através das leis de 

incentivo e a venda de Product Placement para os projetos de filmes de longa-metragem 

 

As entrevistas desta primeira etapa da pesquisa foram realizadas no segundo semestre de 2015 

e os entrevistados, seus cargos e as empresas que participaram encontram-se na tabela abaixo: 

Empresa Nome Cargo 

ANCINE Felipe Vogas Superintendente de Fomento 

ANCINE Marcos Delfino 
Coordenação de Acompanhamento 

de Projetos 

BBDTVM Clariana Castro 
Divisão de Comunicação e 

Marketing 

BNDES Luciane Gorgulho 
Chefe do Departamento de 

Economia da Cultura 

BNDES Ana Landim 
Chefe do Departamento de Políticas 

de Comunicação 

BNDES Gabriel Canedo Gerente de Patrocínio 

Capemisa Bruno Arraes 
Analista de Comunicação e 

Marketing 

Capemisa  Lília Correa 
Analista de Comunicação e 

Marketing 

Conspiração Adrien Muselet Diretor Executivo 

Damasco Marcelo Monteiro Produtor Executivo 

Fraiha Silvia Fraiha Diretora 

Glaz Luiza Favale Diretora 

Gullane Fábio Gullane Sócio 

Habib’s Julia Medeiros Gerente de Licenciamento 

L’Oréal Érica Campbell Diretora de Mídia 

Light Paulo Bicalho 
Gerente do Centro Cultural Light e 

do Instituto Light 

Natura Fernanda Paiva Gerente de Marketing Institucional 

O2 Tatiana Martinelli Produtora 

Oi Futuro Victor Almeida Gerente de Cultura 

Petrobras Taís Reis 
Gerente Setorial de Patrocínios 

Culturais 

Petrobras Claudio Jorge Oliveira Coordenador de Patrocínios 

Premier Pet Madalena Spinazzola 
Strategic Planning & Corporate 

Marketing Manager 

Prodigo Beto Gauss Sócio 

TvZero Joana Nin Coordenadora de Fomento e Difusão 
 

Quadro 4: Entrevistados, seus cargos e as empresas que participaram da primeira etapa da pesquisa. Elaborado 

pela autora. 
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3.2.1 Primeira Etapa – Análise da Perspectiva das Produtoras 

 

 

Começaremos nossa análise por uma pergunta fundamental: Existem razões, 

argumentos e motivações tangíveis para as empresas investirem em patrocínio e em Product 

Placement nos longas-metragens do setor audiovisual brasileiro?  

Segundo o ponto de vista das produtoras participantes da pesquisa, às vezes sim, às 

vezes nem tanto. Apesar do discurso otimista de algumas produtoras, inclusive de 

argumentações quantitativamente estruturadas, como veremos na lógica matemática 

apresentada pela Conspiração na hora de sua primeira entrevista, existe uma descrença da 

assertividade da ação por parte de outras produtoras. Deixo aqui minha primeira reflexão para 

o setor: Como podemos vender se nem nós mesmos acreditamos que temos um bom produto? 

Nas razões alegadas para as empresas investirem, podemos pensar em vários bons 

argumentos, mas infelizmente o que contatamos com este estudo é que os freios são muito 

maiores do que as motivações. Assim, as produtoras precisam trabalhar de forma cada vez mais 

profissionalizada para reverter esta percepção do mercado e, inclusive, de algumas delas, pois 

quando buscamos atingir o mercado é fundamental desenvolver argumentos e ações que lhes 

garantam visibilidade para suas marcas e retorno sobre seu investimento. Logicamente que, por 

diversas razões elencadas nesta pesquisa, isso não é tarefa das mais fáceis, mas os argumentos 

estão sendo construídos junto ao desenvolvimento destas produtoras.  

 

Qual a dificuldade de vender um filme de cinema e de vender uma novela da Globo? 

A novela da Globo tem uma inércia, os investimentos são previsíveis. O cinema é 

menos previsível, isso é uma dificuldade. Por outro lado, a novela não tem replay. O 

anunciante gosta de novela porque é TV aberta, o ciclo é muito rápido e é possível ter 

um controle em cima do script. Mas no cinema, por exemplo, o filme: Minha mãe é 

uma peça 2., no mínimo, 3milhões de pessoas vão ao cinema assistir, depois, o filme 

será alugado em torno de 150 mil vezes, assistido por grupo de 2 a 5 pessoas. Em 

seguida, será repetido entre 80 a 90 vezes no Telecine, o que garante uma média de 

250 mil pessoas a cada vez que for transmitido. Depois o filme vai para a TV aberta 

e passa entre 18 e 20 vezes, e o filme faz facilmente 11milhões de expectadores. Daqui 

a 5 anos, o filme ainda vai estar passando na TV. Tem que escolher bem o filme para 

investir. A maioria das agências de publicidade não mostra para as empresas esse 

número. (MUSELET, 2015) 

 

 

Os clientes estão começando a enxergar a oportunidade de Product Placement nos 

filmes, as pessoas estão cada vez menos assistindo propaganda na TV, e as marcas 

estão começando a perceber isso, tem que tomar cuidado para as marcas não 

começarem a só fazer isso com dinheiro de incentivo, esse dinheiro tem que ser de 

investimento de marketing, as empresas que investem através de leis reclamam que 

os produtores nem sempre cumprem as contrapartidas, é um mercado muito amador; 

(GAUSS, 2015) 
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No diálogo com as produtoras, identificamos que, apesar de algumas empresas fazerem 

investimento na produção de seus filmes, através das leis de incentivo e de Product Placement, 

havia enorme dificuldade para captarem tal recurso, sendo também observado que as produtoras 

de audiovisual pesquisadas traziam práticas diversas no diálogo com o mercado.  Algumas, as 

maiores e mais estruturadas, tinham uma área ou uma pessoa específica para essa função e 

desenvolviam material de apresentação, estratégia de merchandising para divulgação dos 

projetos voltados para esse diálogo com o mercado, ou seja, tinham em seu portfólio projetos 

de grande atratividade para o público, como filmes que relatariam grandes acontecimentos, 

como, por exemplo, a Copa do Mundo que aconteceria no Brasil antes que ela fosse realizada, 

comédias com atores famosos, que fazem muito sucesso, histórias que se passavam em 

situações de excelente possibilidade para inserção de marcas e planos de mídia sedutores.  

 

A gente adequa a apresentação do projeto a cada empresa, faz relatórios completos de 

mídias (espontânea, paga, etc.), com as contrapartidas, ações promocionais propostas. 

(FAVALE, 2015) 

 

Percebemos, no entanto, que essa realidade era minoritária dentro das produtoras 

entrevistadas. Inclusive grandes produtoras. A maioria procura empresas que têm entrada 

através de relacionamento, ou que sejam clientes da área de publicidade, mas afirmam que o 

mercado desconhece as leis e que fica mais fácil para elas procurarem os captadores de recurso. 

Entretanto, quando pedimos nomes de captadores de recursos para entrevistarmos, elas não 

sabem falar, tivemos apenas dois nomes indicados e não conseguimos contato ou resposta deles 

para que nos fizessem entender como atuam.  

 

É necessário ter uma rede de contatos para conseguir investimento e patrocínio com 

dinheiro bom. (FRAIHA, 2015) 

 

 

Muitas empresas não sabem as diferenças entre investir pelo artigo 1 e 1A. 

(MARTINELLI, 2015) 

 

No tocante à forma como as empresas são selecionadas pelas produtoras, identificamos 

que são observadas as empresas que trazem hábito de investirem no segmento e que tal 

aproximação é guiada por indicações ou por facilidade de diálogo com alguns representantes 

dessas empresas, ou, ainda, pela possível sinergia do conteúdo com a empresa ou a marca 

abordada.  

 

A gente percebeu a importância que é ser extremamente competente no pós-venda. 

Então, não é só vender, vender é fácil, eu não quero que ele compre uma vez só, eu 
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quero que ele compre dez filmes da Gullane ao longo de dez anos, eu não posso com 

uma única venda, mas sim com vendas constantes, pensar no futuro, fidelizar o cliente. 

Por isso, sempre investimos em um setor comercial. Tenho que pensar no futuro. 

(GULLANE, 2015) 

 

 

E foi apontada como um dos maiores entraves para iniciação de um diálogo entre as 

partes, a dificuldade de ser recebido pelo departamento de marketing das empresas. Entretanto, 

após ser estabelecido o diálogo, as produtoras identificam que há muitas razões que dificultam 

o investimento em seus projetos autorais por parte das empresas, passando por questões reais 

que foram comprovadas nas entrevistas com as empresas, como por exemplo, falta de 

conhecimento das leis, falta de um profissional especializado em produção cultural para avaliar 

a adequação da proposta com a marca, além de falta de otimização de um planejamento de 

marketing voltado para viabilizar o investimento, criando ações que potenciem a visibilidade 

no momento do lançamento. 

 

Falta consultoria de marketing cultural nas empresas: muitas não investem em 

projetos culturais, porque não têm interesse em conhecer melhor os mecanismos de 

incentivo, acham complicado. O gestor tem que entender que o dinheiro que iria para 

o imposto pode se reverter em mídia (NIN, 2015). 

 

 

Falta entendimento das empresas sobre as leis de incentivo, como investir (...). Faltam 

cursos para explicar como funcionam as leis para as empresas investidoras, as pessoas 

às vezes têm medo de investir. (GAUSS, 2015) 

 

 

Existe uma acomodação do marketing das empresas nos velhos modos de 

comunicação. Ainda não há a compreensão da publicidade para entrar no meio de 

comunicação. Precisam das agências de publicidade para que isso ocorra. 

(GULLANE, 2015) 

  

 

Além das dificuldades encontradas por falta de diálogo e adequação de políticas 

culturais, alguns revelam fatos que, reais ou não, podem virar paradigmas, quando se 

transformam em crenças e, a partir desse momento, as objeções viram freio à venda, criando a 

descrença e estigmatizando a impossibilidade de ida ao mercado: 

 

A empresa só vai investir se a pessoa tiver uma relação afetiva (a empresa ou algum 

lobista que ganha a comissão), se tiver um interesse pessoal pelo filme, se gostar, etc. 

Não é algo pensado no lucro propriamente. (FRAIHA, 2015) 

 

 

Não tem como prometer que o filme vai gerar retorno positivo no final, não existem 

resultados comprovados, não tem uma fórmula pronta. (NIN, 2015) 
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O produtor cria produtos que têm muito pouca visibilidade. A partir do momento que 

as pessoas fazem as produções por motivos puramente pessoais e tem pouca 

possibilidade de comunicação com o público, não dá para imaginar que alguma marca 

de sucesso vai se satisfazer com isso. (MUSELET, 2015) 

 

 

As empresas de consumo multinacionais não investem por uma questão de tributação, 

eles não enxergam esse dinheiro como uma vantagem, outras não têm um volume 

significativo de lucro para investir em incentivo, outras querem investir em outras 

áreas (esporte, teatro, música) e algumas querem investir nas suas próprias fundações 

(GAUSS, 2015) 

 

 

É muito difícil aumentar a base dos patrocinadores, a maioria das empresas grandes 

são tributadas em lucro real, as médias e pequenas na maioria das vezes são tributadas 

em lucro presumido [...] Os contadores das empresas criam dificuldades para investir 

em projetos culturais, logo, as empresas que não investem tendem a não investir [...] 

É difícil o assessor atender os interesse da empresa e da produtora ao mesmo tempo: 

o projeto será interessante para o marketing da empresa ou para a produtora? (NIN. 

2015) 

 

 

Muitas produtoras queimaram filme, não deram o retorno prometido, as 

contrapartidas, etc. Muitas empresas hoje já têm estratégias voltadas para alguma área 

cultural que tem mais relação com a visão, ou os seus produtos, por isso está muito 

mais difícil captar. (MARTINELLI, 2015) 

 

 

Artigo 1: ninguém que investe nesse artigo está visando dinheiro, eu acho que esse 

valor é muito baixo para as empresas. (FRAIHA, 2015) 

 

 

A dificuldade tange o patrocínio, mas também o Product Placement que, segundo as 

produtoras, além de encontrar resistência por descrença em sua efetividade por parte das 

empresas, sofre um embaraço na operação de realização e venda, seja por causa da necessária 

agilidade na hora de filmar, o que complica ter de parar produção para aprovar com cliente, ou 

porque justamente é difícil fazer a venda antes do roteiro final pronto, o que só acontece muito 

em cima do momento da filmagem, não dando tempo de desenvolver a venda do espaço. O que 

acontece como prática comum, alegado pela maioria das produtoras e empresas entrevistadas, 

é que o Product Placement no Brasil funciona como uma permuta para o patrocínio, através 

das leis de incentivo, o que do ponto de vista legal, algumas vezes é impróprio. 

 

Os filmes mais criativos são os que conseguem o patrocínio da Light: Light quer 

alguma cena que insira no filme a marca, sessão de convidados, debate com atores e 

diretores. Produtor e Light trabalham juntos para chegar às contrapartidas. Por 

exemplo, o filme Giovanni Improtta, que é um filme que fez uma cena para colocar a 

Light em destaque e recebeu o patrocínio de 300 mil. Outro exemplo é a Maratona do 

Rio, que foi transformada para receber o patrocínio da Light. (BICALHO, 2015) 
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 O Product Placement é comumente utilizado por diversas empresas americanas, 

existindo naquele mercado uma compreensão clara de seus benefícios e um aproveitamento por 

parte do marketing das empresas no momento do lançamento do filme, desenvolvendo diversas 

ações de ativação e visibilidade. Certamente é quase leviano compararmos mercados tão 

diferentes no que diz respeito ao audiovisual, pois desde o hábito social americano de ir ao 

cinema, iniciado nos anos 70, passando pelas estruturas de pré e pós-produção, a capacidade de 

diálogo com o mercado, a comercialização do filme em diversos países e a multiplicação para 

outras janelas, demonstram que essa comparação direta é impossível, mas não deixa de nos 

surpreender que as marcas e as produtoras brasileiras não se apropriem desta prática de forma 

mais corrente e que consigam resolver os entraves na estrutura de produção, negociação e de 

potencialização da visibilidade das marcas, através das ações de marketing que acompanham 

os lançamentos cinematográficos. Vimos claramente esse exemplo no case da Mercedes Benz 

com o filme Jurassic Park.   

 

As empresas não fazem Product Placement por não acreditarem em sua eficácia. 

Existe uma miopia dos investidores também, que às vezes não entendem que o 

investimento no audiovisual pode ser uma ação institucional, que não necessariamente 

vai ter retorno naquele produtor específico, ou fornecem a verba em troca do Product 

Placement e não fazem mais nenhuma ação durante as pré-estreias, ou nas lojas com 

o público, e fica um Product Placement solto dentro de um filme qualquer. (GAUSS, 

2015) 

 

Uma forma de assegurar ao mercado a eficácia do investimento certamente seria o de se 

realizarem mais pesquisas que comprovassem tanto o potencial de atratividade do filme como 

a visibilidade da marca. Percebemos que, apesar de não ser uma prática comum, já existem 

produtoras investindo neste tipo de pesquisa, e percebemos são as que têm uma estrutura 

comercial mais desenvolvida. Elas fazem pesquisa com consumidores após o lançamento, ou 

antes, para definir a montagem final. Essa prática é um ótimo recurso para testar a assertividade 

do filme junto ao público-alvo e, inclusive, para avaliar o impacto do Product Placement junto 

a esse público.   

