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RESUMO 

  

A presente dissertação investiga possíveis linhas de contato e eventuais conflitos de interesses 

nas fronteiras éticas e técnicas entre a produção de conteúdo de marca (branded content) por 

jornalistas e o material noticioso editado na plataforma jornalística. Por focar um tema que 

ganha cada vez mais espaço (físico e intelectual) na mídia – e praticamente não é contemplado 

com literatura acadêmica no Brasil –, este trabalho lançou mão de pesquisa qualitativa com 

cinco gestores de estúdios de criação montados dentro de empresas noticiosas e ainda de 

pesquisa quantitativa com 101 jornalistas, por meio digital. O problema deste estudo partiu da 

observação de que o crescimento do uso do conteúdo de marca é concomitante ao 

recrudescimento das dificuldades financeiras da mídia tradicional nos últimos 10 anos, e da 

hipótese de que, nesse cenário, poderia surgir uma interdependência dos setores editorial e 

comercial, o que geraria uma implosão na chamada separação Igreja-Estado. Para apoiar o 

desenvolvimento do trabalho, foi realizado um estudo de caso das 20 peças de conteúdo