 

Durante a edição fazemos sessões de teste para várias pessoas. Pré-selecionamos 300 

ou 400 pessoas, aí selecionamos 20, 30 para mostrar o filme (boca a boca), para 

analisar se a marca está aparecendo muito, o filme é passado sem efeito e não está 

finalizado. (FAVALE, 2015) 

 

 

Depois do filme rodado, fazemos grupo qualitativo sobre os melhores finais, e a gente 

pode, inclusive, alterar algumas cenas. Os americanos fazem muito isso. Nós só não 

fazemos mais no Brasil porque não temos tantos recursos financeiros. (MUSELET, 

2015) 
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Fazemos pesquisa de público, desde a exibição do filme para um grupo fechado de 

formadores de opinião, para falar sobre o filme. Eles ajudam a decidir sobre o título 

de um filme e cenas específicas. Muitas pesquisas são encomendadas pela 

distribuidora. Tem situações em que o filme está pronto e a distribuidora encomenda 

uma pesquisa de avaliação, e a gente volta e mexe no filme para conseguir ter 

assertividade. (GULLANE, 2015) 

 

 

Observamos também que a grande maioria das produtoras busca captação para seus 

projetos autorais sem desenvolver uma estratégia de go-to-market (ida ao mercado), sem um 

planejamento estratégico que, entre outros aspectos, evidencie a sinergia do conteúdo proposto 

com o DNA das marcas, as potenciais investidoras do filme, ou seja, falta-lhes o 

desenvolvimento de uma argumentação capaz de apresentar uma proposta racional de 

marketing que atraia o mercado para investir na condição de patrocinador ou na compra de 

Product Placement.  

Não se observou, junto à maioria da amostra, a aposta em subprodutos que atrelem o 

desenvolvimento, o licenciamento, o lançamento e a veiculação do conteúdo com os óbvios 

interesses empresariais que, inevitavelmente, passam por atrair e engajar o público interno das 

empresas (endomarketing61), impactar o público externo e utilizar diferentes mecanismos que 

potencializem o investimento do mercado, garantindo visibilidade à marca e engajamento de 

seu público-alvo. Vimos que as produtoras esperam que este tipo de ação seja proposto pelo 

marketing das empresas, mas se forem oferecidos através de ideias criativas e adequadas, a 

realidade do cliente pode inspirá-los e gerar maior aderência ao projeto.  

Nas práticas de mercado, baseadas em estratégias comerciais que desvendam problemas 

e buscam levar soluções aos clientes, constatamos que, detectadas as objeções ao negócio, estas 

são transformadas em oportunidades, mediante o desenvolvimento de estratégias e argumentos 

para viabilizar a negociação. Entende-se, assim, que tal processo deveria ser também a prática 

de mercado das produtoras.  

Sobre objeções, Kotler diz que: 

 

[...] os clientes quase sempre colocam objeções durante a apresentação do produto ou 

quando solicitados a assinar um pedido. Tal resistência pode ser de caráter psicológico 

ou lógico. [...] Sendo assim, a resistência psicológica abrange aspectos mais subjetivos 

como apatia, ideias predeterminadas, tendência de resistir a argumentos, aversão 

quanto a tomar decisões, associações desagradáveis a outras pessoas, entre outras; 

                                                           
61 Pode-se definir endomarketing como o conjunto de ações focadas no público interno e que tem como objetivo 

maior conscientizar funcionários e chefias para a importância do atendimento de excelência ao cliente. 
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enquanto a resistência lógica refere-se a objeções quanto a preço, prazo de entrega e 

determinadas características do produto e da empresa (KOTLER, 1993, p.768). 

 

 

Um profissional preparado é capaz de transformar essas objeções em oportunidades de 

venda, sabendo explorar as características, benefícios e vantagens do que está apresentando. 

Assim, ao compararmos uma produtora com um planejamento estratégico de marketing bem 

estruturado e uma outra aparentemente sem nenhum planejamento estratégico de captação de 

mercado, como encontramos entre as entrevistadas, percebemos diferentes formas de 

prospecção, apresentação de negócio, contrapartida oferecida por essas produtoras. Entretanto, 

percebemos que, mesmo nas mais preparadas para a venda, existe a oportunidade de 

desenvolver de forma estruturada um processo lógico com funções, etapas, análise, argumentos 

de comercialização e marketing, como podemos identificar em diferentes áreas do 

mercado. Aparentemente, as produtoras que se destacam em planejamento, estratégia e 

pesquisa, conseguem uma maior penetração no mercado. 

 

 

A estratégia comercial de um filme é fundamental para conseguir lucrar. (FAVALE, 

2015) 

 

 

A gente encaminha o projeto para uma marca que possua aderência aos padrões da 

comunicação da empresa para integrar o produto ou marca institucional com o filme. 

A gente possui um filme e vai oferecê-lo; depois a gente faz uma pesquisa sobre a 

estratégia da empresa e o core business dela. Só é possível ter assertividade no 

patrocínio quando se entende isso. O projeto tem que ser customizado para ter 

aderência. (...). Disponibilizamos uma sessão do filme para uma ação cultural da 

empresa. Então, a gente sempre procura entender qual é o projeto na área social e 

fazemos uma exibição gratuita. Na plataforma de comunicação, a gente tem que 

integrar todas as disciplinas, não dá para trabalhar só com a ativação da marca. 

(GULLANE, 2015) 

 

 

Existe a reflexão de pensar no projeto para determinada empresa, que seja relacionada 

a sua política de patrocínio; a gente está sempre pensando em uma sinergia, quer 

escutar a empresa, o que ela pensa e o que ela quer, para apresentar depois o projeto. 

(MARTINELLI, 2015) 

 

 

Logicamente que as contrapartidas oferecidas ao mercado também são mais generosas 

nas produtoras com estratégias de vendas mais estruturadas e, consequentemente, com um 

índice maior de captação, assim vemos que elas exploram melhor as oportunidades de retorno 

do investimento do cliente e se preparam para manter uma fidelização dos mesmos: 

 

A Gullane usa todos os artigos, leis federais e é a produtora que mais capta em Art. 

1º. A gente faz Product Placement, ações derivadas de Product Placement, faz 
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sampling62 em eventos do filme, tem comunicação para as empresas, materiais 

exclusivos que as empresas podem usar em suas redes sociais, palestras com os atores, 

tem tudo! A gente tenta explorar oportunidades do filme e para o patrocinador ao 

máximo. Somos super-rigorosos com o que prometemos para as empresas. [...] A 

gente se esforça para pluralizar a abrangência de disciplinas: endomarketing, social, 

institucional, etc. (GULLANE, 2015) 

 

 

Usamos contrapartidas sociais também: oficinas, aulas relacionadas à proposta das 

empresas. (MARTINELLI, 2015) 

 

 

A gente fala com um produto que fala diretamente com as pessoas e a gente aproveita 

para ativar a participação da produção (do filme): promoção, redes sociais. A gente 

faz muitas coisas para agradar patrocinadores e eles também fazem coisas boas para 

o filme. A gente divulga o filme e, ao mesmo tempo, a marca do patrocinador, 

exemplo foi da Kleenex, comprava o lenço e ganhava um ingresso para o filme: gera 

mais ativação para o filme. (FAVLLE, 2015) 

 

 

 Com o aprofundamento de nosso diálogo com as produtoras, pudemos perceber que 

existe uma enorme demanda pela profissionalização de suas áreas comerciais no que tange à 

discussão desse modelo de atendimento e a venda ao mercado. E talvez por esta razão, 

estivemos, inclusive, em diversos momentos das entrevistas, sendo convidados a dar 

consultorias ou mesmo a integrar o corpo profissional das produtoras que buscam desenvolver 

esse necessário processo de ida ao mercado.  

 

Quando vão buscar captação falam do artigo 1, acha que as empresas estão usando 

cada vez menos o artigo 1 e 1A, porque são mais difíceis de explicar, o que volta para 

o patrocinador é muito pouco; FSA não é rápido, mas dinheiro do artigo 3 é rápido, e 

a captação demora, eles ainda não têm essa rapidez na captação. O FSA (pertence à 

ANCINE) sai do Governo, mas muitas vezes não conseguem liberar a quantia total no 

tesouro. É uma política de incentivo constante. (FAVALE, 2015) 

 

 

O Business consiste em duas vertentes: ou você faz o comercial e ganha uma 

remuneração, que não lhe garante verba em longo prazo, mas gera um fluxo de caixa 

considerável; ou você cria e explora a propriedade intelectual, que é um ativo que é 

seu, que é outro lado.  Na Conspiração, eles têm A mulher invisível. A segunda 

vertente demora, custa caro e tem um tempo de maturidade incerto; a primeira vertente 

é a mais comum. A maioria das empresas faz apenas comerciais, poucas criam 

propriedade intelectual. Algumas empresas fazem os dois, como a Conspiração. A 

prestação de serviços financia a criação de propriedade intelectual. Para a empresa é, 

então, bem mais interessante criar propriedade intelectual, com setores de núcleos 

criativos, ou seja, fazer a produtora crescer sem que ela dependa da produção de 

serviços. Isso aumenta o valor das produtoras. (MUSELET, 2015)  

 

 

É difícil sobreviver só da captação de cinema, demora para entrar dinheiro. 

(MONTEIRO, 2015) 

 

 

                                                           
62 Envio ou distribuição gratuitos ao potencial consumidor de amostras de produtos. 
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Existe um grupo de empresas que já compreendeu a importância do cinema, um grupo 

de empresas grandes, como a Procter&Gamble, a Natura, a Petrobras, a BBDTVM, 

são empresas que têm usado o cinema como uma ferramenta de apoio às suas marcas 

e produtos; e tem um grupo que ainda não compreendeu, mas investe; e tem um 

universo de empresas que nem se atentou ainda para a oportunidade, que não conhece 

nada, nem os artigos. (GULLANE, 2015) 

 

Logicamente, quando podemos apreender, através de uma pesquisa, as melhores 

práticas desenvolvidas por cada um dos players entrevistados, torna-se possível elaborar, no 

mínimo, um mapa de oportunidades e realizar a multiplicação das melhores práticas entre toda 

a cadeia produtiva. E é nessa direção que esta pesquisa busca contribuir com a expansão das 

oportunidades detectadas nas entrevistas qualitativas realizadas, levando em consideração as 

práticas de desenvolvimento e planejamento comercial estruturadas pelo mercado. Assim, 

torna-se evidente a necessária compreensão de como as empresas de mercado estruturam-se 

com relação ao investimento cultural, bem como conhecer suas principais necessidades, para 

que as produtoras interessadas no desenvolvimento de negócios com o mercado possam criar e 

adequar produtos, ou direcionar melhor suas práticas comerciais para atenderem a estas 

demandas. 

 

3.2.2 Primeira Etapa – Análise da perspectiva das Empresas de Mercado  

 

Seguindo os procedimentos metodológicos da investigação, faz-se necessário o 

diagnóstico do mercado de atuação, bem como uma imersão interna nas empresas que serão as 

proponentes de negócios e nas empresas que serão as compradoras de produtos e serviços, ou 

seja, é fundamental conversar com produtoras e empresas de mercado. Assim, além de ouvir 

produtoras, fomos entrevistar as empresas de mercado.  

Em relação ao investimento no setor de audiovisual por parte das empresas de mercado, 

percebemos que existem diferentes práticas, estando as mesmas relacionadas às políticas 

culturais, à frequência e ao tipo de investimento que a empresa realiza, como demonstramos no 

infográfico abaixo:  
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Quadro 5: Estrutura da política cultural a partir do investimento das empresas no setor de audiovisual. 

Elaboradora pela autora. 

 

Existem, primeiramente, as empresas que investem no setor e as que não investem. Entre 

as empresas que investem, percebemos, inicialmente, dois tipos: as que sempre investem no 

setor e as que investem ocasionalmente. Entre as que sempre investem, podemos detectar que 

há uma clara política cultural de patrocínio, que tanto pode contemplar vários segmentos 

culturais, como a Petrobras, como pode estar voltada, majoritariamente, ao audiovisual, como 

a BBDTVM.  

 

Nós patrocinamos música, artes visuais, artes cênicas, circo, literatura, audiovisual, 

patrimônio imaterial, museus, memória das artes (acervos privados), bibliotecas, 

arquivos. (REIS, 2015) 

 

 

No caso das empresas que às vezes investem, percebemos as que trazem uma política 

cultural de patrocínio direcionada para áreas culturais prioritárias, como o caso da Natura, 

voltada para o setor de música. Essa empresa, quando encontra um projeto de audiovisual que 

dialoga com o setor musical, como no caso do projeto Dominguinhos, investe também no setor 

audiovisual.  

 

A gente investe porque gera visibilidade imediata e de vasta repercussão, mesmo que 

o patrocínio seja pequeno. O investidor tem a oportunidade de se atrelar à imagem da 

obra e fazer o seu próprio marketing em cima daquilo, seja com os stakeholders63, 

com os colaboradores, consultores, etc. (PAIVA, 2015) 

                                                           
63 Públicos de interesse de uma organização. São as partes interessadas e envolvidas voluntária ou 

involuntariamente com a mesma, onde há um objetivo específico de relacionamento, trazendo benefícios para 

ambas as partes. 
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No caso das empresas de políticas culturais de patrocínio estruturado, também 

percebemos as que, ocasionalmente, possam vir a investir na área de audiovisual, se o projeto 

dialogar com o DNA da empresa, como no caso da ONS, que investiu no setor no momento em 

que recebeu uma proposta que englobava, em diferentes etapas, a valorização do público interno 

de sua empresa, os funcionários e o público externo adjacente às suas instalações, que são 

definidos como prioritários para as políticas de patrocínio cultural da empresa.  

 

Tem que ter um contexto, tem que ser consistente. Assim, vou fazer uma ação em uma 

novela, que aparece um dia. Tudo bem que pode ter sido a Grazi Massafera, mas não 

necessariamente vai ter um grande efeito. Pode ser interessante, tem que ser sutil, mas 

presente de alguma forma. Agora essa coisa da métrica é complicada. Vou tirar um 

investimento do YouTube e vou passar a fazer... primeiro que os valores são 

radicalmente diferentes... Para você ter uma cena representativa, não é pouco dinheiro. 

(CAMPBELL, 2015) 

 

 

Dentre essas empresas, constatamos, ainda, que algumas não possuem qualquer política 

cultural definida. Para investir, estão sujeitas a alguma decisão superior, como no caso de algum 

diretor da empresa conhecer a produtora ou desejar pessoalmente ajudar algum ator ou atriz, e, 

assim, os entrevistados alegam ser uma questão imposta verticalmente, por decisão da diretoria 

top-down64, ou são empresas que investem pelo interesse de multiplicação de alguma ação 

promocional específica. 

A forma de contratação e negociação dessas empresas com as produtoras de audiovisual 

dá-se de duas formas: direta, onde a própria empresa tem um ou vários profissionais voltados 

para a área cultural e que se encarregam dos projetos, havendo, entretanto, casos onde o próprio 

marketing realiza o processo contratual por acreditar muito no investimento audiovisual, sem 

que haja um profissional envolvido, sendo inclusive alegada a sobrecarga desse processo, 

definido como bastante burocrático; e a forma indireta, onde a empresa contrata uma agência 

cultural que desenvolve um planejamento estratégico adequado às necessidades da empresa, 

com um portfólio de produtos adequado para a mesma, e toma as providências para a tramitação 

dos procedimentos burocráticos (leis, autorizações, etc.).  

 

O nosso setor de patrocínio é bem direcionado, muito específico, pequeno, com 

escolhas e indicações políticas. A gente não tem uma política de patrocínios aberta ao 

grande público, apesar de receber bastante proposta de projetos. Os projetos chegam 

até nós, a gente incentiva de acordo com a demanda. (ARRAES, 2015) 

                                                           
64 Decisões que são tomadas por um executivo, diretor, ou alguém em um cargo de gestão. Essa decisão reflete em 

todas as camadas hierárquicas seguintes e tem consequências para todos. Esse tipo de decisão acontece diariamente 

nas empresas, é ideal para atitudes rápidas ou que exijam um nível de estratégia avançado. 



83 
 

 

 

O pedido de patrocínio dos projetos pelas produtoras, quando é feito por bons 

profissionais, busca entender a política de patrocínio da empresa; investigam e 

surpreendem; o projeto tem que trazer um link de solução de problemas que a gente 

tem. A gente recebe os projetos, leva para a comissão de patrocínio interna (5 pessoas) 

que decide para onde vai o patrocínio. Tem uma verba estabelecida, gira em torno de 

4 milhões por ano de dinheiro bom, 25 milhões associados a leis de incentivo. 

(BICALHO, 2015) 

 

 

A gente abre um edital especificando os tipos de projeto, desde lançamento de CDs 

de artistas famosos até o lançamento de um novo artista. Todos os projetos chegam 

pelo edital, a gente não vai ao mercado prospectar oportunidades. São raras as 

exceções para apoio direto por ser uma boa oportunidade. Raramente tem demanda 

top down porque tem um compromisso público no processo de seleção, é transparente. 

Se fizer algo por fora, perde-se a legitimidade do edital. Às vezes tem uma renovação 

de contrato com algum artista ou projeto que já passou pelo edital, como o Arnaldo 

Antunes. No caso de ter um gap em alguma área, como esse ano tiveram com o RJ, 

podem abrir exceções, mas é só no caso de uma necessidade bem específica. Tem uma 

empresa que ajuda no planejamento e seleção de projetos a serem patrocinados. O 

acompanhamento do retorno dos projetos é feito internamente, e a gente tem uma 

equipe que cuida do monitoramento do público presente, ativação das redes sociais, 

oportunidades de ativação de produtos etc. (REIS, 2015) 

 

A realidade burocrática do investimento conforme a legislação brasileira é um dos 

motivos alegados como freio para o uso das leis de incentivo e justificativa para o não 

investimento no setor. Essa evidente dificuldade é multiplicada de uma tal forma no mercado, 

que faz com que muitas empresas que nunca tiveram qualquer iniciativa prática neste sentido 

aleguem ser este o maior motivo de freio e desinteresse para o investimento. Aqui percebemos 

que essas empresas desconhecem os agentes ou agências culturais que oferecem como prestação 

de serviços a resolução de todos esses trâmites burocráticos (financeiros e administrativos).  

 

Projetos de audiovisual têm risco mercadológico muito grande, a chance de um 

projeto financiado de uma produtora pequena dar errado é muito grande, e se o projeto 

dá errado pode ser que a produtora não pague.  (GORGULHO, 2015) 

 
 

O mercado não investe em audiovisual porque fica difícil mensurar o retorno do 

investimento. Existem muitos players para o projeto (produtor, distribuidora, 

investidor, patrocinadores diversos). É difícil gerar uma equação que dê visibilidade, 

o momento de capturar o retorno para todos. Então é complexo para as empresas, que 

imaginam que o investimento é muito alto e não têm a certeza do retorno. Ou seja: 

complexidade, risco e valor do investimento. (PAIVA, 2015) 

 
 

Outro aspecto detectado nas empresas, sobretudo nas que não investem, é o profundo 

desconhecimento das leis de incentivo, sendo que algumas até conhecem a Lei Rouanet, mas 

não sabem exatamente quando podem usá-la, e muitas não conhecem as leis municipais e 
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estaduais de apoio ao investimento cultural e, muito menos, a Lei do Audiovisual, que permite 

que as mesmas, além de terem redução no pagamento de imposto (Artigo 1° A), possam se 

tornar investidoras, conforme disposto em um artigo (1°), com possibilidade de lucro no projeto 

de audiovisual.  

 

Alguns empecilhos para as empresas investirem são que muitas não usam os 

mecanismos de incentivo por desconhecimento das leis, ou por não terem dinheiro em 

caixa para incentivar, além de projetos de audiovisual em sua maioria serem muito 

mais caros. (ARRAES, 2015) 

 
 

A gente nunca fez isso porque todo mundo fala que é muito complicado. É um assunto 

muito difícil de alguém dominar, então tem que recorrer a pessoas externas e fica tudo 

muito burocrático. (MEDEIROS, 2015) 

 
 

Entre os freios alegados para investimento em filmes, algumas empresas citam o fato de 

que os projetos de audiovisual demoram anos para serem realizados, havendo relato de que as 

produtoras chegam ao início do projeto, buscando captação, às vezes sem nenhum recurso já 

captado, e trazendo conhecimento de que o projeto, ainda em fase de captação, levará, no 

mínimo, quatro ou cinco anos para que seja finalmente lançado.  Vale ressaltar que, muitas 

vezes um diretor ou gerente de marketing não permanece mais que dois ou três anos no cargo 

dentro da empresa, pois além de as práticas atuais evidenciarem o turnover65 como fato real, os 

executivos de marketing sempre consideram impraticável um planejamento estratégico de 

longa duração. 

 

O principal freio para investir em audiovisual é o custo alto dos projetos, o timing 

(distância entre investimento e retorno/entrega), isso está mudando, mas ainda não é 

rápido. (ALMEIDA, 2015) 

 
 

Por desconhecimento, dá trabalho, é feito em longo prazo... As empresas são 

imediatistas, precisam de resultados rápidos, assim, as empresas acabam optando por 

projetos de curto prazo. O maior freio é o tempo. Também porque às vezes não 

conseguem vislumbrar, com antecedência, o que o projeto pode trazer de benefício 

para a marca. Com certeza, se a agência vier com algumas ideias, facilita. Se a agência 

já colocar isso em uma apresentação, quem sabe mais empresas façam isso. 

(SPINAZZOLA, 2015) 

 

 

Poderia ser lucro insuficiente da empresa, ou uma complexidade no processo, existia 

pouca vontade de fazer. Era um processo trabalhoso, fora do normal, fora do comum, 

do dia a dia. Então, acaba sendo menos prioritário. Envolve entender do assunto, essa 

parte tributária, um monte de regra, quem é do marketing normalmente não entende. 

                                                           
65 Rotatividade de pessoal em uma organização, ou seja, as entradas e saídas de funcionários em determinado 

período de tempo. 
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É óbvio que é muito interessante, mas você tem que tirar dinheiro de uma ação de 

marketing para migrar, que tem outras métricas [...]. A conversa é feita com 

marketing, quando na verdade é o contador. Tem empresa que nem tem essa área 

estruturada. (CAMPBELL, 2015)  

 

Um outro freio alegado pelas empresas que não investem é o medo de que incida sobre 

elas uma fiscalização, a partir do momento em que utilizam recurso de pagamento de imposto 

para patrocinar algum projeto cultural, que possa representar prejuízos e/ou perseguição ao seu 

funcionamento. Isso evidencia a necessidade do estabelecimento de uma comunicação com 

órgãos e entidades apoiadoras do setor audiovisual, de modo a esclarecer os benefícios contidos 

nas leis e demonstrar, através de práticas de mercado, que empresas contempladas com tal 

benefício não vêm sofrendo nenhum prejuízo ou perseguição decorrentes do exercício de 

investimento e patrocínio. 

Existem outros fatores que dizem respeito à forma de prospecção e abordagem 

comercial das produtoras de audiovisual, entre os quais podemos citar a declaração de várias 

empresas a respeito da apresentação de projetos que não atendem ao interesse do patrocinador 

e que fazem com que julguem as produtoras despreparadas para a interlocução no sentido de 

potencializar o valor e a visibilidade de suas marcas.  Assim, entre outros aspectos, as empresas 

alegam que as produtoras não propõem conteúdo adequado às suas marcas, ou mesmo não 

apresentam ações que potencializem a resolução dos desafios por elas vividos na relação com 

seu público-alvo.  

 

Às vezes o patrocínio não consegue fazer um link pragmático com a função 

operacional da empresa. (BICALHO, 2015) 

 

 

As propostas que chegam não têm apelo para a empresa, logo, as empresas não 

investem em audiovisual, não conseguem mensurar o retorno financeiro. (REIS, 2015) 

 

 
O setor ainda é despreparado para “vender” os seus projetos, ao preparar suas 

apresentações. (LANDIM, 2015) 

 

Um exemplo bastante interessante é o caso da Light, onde o executivo entrevistado 

relata que o principal problema da empresa é o furto de energia, e que nenhuma produtora que 

os procura pensa no tamanho desse dilema, o que certamente poderia ser explorado em algum 

diálogo ou cena que valorizasse o indivíduo pagador de suas contas de energia elétrica, sobre o 

qual pesa o rateio do não pagamento dos indivíduos que realizam instalações clandestinas 

(“gatos”). Esse seria, inclusive, um excelente projeto de desenvolvimento de conteúdo para ser 

proposto com o objetivo de demonstrar aos inadimplentes o prejuízo causado aos outros 
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usuários que, agindo de forma correta, pagam suas contas de luz. Esse seria um ótimo 

argumento a ser produzido em formato de Branded Content, e que poderia, em forma de 

entretenimento ou jogo, ser disponibilizado em web e exponencialmente multiplicável.  

Outra inadequação que as empresas alegam é o fato de as produtoras não desenvolverem 

um plano de negócio estruturado, com objetivos concretos e cronograma adequado, fazendo 

com que o diálogo com as produtoras seja improdutivo, já que não se consegue identificar no 

projeto apresentado nenhum diálogo com as marcas e com a missão da empresa. No dizer das 

empresas, as produtoras deveriam ter um profissional voltado para a gestão de marketing 

cultural, podendo, desta forma, envolver o projeto com ativação de seu consumidor através de 

diversos pontos de contato. Existe uma percepção das empresas que as contrapartidas nem 

sempre são satisfatórias. Algumas citam as contrapartidas como óbvias e nada inovadoras.  

 

As produtoras oferecem, em geral, estreias para funcionários e clientes, sem fazer uma 

ativação, nada inovador! A forma com que chegam é que é muito mal estruturada, 

falta de preparo. (CAMPBELL, 2015) 

 

As grandes produtoras mostram apresentação estratégica, poucas apresentam, outras 

tem que pedir. Normalmente elas vão apresentar de forma muito informal o projeto, a 

postura muitas vezes é de trazer diretor, ou alguém famoso achando que vai 

impressionar de alguma forma. (CASTRO, 2015) 

 

 

 Assim, muitos compreendem que o investimento no cinema fica restrito à exibição do 

filme, nem sempre expandindo para a TV aberta e para o desenvolvimento de "pílulas" possíveis 

de serem potencializadas através da internet. Pareceu-nos evidente a importância de o processo 

de trabalho acontecer de forma articulada com os interesses das empresas desde o 

desenvolvimento do projeto (pré-produção, produção, filmagem), passando pelo momento de 

seu lançamento e pelo desenvolvimento contínuo através de outras janelas de exibição do 

produto. Demonstrando às empresas abordadas o impacto da cauda longa66 em termos de 

pessoas impactadas e sugerindo, no planejamento de marketing, as ações que podem ser 

utilizadas nos diferentes pontos de contato da marca (site, redes sociais, ativação de marca, 

embalagem, licenciamento, etc.). 

Algumas empresas atendidas por agências culturais identificam que as próprias agências 

não conseguem ter uma visão de estratégia de marketing e não oferecem desmembramentos 

que possam gerar, tanto uma visibilidade e ações internas, em forma de endomarketing, e muito 

                                                           
66 O termo long tail (cauda longa, em português) é uma ferramenta que vem sendo utilizada cada vez mais no 

mercado online por proporcionar resultados positivos na segmentação de conteúdo. Esse é um recurso econômico 

da internet representado por um gráfico de curva, daí o nome cauda longa. 
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menos ações de ativação que possam ser realizadas junto ao lançamento do filme, por exemplo, 

como no caso citado por Spinazzola (2015). No entanto, vale ressaltar que existem exceções, 

em que algumas poucas empresas atendidas por produtoras tenham alcançado satisfação com 

as iniciativas de marketing propostas em contrapartida. 

 

As agências não conhecem tanto as empresas a ponto de poder agregar valor nesse 

sentido. Eu não acho isso ruim, porque está ligado à estratégia da empresa, e as 

pessoas não conhecem. Então, eles se concentram nessa parte operacional, que é bem 

trabalhosa, de operar o projeto. A agência orienta como esse dinheiro sai da empresa 

e vai para a Secretaria da Cultura, orientam bem sobre como fazer a saída do dinheiro. 

(SPINAZZOLA, 2015) 

 

 

É uma visão de potencializar o investimento, somente algumas produtoras têm essa 

visão, que trabalham com marketing. (ALMEIDA, 2015) 

 

 

As contrapartidas oferecidas: desconto para a força de trabalho, apresentações 

fechadas, sorteio de ingressos. O papel dos departamentos de patrocínio é: Eu pego 

um conteúdo que não é meu, que não necessariamente tem a ver com o meu negócio, 

é independente, é um conteúdo de arte, e arte não tem nada a ver com o petróleo, e 

transformo isso em algo que vai trazer benefícios para o meu negócio. Trata-se de 

uma maneira de se relacionar com o público que importa, com a imprensa. Demonstra 

uma preocupação da empresa com aquela sociedade. Normalmente o que o produtor 

oferece não está adequado ao que a gente precisa, mas também acho que o cara não 

tem muito como adivinhar não. Acho fundamental algumas produtoras se 

estruturarem realmente. A gente tem alguns produtores que chegam aqui muito 

preparados, que pesquisam o nosso negócio. É difícil, mas acontece. (REIS, 2015) 

 

 

Ouvimos, também, que as produções demandam valores elevados para o retorno do 

investimento proposto. E é importante citar que faltam pesquisas que mensurem o retorno do 

investimento no setor de patrocínio cultural de uma forma geral, o que não isenta o setor de 

audiovisual.  

As empresas que avaliam o impacto do retorno do investimento alegam que uma das 

formas mais correntes de fazê-lo é através do impacto da mídia espontânea, pois não existem 

ferramentas ou pesquisas que as ajudem a perceber o resultado do investimento do patrocínio 

ou Product Placement. É interessante perceber que as empresas que possuem uma política 

cultural mais atuante buscam outras formas de avaliar o resultado desses investimentos, como 

podemos ver na ferramenta que a Petrobras está desenvolvendo e, ainda, no caso da Natura. 

Este é, certamente, um critério importante e fundamental de ser desenvolvido pelas produtoras 

e fomentadoras do setor, para que as empresas se sintam mais seguras em relação à necessária 

visibilidade da marca e geração de experiência. 
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A Petrobras, há alguns anos, busca desenvolver uma metodologia de avaliação de 

resultado de patrocínios. Então, nós temos uma ferramenta em uso, que se baseia em 

medir o alinhamento entre a ação de patrocínio e a política de patrocínio da empresa. 

Então, eu tenho aqui os meus objetivos estratégicos ao fazer patrocínio, se você entrar 

no site da Petrobras, você vai ver lá. São as seis diretrizes do Petrobras Cultural. Eu 

vou medir o que o patrocínio se propõe a fazer e o alinhamento com as diretrizes 

internas. Essa ferramenta tem como função pegar os insumos que o projeto vai gerar, 

jogar em algumas fórmulas e me dar um número para tangibilizar o retorno ao 

patrocinador. Vai entrar uma série de dados... número de expectadores, número de 

pessoas atingidas, aí entra a campanha, tamanho da praça. Isso tudo entra em uma 

fórmula e gera um número. (REIS, 2015) 

 

 

A gente possui algumas ferramentas para avaliar o retorno do investimento musical. 

Já chegamos à conclusão de que um projeto sozinho não faz uma boa alavancagem de 

imagem, o projeto deve estar dentro de uma plataforma maior. Identificamos que o 

Natura Musical traz um retorno enorme da marca, mais de 30% do clipping67 é sobre 

música. A gente faz pesquisas ano após ano para ver se as pessoas têm recall68 do 

patrocínio da Natura. (PAIVA, 2015) 

 

Os freios alegados pelas empresas para não utilizarem o benefício do desconto de 

impostos no uso do investimento do setor de audiovisual envolvem, efetivamente, dois eixos: 

o que nomearemos eixo da desinformação das empresas para a possibilidade de investimento, 

e o eixo da inadequação de abordagem comercial e de marketing das produtoras de audiovisual. 

Este último motivo é a principal razão para essas empresas não investirem em Product 

Placement, pois as produtoras não conseguem demonstrar o valor agregado do investimento 

neste modelo de comunicação. Desta forma, alegam que não conseguem mensurar o impacto 

da comunicação, sendo complicado internamente justificarem o uso de uma verba que, na 

maioria das vezes, trará retorno num tempo acima de um ano para que essa comunicação seja 

disponibilizada ao público. No caso de filmes de longa-metragem, há, ainda, o fator de 

audiência restrita a uma série de fatores, como por exemplo, o preço dos ingressos, o número 

de salas e dias de exibição, atratividade do filme para o público-alvo da marca, entre outras 

objeções. Logicamente que, para o investimento do Product Placement em conteúdo televisivo, 

existe toda uma outra dinâmica de mercado, pois o mesmo é normalmente comercializado com 

os canais de televisão, o que lhes garante uma audiência certa. Neste caso, as empresas não 

podem utilizar a contrapartida das leis de incentivo, como mencionado anteriormente.  

Ao evidenciarmos tais questões junto às empresas, compreendemos que existe uma 

demanda, nem sempre aproveitada, no diálogo com as produtoras que diz respeito ao 

                                                           
67 Processo de selecionar notícias em jornais, revistas, sites e outros meios de comunicação, geralmente impressos, 

para resultar num apanhado de recortes sobre um assunto específico. 
68 Recall da marca: Índice de lembrança dos comerciais, produtos ou conceitos. 
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desenvolvimento de soluções que lhes ajudem a investir com conhecimento, segurança e de 

forma assertiva junto a seu público-alvo. Certamente, o formato de Branded Content vem ao 

encontro dessa necessidade e parece mais direto e efetivo em relação ao modelo de 

comunicação adequado a esta nossa Era Digital.  

Dito isto, existe uma oportunidade premente de investimento em troca de isenção de 

impostos, em um cenário promissor de produções cinematográficas para as produtoras 

nacionais, e um leque possível de ações de marketing que ajudariam as empresas de mercado a 

se comunicar com seu público através das parcerias com as produtoras no momento do 

lançamento de seus filmes. Assim, parece-nos fundamental o aprofundamento do diálogo entre 

o mercado, produtoras, órgãos reguladores e desenvolvedores. 

 

3.3. Segunda etapa da Pesquisa – A reinvenção do negócio para atender o Branded 

Content  

 

As entrevistas desta segunda etapa da pesquisa foram realizadas no ano de 2017. 

Empresa Nome Cargo 

Academia de 

Filmes 
Paulo Smith Sócio 

Bossa Nova Edu Tibiriçá CEO & Board Member 

Coca-Cola Rodrigo Gameiro 
Gerente de Comunicação e 

Sustentabilidade 

Conspiração Renata Brandão CEO 

GNT Mariana Novaes Gerente de Marketing 

Google Esteban Walter 
Diretor de Marketing da América 

Latina 

Grupo Sal Koca Machado Sócia Executiva 
 

Quadro 6: Entrevistados, seus cargos e as empresas que participaram na segunda etapa da pesquisa. Elaborado 

pela autora. 

 

3.3.1 Análise das Perspectivas das Empresas e Produtoras 

 

Para as empresas ouvidas, o Branded Content deve ser um conteúdo a que, acima de 

qualquer coisa, o público queira assistir. Precisa ser atrativo, independente de ser 

entretenimento, pois como vimos no capítulo 2, ele pode ser informativo e ter uso para 

capacitação. O que determina o tipo de Branded Content demandado são as estratégias e o 

planejamento de marketing de cada empresa. Vimos que, para uma empresa como o Google, o 

Branded Content precisa ser útil, gerar interesse, ter relevância social e representar os valores 
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da marca, mas, para a Coca-Cola, primeiramente ele precisa gerar emoção, funcionar como 

entretenimento e ter o produto e a marca inseridos no contexto, como um personagem ou mesmo 

como o fio condutor do roteiro, ou seja, ele precisa ser fundamental para que a história seja 

contada, pois, na lógica da empresa, se tirar a Coca-Cola do filme, e este ainda fizer sentido, 

não será Branded Content, e sim Product Placement. Isso faz com que seja necessário analisar 

e compreender cada empresa, conhecendo o seu DNA, para um direcionamento adequado do 

conteúdo.  

 

O Branded Content tem que ser útil, representativo e ter uma relevância social, 

representando os valores da marca. (WALTER, 2017) 

 

 

Para mim, é o conteúdo que aporta valor para vários usuários, como para o usuário 

final, um negócio, um cliente, a marca, o tema, o canal... Também deve gerar um 

aprendizado novo sobre algum tema importante para o nosso negócio. (WALTER, 

2017) 

 

Tire a Coca-Cola da história e me conte. Caso a história seja contada e não seja 

possível se lembrar da Coca-Cola de alguma forma, o enredo não serve. (GAMEIRO, 

2017) 

 

A diferença entre Branded Content e Product Placement é uma questão relevante, 

sobretudo porque existem percepções diversas, e não é por menos que abordamos esse problema 

no referencial teórico. Parece-nos que seja natural, quando abordamos as novas metodologias, 

ferramentas tecnológicas, os novos processos e conceitos desta Era Digital, uma compreensão 

difusa entre os players, com os quais acreditamos ser fundamental investigar mais 

profundamente a conceituação do Branded Content. Isso demonstra que, a partir de concepções 

individuais ou empresarias do tema, cada vez que uma produtora buscar diálogo com uma 

empresa, deve buscar, também, o alinhamento conceitual e as expectativas de conteúdo e 

resultados advindos de cada empresa. 

  O Product Placement, entretanto, apresenta uma conceituação mais clara por parte das 

empresas. A Coca-Cola, talvez por se tratar de uma empresa americana, estando inserida em 

um mercado que utiliza largamente esta prática de comunicação, afirma que usa esse recurso 

constantemente, incluindo-o como ponto de contato em diferentes momentos de seu 

planejamento estratégico, por exemplo, quando deseja trabalhar atributos das marcas projetadas 

em família: o Product Placement entrará num filme, série ou novela em uma cena de família 

com várias latas ou garrafas da bebida em cima da mesa. Diferentemente, segundo o diretor de 

marketing do Google, a empresa nunca entrará com Product Placement em obras que não 

refletem conteúdos verídicos. Esse cuidado a respeito de onde a marca será inserida faz com 
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que a empresa controle qualquer conteúdo que deseje projetar sua imagem.  Inclusive, a marca 

não costuma pagar pelo uso do Product Placement, o que costuma fazer é trabalhar parcerias 

para, em troca de sua imagem “adequadamente utilizada” na obra de audiovisual, seja feita uma 

permuta, visando à distribuição do conteúdo, visto que a mesma tem diversos canais e 

plataformas de divulgação (Google+, Google Play, YouTube).  

 

O Branded Content para nós é diferente, pois somos donos de canais e plataformas 

como o Google+, Google Play, YouTube e aplicativos que têm conteúdo e são da 

marca. Para nós, eles são o nosso Branded Content. (WALTER, 2017)  

 

 

Quando existe oportunidade, nós não pagamos Product Placement, só ajudamos na 

distribuição de conteúdo. Além disso, buscamos conteúdos reais e verídicos. Nós 

nunca inserimos a marca em conceitos e produtos que não estão próximos da 

realidade. (WALTER, 2017) 

 

 

Para as produtoras, o Branded Content é um conteúdo que, além de ser da marca, criado 

por ela, estará necessariamente passando os valores e posicionamento definidos nas estratégias 

da marca. Entretanto, diferentemente de uma publicidade que tem a mesma missão, o Branded 

Content deve provocar o desejo de ser assistido, como acontecem com os programas de TV, 

sendo para tanto estruturado em forma de entretenimento. É a hibridização do entretenimento 

com a publicidade. 

O processo de decisão do uso do Branded Content na comunicação das empresas 

depende muito das circunstâncias e da definição estratégica da marca. Então, primeiramente 

vêm os objetivos, o que isso envolve, o que se pretende comunicar para o público-alvo e o que 

se deseja atingir com o resultado. A partir desse momento, as marcas desenvolvem um briefing 

e chamam uma produtora ou uma agência para desenvolver uma proposta.  

Nem sempre o formato do Branded Content será um audiovisual ou, até mesmo é certo 

que irá contemplá-lo. Outras vezes é necessário envolvê-lo em um contexto maior.  

 

Depois, tem um briefing que passamos para os fornecedores, que podem ser uma 

produtora ou uma agência. Essa questão depende muito do projeto que está sendo 

pensado, tem uma série de processos que influenciam. Nem todo conteúdo é em 

formato de vídeo, muitos deles são uma série de vídeos inseridos em uma experiência 

maior, em um contexto maior ou um argumento maior. (WALTER, 2017)  
 

Podem ser inseridas ações de ativação, mídia exterior, jogos e aplicativos, ou inclusive 

ser apoiado pela mídia publicitária, como ocorre quando se deseja gerar uma ativação para um 

Branded Content que está disponível no YouTube ou no site da empresa, é possível que seja 

usado o recurso da mídia de massa, conteúdo publicitário televisivo ou em mídia exterior, para 
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divulgar e comunicar o Branded Content. Para exemplificar, basta lembrar o que foi feito pela 

Antarctica, da websérie #NoGogó, que foi apresentado em comerciais televisivos, convidando 

o público a acompanhar os capítulos da websérie no site da marca. 

As empresas entrevistadas afirmam que, quando precisam atrelar o conteúdo do 

Branded Content à sua estratégia e contemplá-lo junto ao planejamento de comunicação do 

produto, alinhando valores e missão da marca, em um primeiro momento preferem chamar uma 

agência para conversar. No entanto, empresas como o Google – que tem publicitários em seu 

quadro e produz vários Branded Contents por ano, quando sabem o que desejam e não precisam 

atrelar ações de marketing ou de mídia, podem chamar uma produtora para desenvolvê-lo. 

 

Depende muito do projeto. Não tem uma definição clara, varia de acordo com o mix 

dos componentes. Se for para produção de vídeos, a chance de ser feito por uma 

produtora é alta. Mas se for algo mais completo, como um vídeo com ação e 

integração de outras plataformas, a chance de o briefing ser passado para um grande 

grupo de agências é maior. Tudo depende do desafio do momento. (WALTER, 2017) 

 

 

O que difere para as empresas na escolha em trabalhar com agências ou produtoras, é o 

fato de a agência ter uma maior expertise em planejamento estratégico, conhecimento de 

branding, desenvolvimento de ações multiplataformas, inserção de marca e mídia, ou seja, a 

agência pensará nessa campanha 360°. Já a fraqueza das agências para o desenvolvimento do 

Branded Content consiste no fato de elas não dominarem o desenvolvimento de conteúdo e a 

narrativa audiovisual da história, contrariamente das produtoras, que dominam a concepção do 

roteiro e podem trabalhar em alinhamento com a empresa. Questionando quais as fraquezas das 

produtoras para o desenvolvimento de Branded Content, percebemos que é exatamente o 

contrário das agências, ou seja, as produtoras não apresentam seus atributos positivos: elas não 

sabem dialogar com o planejamento de marca e não conseguem pensar a concepção estratégica 

em diferentes pontos de contato e ações para produtos e marcas. 

 

A agência tem uma expertise para campanha e planejamento, com uma visão integrada 

do todo de uma campanha, algo que é muito importante. Quando se trabalha com uma 

produtora, é possível falar diretamente com o criador e acabar influenciando no 

processo criativo dele. (WALTER, 2017) 

 

 

A fraqueza da produtora consiste no fato de que, apesar de fazer o melhor roteiro, ela 

não pensa na inserção de marca. (...) Isso é dever do planejamento estratégico, que as 

produtoras negligenciam um pouco. Mas o planejamento estratégico de comunicação 

é uma coisa difícil de fazer, pois é preciso identificar anteriormente as demandas do 

cliente da empresa e estudos mais aprofundados em marketing. É muito difícil de 

achar uma produtora especializada em Branded Content. O que falta nas produtoras é 

uma equipe de planejamento, que não tem nenhum head de planejamento, 
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possibilitando que se pense mais estrategicamente no conteúdo criado. (GAMEIRO, 

2017) 

 

 

Quando perguntamos se as empresas que eram abordadas por produtoras com propostas 

e ideias de conteúdos de Branded Content para suas marcas eram atendidas e, ainda, se as 

mesmas conseguiam convencê-los de realizar os conteúdos propostos, soubemos que, apesar 

de as empresas terem um planejamento de marketing estruturado e preferirem assim 

desenvolver as demandas de Branded Content de acordo com estratégias pré-definidas, elas 

eram, sim, abordadas e que, ocasionalmente, encontram ideias tão criativas e alinhadas às 

missões da marca, que resolviam realizá-las, mas deixaram claro que isso era muito difícil, e 

que as produtoras parceiras, cientes disso, respeitavam as marcas e evitavam tais práticas. 

Ouvimos, também, da Coca-Cola que recebem tantas propostas e pedidos de reunião por e-

mail, que não existe a menor condição de receber e dar atenção às produtoras que não são 

parceiras.   

 

Eles tentam, algumas maiores e mais próximas acabam vindo expor alguns projetos, 

mas é difícil que sejam comprados pela empresa. Gostamos de receber as produtoras, 

mas, como eles não conhecem a nossa estratégia de comunicação, apresentam 

conteúdos que não estão alinhados e acabam não sendo comprados. É difícil que uma 

produtora pequena venha, mas o principal problema não está relacionado ao tamanho, 

e sim à network. Quando não há nenhum tipo de relacionamento, geralmente há um 

desinteresse por parte da empresa em comparecer às reuniões. (GAMEIRO, 2017) 

 

 

Elas até vêm, mas têm vindo cada vez menos. Nós já trabalhamos com quase todas, 

então já sabem como somos e como trabalhamos. (WALTER, 2017) 

 

 

Batemos nas portas do cliente, levamos alguns cases e temos uma percepção de 

consumidor da marca. Trabalhamos em cima disso e reparamos em alguns aspectos. 

Mas, mesmo assim, isso não é garantia de acerto. (BRANDÃO, 2017) 

 

 

Chegamos em cima de relacionamento e network, eu e meus sócios temos uma carreira 

sólida no setor. Então, acaba que os sócios são responsáveis pela prospecção, ninguém 

vai vender o grupo melhor do que nós mesmos. (MACHADO, 2017) 

 

 

As produtoras entrevistadas realizam muitos Branded Contents e têm uma estrutura 

desenvolvida para atender o mercado, seja o cliente a agência, ou diretamente com a empresa 

detentora da marca. Podem, preferencialmente, estabelecer uma parceria e relacionamento 

direto com as agências, para produzir conteúdo em conjunto, como no caso da Bossa Nova, 

pois eles entendem que o Branded Content é um conteúdo que precisa estar alinhado por quem 

domina o pensamento estratégico da marca e, às vezes, precisam ser integrados em diversas 

áreas e plataformas. Assim, entendem que a agência é a grande especialista em marcas.  
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Entretanto, o conteúdo do Branded Content não é somente um filme de alguns minutos 

que será produzido para a marca, ele pode ser, por exemplo, um programa de TV. Nesse caso, 

são as produtoras que criam esses programas e pensam em quais são as marcas adequadas para 

dialogar com esse conteúdo. Assim, dependendo da relação que as produtoras têm com o 

mercado e com os canais, elas contatam diretamente as marcas interessadas em financiá-los. 

Em outras situações, foi citado pelas produtoras o fato de serem as marcas que vão diretamente 

às produtoras pedir um conteúdo, seja de entretenimento ou de informação. Através dessa 

aproximação com as marcas, muitas vezes as produtoras apresentam alguma ideia ou algum 

produto, e recebem um briefing direcionado às questões pertinentes à marca, e essa é uma das 

formas de as produtoras trabalharem produzindo Branded Content diretamente para as marcas, 

sem passar por uma agência.  

Independente das circunstâncias dessa parceria, uma coisa parece certa: de qualquer 

forma, as produtoras entrevistadas têm uma estrutura preparada para dialogar com o mercado, 

com planejamento estratégico, conhecimento de branding e podem até ter um departamento 

digital, que tem inteligência para ajudar na distribuição. A Bossa Nova foi além: criou canais 

de web onde alguns produtos que ela cria podem ser exibidos diretamente em sua grade de 

programação. Todos estão de acordo que, para trabalhar com Branded Content, é fundamental 

contar com uma equipe heterogênea que envolve diferentes níveis e tipos de profissionais. 

 

Para criar um conteúdo de marca, é preciso uma sala que misture um show runner69, 

um criativo, um influenciador, um jovem de tendências e umas pessoas de marcas, 

porque é necessário ter a força da criação com o marketing. Quando se começa a criar 

Branded Content, deve-se contratar uma equipe bem heterogênea. (BRANDÃO, 

2017) 

 

 

Resolvemos fazer isso dentro da Bossa de duas formas: primeiro, a integrada à 

atividade tradicional de quem faz entretenimento, com a gestão de negócios, tendo 

assim uma operação de negócios, agregando inteligências da área de entretenimento 

com a área de negócios, todos os pontos de contatos dos canais e suas relações. O 

Branded Content é isso, você criar um entretenimento a serviço de uma estratégia de 

uma marca. Fizemos também um mix de diretores, com os mais artísticos e outros 

mais publicitários, trouxemos um especialista na área de digital para mostrar as 

tendências de consumo digital para os criativos e alguém da inteligência de tecnologia, 

que é novo nas produtoras.  Incorporamos dentro do nosso modelo de negócios para 

trazer uma multidisciplinaridade à produtora, crescendo o valor entregue ao mercado. 

(TIBIRIÇÁ, 2017) 

 

 

O que fizemos de diferente foi entender que o Branded Content é algo integrado de 

diversas áreas. E, para produzi-lo, usamos três empresas, a Bossa Nova Filmes, que é 

uma produtora com expertise em projetos publicitários e de entretenimento, com 

                                                           
69 Encarregado do trabalho diário de um programa ou série de televisão, e que visa, entre outros, dar coerência aos 

aspectos gerais do programa. 
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formato de televisão, mas ela cria e produz. Além dela, tem a Bossa Nova Animation, 

que faz a mesma coisa que a anterior, só que no gênero de animação. E a terceira 

empresa é para trabalhar as propriedades da marca para o interno da empresa, criando 

propriedade e explorando em outras propriedades sem ser a obra, como licenciamento. 

(TIBIRIÇÁ, 2017) 

 

 

Criei uma unidade de negócio que são pessoas que também têm muito essa visão, da 

busca pelo diferente, para poder entender, ter uma visão holística do mundo do 

negócio, pesquisar tendências, e, aí, eu tenho um time criativo que começa com a 

cabeça deles, porque, se você aprendeu a contar histórias de um jeito, você não 

necessariamente precisa contar histórias desse jeito para o resto da vida.  Você pode 

contar de outro jeito, né? (TIBIRIÇÁ, 2017) 

 

Essas empresas especialistas em Branded Content, como a Conspiração e a Bossa Nova, 

apesar de não nos haverem passado o percentual de participação financeira do negócio, afirmam 

que o mesmo já representa uma parcela significativa de seu faturamento.  E, no Grupo Sal, 

empresa que não se define como produtora nem como agência, pois trabalha com mídia e 

produção de conteúdo, intitulando-se um “estúdio de criação”, que vai além da produção de 

filmes e programas, este tipo de conteúdo representa até 50% do seu faturamento. 

 

O audiovisual é o meu business mais forte, mas o que eu recebo com os programas e 

de publicidade, eles se equilibram. É quase 50/50, temos muitos programas, hoje na 

empresa temos 6 orçamentos de programas que estão o tempo todo em rodízio, e isso 

me dá um fluxo de caixa tão bom quanto as publicidades. (MACHADO, 2017) 

 

 

É interessante perceber que as produtoras possuem modelos diversos de atuação, e não 

existe um formato definido de produtora que fará Branded Content. O que existe, 

inevitavelmente, é um direcionamento e uma profissionalização necessária para fazer este tipo 

de conteúdo e, assim, dialogar com o mercado.  

 

Nenhum dos dois (produtora ou agência), somos um ponto fora da curva nesse 

aspecto. Porque trabalhamos com mídia e produção de conteúdo, nós somos uma 

produtora e uma agência.  Intitulamo-nos como um estúdio de criação. O nosso core 

business é posicionamento, e esse é um exercício de identidade da marca, da pessoa, 

do programa de TV. Então, a nossa missão é respirar o nosso trabalho, captando tudo 

que existe para trabalhar em cima de identidade e posicionamento de marcas. 

(MACHADO, 2017)  

 

 

A gente claramente vem de uma divisão característica de produção. Ainda hoje, somos 

divididos em televisão, com entretenimento, seriado; o cinema, que é um 

entretenimento de duas horas de conteúdo; arte, por arte; publicidade, conteúdo de 30 

segundos, feito sob demanda. A empresa dividiu-se em termos de governança ao 

observar esses recursos, que se diferenciavam entre si pela maneira de se produzir, 

mas, nos últimos quatro anos, vimos mantendo essa expertise de negócio com o seu 

ecossistema. (MACHADO, 2017) 
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A gente cria nossas próprias propriedades e faz a gestão dessas, não só com o 

audiovisual, mas com o licenciamento de produtos, construção de personagens, 

usando o canal digital como atração e distribuição para uma audiência engajada da 

marca. Nós partimos de um caminho de entender o que o nosso cliente busca, e a 

marca não busca conteúdo, ela busca audiência, como você transforma e chega a essa 

audiência de uma maneira eficiente para que ela dê valor a uma determinada situação 

de contato com a campanha publicitária da marca. (TIBIRIÇÁ, 2017) 

 

 

Apesar da evidente evolução das produtoras entrevistadas para atenderem as demandas 

de Branded Content, essas empresas declaram utilizar poucas e próprias ferramentas para 

mensurar o resultado deste tipo de conteúdo. Afirmam, entretanto, que uma coisa é certa: é 

muito mais fácil mensurar engajamento, Custo por Aquisição (CPA)70, Custo por Clique 

(CPC)71 e Custo por Visualização (CPV)72 no meio digital. A Coca-Cola tem uma agência 

especializada em métricas quantitativas e qualitativas, avaliando o que está dando certo ou 

errado e, inclusive, mensurando o que gera emoções positivas e negativas em seu público-alvo. 

Desta forma, consegue mensurar o tipo de impacto dessa comunicação.  

 

Nós mensuramos tudo. Temos todas as nossas métricas, desde quando o promovemos 

até a sua capacidade. É possível mensurar o Branded Content como qualquer outro 

produto. Pode ser medido da mesma forma que na TV. Não é possível medir a venda 

direta com um comercial de TV, e no Branded Content também não. Mas medir 

sempre é possível. (WALTER, 2017) 

 

 

Atualmente, a Coca-Cola tem uma agência que consegue mandar as métricas 

quantitativas e qualitativas para todos os conteúdos. Com isso, é possível ver onde 

estão acontecendo as emoções positivas, negativas; o que está dando certo, errado, 

entre outros. (GAMEIRO, 2017) 

 

 

Algumas produtoras criaram formas de ajudar a distribuir e acompanhar o resultado do 

Branded Content, outras deixam a cargo das agências ou das próprias empresas. 

 

Não, hoje não mensuramos, pois não é o nosso core business. Hoje a métrica que 

usamos é o ROE, é retorno sobre engajamento, e não sobre investimento.  É uma coisa 

mais sensorial - se eu conseguir criar uma história que engaje o público, eu tenho 

aderência e isso é um resultado positivo. Quando eu estou ativando uma marca, 

                                                           
70 Custo por Aquisição. É o caso em que só se paga pelo anúncio quando se alcançar o objetivo final da campanha, 

que pode ser uma venda, o preenchimento de um formulário ou Landing Page, visualização de um vídeo, download 

de algum material ou aplicativo, ou qualquer outra finalidade estabelecida. 
71 Custo por Clique. Neste caso, só se paga quando o anúncio receber um clique do usuário. É o modelo utilizado, 

por exemplo, no Google Adwords — ou seja, na compra de palavras-chave nesse mecanismo de busca. Mas 

também tem se tornado bastante popular em outros sites, portais e blogs. 
72 Custo por Visualização. Os lances de CPV são a forma padrão de definir o valor que se paga pelos anúncios em 

vídeo TrueView (quando criados no Google Adwords). Com os lances de CPV, paga-se pelas exibições de vídeos 

e outras interações de vídeo (como cliques em call-to-action overlays, cartões e banners complementares), o que 

ocorrer primeiro. 
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preciso saber se as pessoas estão se comprometendo e se envolvendo com aquele 

conteúdo, mas é algo mais subjetivo. Mas não é quantidade e sim estratégia, vamos 

dizer que temos um hub73 bem-sucedido, que nasce com o propósito de construir um 

conteúdo para atrair o target e, quando ela acerta, ela estoura uma vibe. (TIBIRIÇÁ, 

2017) 

 

 

Eu crio assim KPIs, eu lembro que o meu sempre tem engajamento. Não é 

quantificação. Eu não estou entregando visualizações. Eu falo para todo mundo. Mas 

o CPM74 é uma consequência de um CPA, que é ativação. Então, é essa história de 

um objetivo impactar meu público para poder gerar conversão. Engajamento aqui. Eu 

vou lá, se teve inscrição, se esse canal está tendo aderência ao conteúdo, eu vou ter 

pessoas convertendo isso, compartilhando. Independe de ser um milhão ou mil. Eu 

também não tenho dinheiro para ativar minhas mensagens, para atingir um grande 

púbico, mas de cada cem que me viram, se eu tiver dez por cento, tem esses 

indexadores já, eu tenho uma equipe de mídia digital aqui que lhe dá o que é e não é 

eficiente, do ponto de vista de engajamento. Então, dez por cento de transformar 

pessoas que viram num CPM, CPV, em inscrições, ou seja, seguidores, isso é 

excelente. (TIBIRIÇÁ, 2017) 

 

 

Como o Branded Content é uma forma de comunicação advinda com a era digital, vai 

se construindo paralelamente a uma estrutura que envolve novos players de mercado, novas 

agências de mídia, novas formas de distribuição e uma nova relação e estrutura de atuação para 

os canais de TV. Atrelado a essa complexidade, é possível desenvolver o Branded Content em 

diferentes formatos: webséries, documentários, pequenos vídeos, ou mesmo longas-metragens, 

como demonstrado no case do Lego Movie.  

 

Mas quem quer contar história, como é o grupo Bossa hoje, tenho que fomentar os 

produtores e os criativos contadores de histórias maravilhosas de qualquer formato. 

Para mim eu não ligo se eu vou fazer uma microssérie de web, não ligo se vou fazer 

um longa no cinema. Para mim tudo é bacana. É por isso que eu tenho que ter pessoas 

que vibram em contar histórias que começam aqui dentro. Não tenho vergonha 

nenhuma de fazer uma microssérie para web entendeu? Tem gente que tem “Ah! que 

isso é menos.” Não é menos nada, imagina.  É poder impactar um público que tem 

uma função. (TIBIRIÇÁ, 2017) 

 

 

Nós trabalhamos com web-séries, documentários... Toda parte de Instagram e 

Facebook é um mix, em que o cliente demanda, e nós o produzimos. Há um trabalho 

de estudo de segmentação da audiência para um determinado produto. (BRANDÃO, 

2017) 

 

 

O Branded Content é algo que irá comunicar a marca e gerar valor para o cliente [...]. 

O audiovisual é desde uma vinheta de 30 segundos até um programa de TV. 

(MACHADO, 2017)  

 

                                                           
73 A palavra “hub” refere-se, na linguagem tecnológica, a uma peça central, que recebe os sinais transmitidos pelas 

estações e os retransmite para todas as demais. No caso dos espaços físicos, os hubs caracterizam-se por um lugar 

propício para o encontro de pessoas que interagem e, consequentemente, criam, empreendem e trabalham juntas. 
74 Abreviatura de "custo por mil impressões". Os anunciantes que veiculam anúncios de CPM definem o preço 

desejado por 1000 anúncios exibidos, selecionam os canais específicos em que desejam mostrar seus anúncios e 

pagam sempre que os anúncios são exibidos. 
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O desenvolvimento do Branded Content envolve diversos interlocutores, como as 

produtoras, agências, canais de TV, distribuidores digitais, cada um desenvolvendo um papel 

específico dentro da cadeia de venda, produção e distribuição.   

 

O Grupo Sal ganha dinheiro vendendo ideias, enquanto as agências normais vendem 

mídias. (MACHADO, 2017) 

 

 

Não vou às marcas prospectar. (...) É porque daí, em vez de vender conteúdo, indo 

direto às marcas, eu estaria vendendo mídia. (TIBIRIÇÁ, 2017) 

 

O conteúdo de Branded Content pode, mas não precisa necessariamente ser divulgado 

em mídia de massa. Existem outras formas de se chegar ao público-alvo, como as mídias 

digitais e as agências de relações públicas, que ganharam uma ressignificação a partir do 

fenômeno dos influenciadores digitais. Passando assim a ter um papel fundamental na 

divulgação, e mesmo na produção dos filmes e programas. Podemos ver Kéfera Buchmann 

(com o filme “É Fada!”) e Christian Figueiredo (com o filme “Eu fico loko”), fazendo 

campanhas “aparentemente” naturais ou deliberadamente publicitárias em seus blogs ou nesse 

tipo de produção. Nani Noce, do canal de receitas “I Could Kill for Desert75”, diz que possui 

sete diferentes fontes de receita para o seu canal, incluindo o Product Placement de diferentes 

marcas para serem utilizados como ingredientes de suas receitas76. 

 

Não preciso necessariamente comprar mídia. Eu tenho que ser estrategista, eu tenho 

que entender de como eu ativo isso porque as redes sociais fizeram o papel da TV de 

massa. (TIBIRIÇÁ, 2017) 

 

 

Os projetos bem-sucedidos de Branded Content ocorrem quando o cliente entende 

que o nosso potencial maior é a criação, pluga uma parceria potencial de mídia, pluga 

uma agência de RP e, a partir daí, todos começam a trabalhar em sinergia. É 

importante para um diretor e marcas entenderem que os canais ficaram mais 

complexos, porém eles coexistem. (BRANDÃO, 2017) 

 

Outro interlocutor importante da cadeia de audiovisual são os canais de TV, que são 

vistos pelas produtoras como “reféns” de suas áreas comerciais, aceitando vender espaço na 

grade de programação para conteúdo de Branded Content que tenha a ver com o seu DNA. 

Segundo a percepção de alguns autores e entrevistados, esse será o caminho provável para a 

                                                           
75 “Eu poderia matar por uma sobremesa” (Tradução da autora). 
76 Pequenas Empresas Grandes Negócios. <http://revistapegn.globo.com/Banco-de-ideias/Mundo-

digital/noticia/2015/10/empreendedores-faturam-alto-com-canais-no-youtube.html> Acesso em 10 de janeiro de 

2017. 
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sustentabilidade das emissoras e para que os canais possam desenvolver conteúdo e preencher 

sua grade de programação. 

 

Os canais estão pressionados pela área comercial. E daí vêm os conteúdos menores, 

que parecem mais interprogramas, que geram spin-offs77 com cara de conteúdo. 

(BRANDÃO, 2017) 

 

 

(...) o canal vai para o lado comercial. É importante ver se a marca e o conteúdo 

conversam com os play offs do canal. Então, o patrocínio só se fecha na hora em que 

o comercial do canal aceita, aí a marca, além de dar o dinheiro da produção, compra 

o espaço no canal. (...) E a TV vende espaço na grade dela para conteúdo que tem a 

ver com o DNA dela. (MACHADO, 2017) 

 

Ao conversar com um canal de TV para conhecer seu ponto de vista, percebemos que 

realmente existem casos de venda de espaço na grade para o Branded Content financiado por 

uma marca. 

 

Se é um programa feito com a marca que não está na grade do GNT, não vai ficar 

barato, porque nesse caso se trata de um programa do GNT que será feito 

adicionalmente e terá que ser construído a partir do zero, tornando maior o 

investimento do cliente. Nesse caso, ele pagaria a produção, merchandising, 

promoção e o índice da grade, mas este último não é o maior valor. (NOVAES, 2017) 

 

 

E existem, também, os casos de coinvestimento por parte da GNT em programas 

propostos por produtoras e que tenham aderência à identidade do canal, com porcentagens de 

financiamento variadas desde que tenha mais ou menos convergência com os interesses do 

canal. Nesse caso, o tipo de parceria é muito interessante para as produtoras, pois os programas 

garantem uma produção contínua para as mesmas. Sendo sua propriedade intelectual ou mesmo 

dos canais, e se uma marca deixa de patrocinar, elas buscam outras marcas do mesmo segmento 

para continuar realizando o programa. Existe uma flexibilidade nessa relação, inclusive com as 

marcas. Às vezes, produtoras e canais, estimulados pela necessidade de uma marca, criam 

programas que atraem o público e geram audiência. 

 

Por exemplo, o Desafio da Beleza do GNT foi um produto que foi pensado para o 

Boticário. Se a marca depois de três anos patrocinando não quiser mais patrocinar, o 

canal vai vender aquilo para a Natura ou para a Avon. O programa é maior que a 

marca. Mesmo que tenha sido pensado para a O Boticário, o formato é bom, 

independente de qual marca está vinculada ali. (BRANDÃO, 2017) 

 

                                                           
77 Nos meios de comunicação, spin-off é um programa de rádio, programa de televisão, videojogo ou qualquer 

obra narrativa criada por derivagem, isto é, foi originada a partir de uma ou mais obras já existentes. Sua diferença 

com uma obra original é que a primeira se concentra, em particular, mais detalhadamente em apenas um aspecto 

(por exemplo, um tema específico, personagem ou evento), ou modificando um pouco a história e seus aspectos 

originais. 
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Em alguns casos, quando o projeto é interessante, existe um coinvestimento, variando 

a porcentagem. Para se ter ideia, o Felipe Bronze, que é um programa de destaque 

hoje no canal, entrou na grade por meio de um projeto comercial da Philadelphia de 

cream cheese. (NOVAES, 2017) 

 

 

Uma dificuldade para as produtoras reside no fato de, mesmo tendo patrocinadores, suas 

criações não serem aceitas pelos canais de TV, situação contra a qual não há o que fazer, ficando 

nas mãos dos interesses desse player. A última palavra sempre será dos canais, que detêm a 

audiência. Atrelado a esse fato, também é importante deixar claro que, ainda que tenha sido a 

produtora a trazer a marca investidora, qualquer patrocínio é negociado com o canal. 

O grande problema dos produtores de Branded Content é que não há parceria sempre 

aberta com o canal de distribuição. O conteúdo pode ser maravilhoso, mas se não tem 

para onde ir, ele não é nada. Nesse aspecto, a força que os canais têm é que eles 

possuem a audiência para escoar o conteúdo. (BRANDÃO, 2017) 

 

Sobre a produção de conteúdo, a GNT trabalha em parceria com as produtoras de 

diversas formas. A produtora pode desenvolver o roteiro e gravar, ou a própria GNT pode 

desenvolver internamente o roteiro, e a produtora apenas filmar. Dentro da GNT existe uma 

área de conteúdo que trabalha diretamente com as marcas e desenvolve as estratégias e roteiro 

junto às agências. O canal pode tanto produzir conteúdo para passar em sua grade de 

programação, ou seja, em adequação ao seu posicionamento e, a partir daí, buscar dialogar com 

marcas que considera que tenham interesse em ser parceiros do projeto, ou receber demandas 

de marcas pelo seu departamento comercial e pensar em conteúdo a partir de um briefing.  

 

Na GNT acontece de todas as formas. Nós temos um departamento comercial que 

atende marcas com diferentes demandas diariamente. Isso ocorre porque o canal é 

muito desejado como espaço para marcas, pois a marca GNT agrega valor. E, como 

se trata de um canal ancorado em marca, o Branded Content se dá de forma orgânica. 

Então, muitas vezes nós também buscamos fazer um conteúdo com o nosso 

posicionamento e dialogar com a marca, mas isso também muda o ponto de partida. 

(NOVAES, 2017) 

 

 

Então, o bom Branded Content é aquele em que a produtora cria e licencia em uma 

janela para aquela marca. Um exemplo, você cria um formato para a marca, um 

programa de comédia com quatro comediantes, e eles se revezam com um game, com 

um formato. No primeiro ano, com dez episódios, aquilo será feito para a Bombril. 

Depois daquele período, a marca perde aquele conteúdo e, caso não renove, pode ser 

levado para outra. A ideia é sempre que o formato seja maior que a marca. Se o 

conteúdo produzido só faz sentido com a marca, ele não é conteúdo, e sim publicidade. 

Por exemplo, o Desafio da Beleza do GNT foi um produto que foi pensado para a O 

Boticário. Se a marca, depois de três anos patrocinando, não quiser mais patrocinar, o 

canal vai vender aquilo para a Natura ou para a Avon. O programa é maior que a 

marca. Mesmo que tenha sido pensado para a O Boticário, o formato é bom 

independente de qual marca está vinculada ali. (NOVAES, 2017) 

 



101 
 

 

Ao final das entrevistas, perguntamos aos entrevistados, tanto de produtoras, quanto de 

empresas e canais, como eles viam o futuro do Branded Content. Foi citado que a mídia digital 

terá um papel bastante importante, mas que, no Brasil, a mídia tradicional não deve acabar tão 

cedo.  

 

Nos EUA o meio digital já é muito mais forte, mas isso não quer dizer que a TV aberta 

vai terminar. O Brasil vai demorar muito para não ter a TV aberta, vão ter coisas que 

precisam ter a grande mídia falando. (MACHADO, 2017) 

 

As grandes produtoras consideram que o entretenimento puro não será mais sustentável, 

nem para as produtoras de audiovisual, nem para os canais, afinal de contas, o modelo de 

produção feita para a TV aberta, que foi até pouco tempo atrás o maior volume de produção do 

país, depende inevitavelmente do conteúdo publicitário para sustentá-lo. Assim, vislumbram 

que ambos, canais e produtoras, dependerão cada vez mais do Branded Content para serem 

sustentáveis, pois será preciso estar a serviço das marcas para existir:  

 

Ninguém mais vai fazer entretenimento puro se quiser se perpetuar e ninguém vai 

fazer filme publicitário por muito tempo. Ou vai estar num nicho tão pequenininho 

que vai ter que se satisfazer com um projeto a cada três anos e vai sobreviver de algum 

jeito. (TIBIRIÇÁ, 2017) 

 

  

Conteúdo não é para todo mundo, porque depende dos objetivos de comunicação de 

cada empresa. Varia do propósito de marca de cada empresa. Ele funciona bem, 

estando a serviço do posicionamento e não dos recursos financeiros. (BRANDÃO, 

2017) 

 

 

As grandes produtoras, sobretudo as que atuam como prestadoras de serviço no mercado 

publicitário, estão atentas a estas mudanças e se estruturam para atender a demanda de 

desenvolvimento do conteúdo hibrido de publicidade e entretenimento para atender as marcas   

e se tornarem sustentáveis.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Ao evidenciar as relações comerciais entre produtoras e empresas de mercado, 

conseguimos responder ao objetivo da pesquisa, compreendendo como essa interação acontece, 

com suas forças, fraquezas, limites e oportunidades. Apreendemos como se realiza, quando 

acontece de forma direta, com a produtora procurando a empresa para fazer a captação de 

patrocínio, venda de Product Placement e de Branded Content e, também, pudemos contatar, 

através das grandes produtoras que realizam Branded Content, que essa relação muitas vezes 

se dá através de uma agência de publicidade, trazendo as premissas das estratégias de marketing 

para intermediar e melhor estruturar a construção do conteúdo.  

Ainda percebemos que, para desenvolver o Branded Content, surgiu um tipo de 

produtora que se estruturou solidamente para essa interlocução com o mercado, somando em 

seu quadro profissionais de marketing, publicidade e audiovisual, como por exemplo, o Grupo 

Sal. Neste mesmo contexto, as produtoras que se destacam na realização desse conteúdo, além 

de incorporar tais práticas, estão desenvolvendo uma estrutura de gestão voltada para construí-

lo através de narrativa hibrida, ampliando núcleos criativos, especializando-se em propor 

licenciamento de produtos, realizando pesquisas, trazendo soluções em distribuição digital e, 

inclusive, criando canais digitais para gerar audiência e multiplicar conteúdos, como no 

exemplo da Bossa Nova.  

Entretanto, apesar da evolução por parte de algumas produtoras, é importante destacar 

que, segundo as empresas de mercado ouvidas nas duas etapas da pesquisa, são poucas as 

produtoras preparadas para desenvolver conteúdo híbrido de entretenimento e marca. Assim, 

pudemos confirmar em parte nossa hipótese de que existe no mercado uma significativa 

presença de produtoras que ainda não internalizaram as competências para a necessária 

interação com as empresas e suas marcas, visando à captação de recursos e ao desenvolvimento 

de ações de Product Placement e de Branded Content.  

 Como pudemos constatar, as produtoras que passaram a desenvolver Branded Content 

já traziam em seu negócio uma sólida produção de publicidade. Mas este não é o perfil da 

maioria das produtoras brasileiras, estas pequenas, com poucos projetos em carteira, 

dependentes de um círculo de relacionamento (network) que as aproxime das empresas de 

mercado sem proximidade com as empresas e marcas, ficam sem espaço e condição para 

apresentação e desenvolvimento do Branded Content. Nesse caso, é oportuna a busca de 
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parcerias no mercado, através de agências e/ou de grandes produtoras com expertise no 

desenvolvimento deste tipo de conteúdo.   

Depreende-se, através da pesquisa, que existe uma demanda não atendida, há 

oportunidades nem sempre aproveitadas, reforçando a carência de um diálogo mais estratégico 

e de contrapartidas mais efetivas por parte das produtoras.  

 Desta forma, fez-se importante desmembrar esta conclusão, em função do resultado das 

duas fases da pesquisa, onde percebemos diferenças substanciais quanto à relação das 

produtoras com o mercado, em função dos dois tipos de formato que comercializam: a produção 

dos longas-metragens, em que são necessárias a captação de recursos e a venda de Product 

Placement, ajudando a assegurar a sustentabilidade financeira dos filmes, produto este com 

caráter majoritariamente autoral, e o Branded Content, que se apresenta como uma novo 

produto, em múltiplos formatos e como um novo modelo de negócio, contando com uma 

vantagem fundamental nesta interlocução, por se constituir, prioritariamente, em produtos que 

contam com o interesse e a demanda do mercado. Sendo assim, é inevitável a preparação das 

produtoras para abordar e atender o mercado, levando em consideração essas diferenças.  

A adequação das produtoras para o desenvolvimento do Branded Content deve ser 

estrutural, requer um modelo de gestão diferenciado, investimento, novas competências, 

equipes multidisciplinares e parcerias que contemplem o conhecimento em marketing, 

publicidade e distribuição digital.  

           No caso do Product Placement e do patrocínio dos longas-metragens, produtos estes que 

são de maior interesse das produtoras de tornarem viáveis seus projetos autorais, a situação é 

outra, pois devido aos freios alegados, independente de os filmes serem ou não potenciais 

blockbusters78, as empresas preferem se esquivar do investimento. Seja investimento que se dê 

através do uso das leis de incentivo ou do chamado dinheiro “bom”, que pressupõe investimento 

direto de marketing. Mesmo em tempos de transformação da comunicação, parcerias com 

produtoras de audiovisual - através de filmes e séries para comunicação de marcas – se fazem 

não só oportunas como necessárias para as empresas de mercado. O que demonstra que elas 

ainda não conseguem ver ou tangibilizar os benefícios que as façam acreditar nessas iniciativas. 

Percebemos que os freios ao investimento das empresas de mercado ao patrocínio da 

produção cinematográfica são tão abrangentes que alguns vão além da profissionalização das 

produtoras, sendo interessante que os órgãos reguladores e apoiadores do setor busquem formas 

de elucidar e dirimir as incertezas do setor.  Dito isto, com essas informações, não se pretende 

                                                           
78 Palavra de origem inglesa que indica um filme (ou outra expressão artística) produzido de forma exímia, 

sendo popular para muitas pessoas e que pode obter elevado sucesso financeiro. 
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isentar as produtoras de se prepararem e desenvolverem processos e formatos mais oportunos 

para abordar e dialogar adequadamente com as empresas, potenciais investidoras e parceiras 

para seus projetos. Quanto a isso, ainda nos parece importante sinalizar a existência de algumas 

produtoras tão escondidas atrás das dificuldades de diálogo com o mercado, que mais pareciam 

não ter nenhum interesse em eliminar os obstáculos para iniciar a conversa, preferindo manter-

se na sua zona de conforto, aguardando os editais de incentivo e o fundo setorial para a 

realização de seus projetos. Listamos alguns destes freios, como forma de exemplificação e, em 

seguida, uma reflexão sobre as possibilidades de adequar uma estratégia comercial que permita 

“vencer” a batalha das objeções, transformando, assim, freios em oportunidades. Fazemos isso, 

buscando as práticas tradicionais das abordagens de vendas, listando as objeções e pensando 

como elas podem ser resolvidas. Esse exercício, praticado com alguns exemplos, vem agora, 

nestas considerações finais, apenas como forma de provocação reflexiva, visando às produtoras, 

no intuito de fortalecer sua abordagem comercial.   

 

Objeções das Empresas Exemplos de oportunidades para contra-

argumentação 

Burocracia para investir através das leis de 

incentivo. 

Disponibilizar ajuda, seja própria ou terceira, 

para resolver trâmites burocráticos, inserido 

ou não no valor da captação. 

Desconhecimento das leis de incentivo. Apresentar explicações práticas junto ao 

projeto. Ver Anexo B, página 117 dessa 

dissertação. 

Desenvolver ampla comunicação em eventos 

para contadores e profissionais de marketing, 

e vídeos para as empresas de mercado, em 

parceria com as associações e fomentadoras 

do desenvolvimento do setor (APRO, 

ANCINE, SEBRAE etc.). 

Medo de sofrer auditorias da Receita Federal.  Mapear empresas que investiram em mais de 

uma ocasião para apresentar como exemplos. 

 

Promover debates e vídeos com estas 

empresas para dirimir dúvidas. 

 

Fazer pesquisas com as empresas 

investidoras para demonstrar com dados 

como este fato não foi um problema para as 

mesmas. Estudo este que pode ser realizado 

em parceria com distribuidoras, associações e 

fomentadoras do setor, validando a seriedade 

dos resultados. 

Apresentação dos projetos não atendem ao 

mercado por falta de diálogo adequado e de 

alinhamento às necessidades das empresas.  

  

Estudar o negócio das empresas, seus 

produtos, mercado de atuação e sua missão 

estratégica para demonstrar sintonia e 

oferecer soluções adequadas. 
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Quadro 7: Exemplos de freios ao investimento em patrocínio e Product Placement no formato de longa-

metragem. Elaborado pela autora. 

 

Diante dessa realidade, gostaríamos de evidenciar que, apesar das dificuldades, resta-

nos a certeza de que as produtoras têm inúmeras oportunidades, sabendo se direcionar: gerando 

conteúdo em forma de entretenimento para o público das marcas (Branded Content) e ajudando 

as mesmas a se projetarem através de personagens ou programas que as integrem ao seu público 

(Product Placement), mas é imprescindível se profissionalizarem para vencer as barreiras e 

Apresentar partes do roteiro onde a marca 

pode ser inserida em situação de Product 

Placement ou Branded Content. 

 

Apresentação dos projetos não contempla 

ações de marketing, comunicação e 

contrapartidas adequadas ao investimento ou 

garantindo ampla visibilidade das marcas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desenvolver um planejamento de marketing 

e comunicação, seja com criação de uma 

célula de marketing própria ou em parceria 

com terceiros, que ofereçam soluções e plano 

de mídia para serem usados pelas empresas 

desde a pré-produção, abarcando a fase de 

produção e de lançamento, garantindo 

visibilidade, engajamento por parte do 

público-alvo, entre eles: conteúdo para rede 

social, relações públicas que trabalham com 

blogueiros, ações promocionais, 

licenciamento de produtos, ações de 

endomarketing etc. 

 

Construir cases para “viralizar”, 

demonstrando a eficácia do investimento, 

apresentando cases do mercado internacional 

e nacional. 

Falta de pesquisas ou índices que 

demonstrem o retorno do investimento para 

empresas e marcas. 

Realizar pesquisas de pré e pós-lançamento 

para adequar conteúdo e avaliar percepção da 

marca.  

 

Desenvolver ações de marketing digital e 

outras para garantir visibilidade e 

engajamento do público-alvo.  

 

Negociar e/ou demonstrar o número de 

pessoas impactadas através das vendas do 

filme para diferentes plataformas, com 

possível desenvolvimento da cauda longa. 

 

Desenvolver projetos com atores famosos e 

internacionais para garantir audiência e 

entrada em outros mercados. 

 

Desenvolver parcerias com canais e 

distribuidores que garantam um número 

atrativo de audiência, investimento e maior 

penetração junto ao público-alvo. 
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estabelecer um diálogo com as empresas de mercado e com as agências. Inclusive, como já 

afirmamos, as agências são, a curto prazo, a porta de entrada para as produtoras realizarem seus 

projetos, independentemente de seu tamanho, pois o estudo revela a importância do 

conhecimento estratégico em marketing para uma criação assertiva de desenvolvimento de 

conteúdo para as marcas.   

A conclusão maior e, para nós, mais importante deste trabalho, é a inspiração de 

aprofundar o estudo, para, além de ajudar a desenvolver as competências necessárias ao 

fortalecimento da interlocução entre produtoras e mercado, compreender melhor o papel dos 

diferentes players deste novo modelo de negócio e comunicação, que é o Branded Content. 

Para tanto, realizando o mapeamento do ecossistema, que engloba seu desenvolvimento, e 

ampliando a pesquisa para compreender a função e a importância da distribuição e de outros 

interlocutores, como os influenciadores digitais, a reconfiguração do modelo das relações 

públicas, a integração da mídia on e off line, todos atuantes nesta indústria, participando, desta 

forma, da melhoria do desempenho do segmento do audiovisual, um dos mais importantes da 

economia criativa nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



107 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ALMEIDA, Victor. Entrevista concedida a Simone Terra. Rio de Janeiro, 23 de junho de 2015. 

ALVES, D. de C. Branded content: Interação, publicidade e entretenimento na experiência 

com a marca. Trabalho apresentado no Grupo de Trabalho Comunicação, Consumo e 

Subjetividade, do 6º Encontro de GTs de Pós-Graduação - Comunicon, realizado nos dias 14 e 

15 de outubro de 2016.    

ARRAES, Bruno. Entrevista concedida a Simone Terra. Rio de Janeiro, 23 de junho de 2015. 

BAÑOS, M.; AGUILERA, J. Branded entertainment: Cuando el branded content se convierte 

en entretenimiento. Madrid: ESIC, 2016 

BARDIN, L. Análise de conteúdo. 3ª Ed. Lisboa: Edições 70, 2004. 

BAUMAN, Z. O mal-estar da pós-modernidade. Rio de Janeiro: Zahar, 1998. 

BELCH, M; BELCH G. Propaganda e promoção: Uma perspectiva da comunicação integrada 

de marketing. Mc Graw Hill/ Bookman, 2014. 

BENJAMIN, W. Magia e técnica, arte e política. São Paulo: Brasiliense, 1996. Coleção Obras 

Escolhidas. 

BEZERRA, B. O Product placement no cinema brasileiro. 2014. 145 f. Dissertação 

(Mestrado) - Programa de pós-graduação em Comunicação, Universidade Federal de 

Pernambuco, Recife, 2014. Disponível em 

<http://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/13092>. Acesso em: 20 jun. 2015. 

BICALHO, Paulo. Entrevista concedida a Simone Terra. Rio de Janeiro, 06 de julho de 2015. 

BÔ, D; GUÉVEL, M. Brand content: Comment les marques se transforment en medias. 

DUNOD, 2009 

BRANDÃO, Renata. Entrevista concedida a Simone Terra. Rio de Janeiro, 07 de outubro de 

2017. 

CAMPBELL, Érica. Entrevista concedida a Simone Terra. Rio de Janeiro, 06 de julho de 2015. 

CASTEL, R. As armadilhas da exclusão In: Desigualdade e a questão social / WANDERLEY, 

M. B.; BÓGUS, L.; YAZBEK, M. C. (Orgs.). São Paulo: EDUC, 2004. 

CASTELLS, M. A galáxia da internet: Reflexões sobre a internet, os negócios e a sociedade. 

Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2003. 

______. A sociedade em rede. São Paulo: Paz e Terra, 1999. 

______. A sociedade em rede: Do conhecimento à política In: A sociedade em rede – Do 

conhecimento à Acção Política. CASTELLS, M; CARDOSO, G. (Orgs.). Lisboa: Imprensa 

Nacional – Casa da Moeda, 2005. 



108 
 

CASTRO, Clariana. Entrevista concedida a Simone Terra. Rio de Janeiro, 17 de junho de 2015. 

CASTRO, G. Entretenimento, sociabilidade e consumo nas redes sociais: Cativando o 

consumidor-fã. In: ROCHA, R. M.; CASAQUI, V. (Orgs.). Estéticas midiáticas e narrativas do 

consumo. Porto Alegre: Sulina, 2012. 

______. Mídia, consumo, globalização e contemporaneidade. In: BACCEGA, M. A.(Org.). 

Comunicação e culturas do consumo. São Paulo: Atlas, 2008. 

COSTA-SÁNCHEZ, C. El cambio que viene: Audiovisual branded content. Tellos: Revista 

de Pensamiento sobre Comunicación, Tecnología y Sociedad. Madrid, n. 99, p. 88-89, out. 

2014/jan. 2015.  

COVALESKI, R. L. Conteúdo de marca e entretenimento: Narrativas híbridas. 

Comunicação, mídia e consumo, São Paulo, v. 12, n. 34, p. 107-123, maio-ago. 2015. 

______. Publicidade híbrida. Curitiba: Maxi Editora, 2010. 

DONATON, S. Publicidade e entretenimento: Por que essas duas indústrias precisam se unir 

para garantir a sobrevivência mútua? Scott Donaton; tradução Álvaro Opermann. São Paulo: 

Cultrix, 2007. 

FAVALE, Luiza. Entrevista concedida a Simone Terra. Rio de Janeiro, 20 de junho de 2015. 

FONSECA, J. J. S. Metodologia da pesquisa científica. Fortaleza: UEC, 2002. Apostila 

FRAIHA, Sílvia. Entrevista concedida a Simone Terra. Rio de Janeiro, 20 de junho de 2015. 

GAMEIRO, Rodrigo. Entrevista concedida a Simone Terra. Rio de Janeiro, 07 de outubro de 

2017. 

GAUSS, Roberto. Entrevista concedida a Simone Terra. Rio de Janeiro, 16 de junho de 2015. 

GORGULHO, Luciane. Entrevista concedida a Simone Terra. Rio de Janeiro, 23 de junho de 

2015. 

GULLANE, Fábio. Entrevista concedida a Simone Terra. Rio de Janeiro, 16 de junho de 2015. 

HELENA, R. S. Muito além do merchan!: Como enfrentar o desafio de envolver as novas 

gerações de consumidores? Raul Santa Helena, Antônio Jorge Alaby Pinheiro. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2012.  

JAMET, T. Les nouveaux défis du Brand Content: Au-delà du contenu de marque. Pearson 

Education France, 2013. 

JENKINS, H. Cultura da convergência. São Paulo: Aleph, 2008. 

KOTLER, P. Administração de marketing: Análise, planejamento, implementação e controle. 

3 ed. São Paulo: Atlas, 1993. 

LANDIM, Ana. Entrevista concedida a Simone Terra. Rio de Janeiro, 17 de junho de 2015. 



109 
 

LAWALL, T. O product placement no cinema brasileiro: Um estudo de caso do filme Divã. 

Disponível em <http://www.ufjf.br/facom/files/2013/05/Trabalho-de-Conclus%C3%A3o-de-

Curso-Thais-Mendes-Lawall.pdf> Acesso em 20 de novembro de 2016. 

LEÃO, A. L. M. S.; MELLO, S. C. B; VIEIRA, R. S. G.. O papel da teoria no método de 

pesquisa em administração. In: Organizações em contexto, Ano 5, n. 10, julho-dezembro, 

2009.   

LÉVY, P. Cibercultura. São Paulo: Ed.34, 1999. 

________ A inteligência coletiva. São Paulo: Edições Loyola, 1998. 

________ A máquina universo. Porto Alegre: ArtMed, 1998. 

MACHADO, Koca. Entrevista concedida a Simone Terra. Rio de Janeiro, 08 de outubro de 

2017. 

MAFFESOLI, M. Em busca da complexidade esquecida II. In: SILVA, Juremir Machado da 

(Org.). As duas globalizações. Porto Alegre: Sulina, 2001. 

MARTINELLI, Tatiana. Entrevista concedida a Simone Terra. Rio de Janeiro, 03 de julho de 

2015. 

MATTOS, S. A. S. A revolução digital e os desafios da comunicação. Cruz das Almas/BA: 

UFRB, 2013. 

MEDEIROS, Julia. Entrevista concedida a Simone Terra. São Paulo, 19 de julho de 2015. 

MONTEIRO, Marcelo. Entrevista concedida a Simone Terra. Rio de Janeiro, 06 de julho de 

2015. 

MURNO, G. Séries online atraem marcas. Revista Brasil Econômico. São Paulo, 19, 20 e 21 

jul. 2013, Empresas, p.13. 

NIN, Joana. Entrevista concedida a Simone Terra. Rio de Janeiro, 20 de junho de 2015. 

NOVAES, Mariana. Entrevista concedida a Simone Terra. Rio de Janeiro, 08 de outubro de 

2017. 

PAIVA, Fernanda. Entrevista concedida a Simone Terra. São Paulo, 19 de julho de 2015. 

PEREIRA, V. A. Entretenimento como linguagem e multissensorialidade na comunicação 

contemporânea. Trabalho apresentado no GP Comunicação, Música e Entretenimento, evento 

componente, XIII Encontro dos Grupos de Pesquisas em Comunicação, evento componente do 

XXXVI Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, 2013.  

______ G.A.M.E.S. 2.0: Gêneros e gramáticas de arranjos e ambientes midiáticos moduladores 

de experiências de entretenimento, sociabilidades e sensorialidades. In: XVII COMPÓS - 

Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação. São Paulo, 2008. 



110 
 

PINSONNEAULT A, KRAEMER KL. Survey research in management information 

systems: na assessement. Journal of Management Information System, 1993. 

RANCIÈRE, J. O inconsciente estético. São Paulo: Editora 34, 2009. 

REIS, Taís. Entrevista concedida a Simone Terra. Rio de Janeiro, 06 de julho de 2015. 

RUSSELL, C. A. Toward a framework of product placement: Theoretical propositions in 

NA - Advances in consumer research Volume 25, eds. Joseph W. Alba & J. Wesley Hutchinson, 

Provo, UT: Association for Consumer Research, Pages: 357-362. 1998. 

SANTAELLA, L. Culturas e artes do pós-humano: da cultura das mídias à cibercultura. São 

Paulo: Paulus, 2003.  

SANTOS, A. R. Metodologia científica: a construção do conhecimento. 4 ed. Rio de Janeiro: 

DP&A, 2001.  

SILVA, J. L. de F. Gravando no Rio! A indústria do cinema e a Metrópole do Rio de Janeiro. 

Rio de Janeiro: UFRJ/PPGG, 2009. Tese (Doutorado) – Universidade Federal do Rio de 

Janeiro, PPGG, ano da impressão. 162p. 

SPINAZZOLA, Madalena. Entrevista concedida a Simone Terra. São Paulo, 19 de julho de 

2015. 

TIBIRIÇÁ, Eduardo. Entrevista concedida a Simone Terra. São Paulo, 05 de novembro de 

2017. 

TRIVIÑOS, A. N. S. Introdução à pesquisa em ciências sociais: A Pesquisa Qualitativa em 

Educação. São Paulo: Editora Atlas, 1987. 

TROIANO, J. Branded Content: um estudo de caso de marketing Red Bull. HSM 

Experience. 2014. 

VALA, J. A análise de conteúdo. In SILVA, A. S; PINTO, J. M. (Org.) Metodologia das 

Ciências Sociais. Lisboa, Portugal: Edições Afrontamento, 1986. 

WALTER, Esteban. Entrevista concedida a Simone Terra. São Paulo, 04 de novembro de 2017. 

ZOZZOLI, J. C. J. A marca diante das novas práticas midiáticas. In: Pensam. Real. Ano 

XIII – v. 25, n. 2/010. 2010. MUSELET, Adrien. Entrevista concedida a Simone Terra. Rio de 

Janeiro, 16 de junho de 2015. 

 

 

 

 

 

 



111 
 

Sites visitados: 

Agência Brasil <http://agenciabrasil.ebc.com.br/cultura/noticia/2017-04/brasileiros-

frequentam-mais-teatros-e-cinemas-diz-pesquisa> Acesso em 30 de maio de 2017 

ANATEL <http://www.anatel.gov.br/dados/destaque-1/283-telefonia-movel-registra-

aumento-de-156-155-linhas-em-agosto> Acesso em 04 de janeiro de 2018 

ANCINE <https://www.ancine.gov.br/pt-br/sala-imprensa/noticias/estudos-da-ancine-

apontam-que-o-mercado-audiovisual-brasileiro-segue> Acesso em 30 de maio de 2017 

BEfest <http://befest.com.au/> Acesso em 30 de maio de 2017 

Globo.com.< http://g1.globo.com/jornal-hoje/noticia/2016/04/internet-pelo-celular-ultrapassa-

acesso-computador-segundo-ibge.html> Acesso em 20 de maio de 2017 

IBOPE MEDIA. Retrospectiva e perspectivas – os investimentos publicitários de 2014 e 

2015. <http://www.kantaribopemedia.com/estudos-type/retrospectiva-eperspectivas-os-

investimentos-publicitarios-de-2014> Acesso em 20 de maio de 2017 

Meio & Mensagem. <http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/2016/02/26/o-que-a-

abril-quer-dizer-ao-mercado.html> Acesso em 30 de maio de 2017 

Meio &Mensagem <http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/2015/10/07/folha-cria-

nucleo-de-branded-content.html> Acesso em 30 de maio de 2017 

Meio & Mensagem <http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/2015/09/25/gazeta-do-

povo-cria-area-de-branded-content.html> Acesso em 30 de maio de 2017 

 Meio & Mensagem 

<http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/2016/04/08/infoglobo-lanca-rio-book-

maravilha.html> Acesso em 30 de maio de 2017 

 Meio & Mensagem <http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/2015/11/11/marcas-

querem-ser-cada-vez-mais-conteudo.html> Acesso em 30 de maio de 2017 

O Globo.  <https://oglobo.globo.com/cultura/como-funciona-lei-do-audiovisual-20431674> 

Acesso em 20 de maio de 2017 

Periódicos UTFPR <https://periodicos.utfpr.edu.br/de/article/view/2146/2007> Acesso em 30 

de maio de 2017. 

Portal Brasil. <http://www.brasil.gov.br/cultura/2015/03/cerca-de-3-3-mil-projetos-captaram-

recursos-via-lei-rouanet-em-2014> Acesso em 20 de maio de 2017 

Portal Brasil. <http://www.brasil.gov.br/cultura/2016/12/governo-libera-r-614-milhoes-para-

captacao-via-lei-rouanet> Acesso em 20 de maio de 2017 

Portal Brasil. <http://www.brasil.gov.br/cultura/2015/06/investimento-em-audiovisual-e-o-

maior-da-historia-do-brasil> Acesso em 20 de maio de 2017 



112 
 

R7. <http://noticias.r7.com/tecnologia-e-ciencia/estudo-revela-que-brasileiro-passa-mais-de-

nove-horas-por-dia-na-internet-23012015> Acesso em 20 de maio de 2017 

Redator Web <http://redatorweb.com.br/2011/05/branded-content-como-surgiu-este-termo/> 

Acesso em 30 de maio de 2017 

SENAC 

<http://www.sp.senac.br/jsp/default.jsp?newsID=DYNAMIC,oracle.br.dataservers.CourseDat

aServer,selectCourse2&course=22747&template=397.dwt&testeira=303&unit=SCI> Acesso 

em 30 de maio de 2017 

SINTEC <http://www.sintec.com/wp-content/uploads/2014/01/Go-To-Market-A-Estrategia-

de-Lideres-na-Industria-do-Consumo.pdf> Acesso em 20 de novembro de 2017 

Wikipedia. < https://pt.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADdeo_sob_demanda> Acesso em 13 de 

junho de 2016 

Wikipedia. <https://pt.wikipedia.org/wiki/Branded_entertainment> Acesso em 13 de junho de 

2016   

Wikipedia. <https://pt.wikipedia.org/wiki/Nativo_digital> Acesso em 12 de maio de 2017 

Wikipedia. <https://en.wikipedia.org/wiki/The_Hire> Acesso em 30 de maio de 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



113 
 

ANEXOS 

 

ANEXO A – Roteiros utilizados nas entrevistas 

 

ROTEIRO DAS PRODUTORAS 

1ª Etapa da Pesquisa Qualitativa 

Roteiro de Entrevista Semiestruturada 

 

1 – Como se dá o processo para se chegar ao cliente, sendo uma empresa de mercado, para 

solicitar o patrocínio ou vender espaço de Product Placement nos filmes de longa-metragem?  

1.1 – Como é a escolha dos clientes, a definição, o processo de vendas, a abordagem e o tipo 

de proposta de negócios? 

1.2 – As empresas compram Product Placement? 

2 - Quais as contrapartidas oferecidas para que elas invistam em patrocínio dos filmes de 

longa-metragem? 

3 – Por que as empresas investem nos projetos? 

3.1 – A produtora tem clientes reincidentes, que investem frequentemente? 

4 – Por que as empresas não investem, mesmo sendo beneficiadas pelas leis de incentivo? 

4.1 – Quais os freios aos investimentos e à compra de Product Placement? 

5 – Como a produtora avalia o investimento que está fazendo?  

5.1 – Como é garantido o sucesso de bilheteria para o investimento da produtora e para o 

investimento do mercado? 

5.2 – São realizadas pesquisas para averiguar a viabilidade dos produtos? 

6 – Como você vê o futuro do setor? 
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ROTEIRO DAS EMPRESAS 

1ª Etapa da Pesquisa Qualitativa 

Roteiro de Entrevista Semiestruturada 

 

1 – A empresa investe em patrocínio cultural? 

1.1 – Quais são as áreas culturais em que a empresa faz investimento? 

1.2 – A empresa tem uma política cultural estruturada ou faz investimentos esporádicos? 

2 – Por que investem? Quais os mecanismos e leis utilizadas para realizar o investimento? 

3 – Por que não investem, frequentemente ou esporadicamente, no setor de audiovisual, 

utilizando as leis de incentivo do setor? 

4 – Realizam alguma avaliação ou mensuração do investimento? De que forma avaliam o 

impacto do retorno do investimento? 

5 – Quando realizam investimento no setor de audiovisual, como são definidas as leis de 

incentivo que serão realizadas? 

5.1 – É a empresa ou a produtora que decide? 

6 – Quais os freios para se investir no setor de audiovisual? 

7 – Quais as contrapartidas oferecidas pelas produtoras? 

7.1 – As contrapartidas são pertinentes? 

8 – Como avalia o futuro do setor do audiovisual e em relação ao desenvolvimento de 

conteúdo? 
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ROTEIRO DAS PRODUTORAS 

2ª Etapa da Pesquisa Qualitativa 

Roteiro de Entrevista Semiestruturada 

 

1 – Como vocês se definem? 

2 – O que é, ou como acha melhor definir, publicidade, Product Placement e Branded 

Content?  

2.1 – Quais os formatos de Branded Content vocês fazem ou sabem da existência? 

2.2 – Têm exemplos de cases feitos por vocês? 

2.3 – Como vocês mensuram a efetividade da ação? Passam os dados para os clientes? Eles 

mensuram de alguma forma? 

3 – A empresa tem planejamento estratégico?  

4 – Como se estruturam internamente para atender o mercado? 

4.1 – Como se estruturam para atender e vender Branded Content? Têm equipe de vendas? 

Visitam clientes? Atendem diretamente o mercado? 

4.2 – Como estruturam a área de Branded Content (tipo de profissionais, áreas relacionadas 

etc.)? 

4.3 – Quanto a área de Branded Content representa para a empresa? 

4.4 – Pontos fortes e diferenciais da produtora para atender o mercado. 

4.5 – Desafios que precisam ser mais bem estruturados para atender melhor o mercado. 

5 – Qual o papel de cada interlocutor na cadeia dos produtos de Branded Content (agência e 

produtora)? 

5.1 – Qual a função, missão e tipo de parceria na hora da distribuição? Como funciona e se 

relaciona com os canais digitais (RP, agência mídia etc.)? 

5.2 – Qual a função, missão e tipo de parceria com os canais de TV? 

6 – Qual sua visão sobre o futuro da comunicação de mercado e do Branded Content? 
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ROTEIRO DAS EMPRESAS 

2ª Etapa da Pesquisa Qualitativa 

Roteiro de Entrevista Semiestruturada 

 

1 – O que a empresa entende como Branded Content? 

2 – Como a empresa vê o papel do Branded Content em relação a outros tipos de 

comunicação? Quais vantagens e desvantagens com relação à publicidade etc.? 

2.1 – E o Product Placement? Usam? Em que situação? 

3 – Como se dá o processo de definição que farão Branded Content? Está no planejamento? 

Tem briefing? Pode ser decidido em cima da hora? 

3.1 – Como decidem se vão procurar agência ou produtora? Procuram produtoras? 

3.2 – As produtoras procuram vocês para oferecer Branded Content ou Product Placement? 

3.3 – Forças e fraquezas da agência para fazer conteúdo Branded Content. 

3.4 – Forças e fraquezas da produtora para fazer conteúdo Branded Content. 

4 – Considera que produtoras estão evoluindo ou têm capacidade para atender diretamente o 

mercado (trabalhando de forma estratégica, pensando branding etc.)? 

5 – Quais métricas utilizam para mensurar a eficácia do Branded Content? 

5.1 – As produtoras ou agências apresentam ou mensuram os resultados do projeto? 

6 – Você tem algum case para compartilhar? 

7 – Como você vê o futuro do Branded Content? 

7.1 – O que pode melhorar? 
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ANEXO B – Leis de incentivo ao Audiovisual 

 

 

Figura 17 – Patrocínio Lei Rouanet. Produzido pela autora.  

 

 

Figura 18 – Lei Audiovisual – Leis Federais – Artigo 1º A. Produzido pela autora.  
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Figura 19 – Lei Audiovisual – Leis Federais – Artigo 1º. Produzido pela autora.  

 

 

 

 

Lei Audiovisual Municipal -  ISS Lei Audiovisual Estadual - ICMS 

O projeto tem que ser aprovado na Comissão 

Carioca de Promoção Cultural da cidade. 

Nele a empresa deve já apontar qual projeto 

ela irá destinar 20% do ISS pago. 

Se a empresa paga 100 mil de ISS para ao 

governo, ela destinará 20% desse valor 

(20.000) para o projeto. Ela não tem 

abatimento, mas sim transfere o dinheiro para 

imposto para incentivar ou patrocinar um 

produto. 

 

O projeto tem que ser aprovado na Comissão 

Carioca de Promoção Cultural da cidade. 

Nele a empresa deve já apontar qual projeto 

ela irá destinar até 3% do ICMS pago 

 

 
 

 

Quadro 8 – Exemplos de Leis de Incentivo Municipal e Estadual da cidade e estado do Rio de Janeiro. Produzido 

pela autora. 

 


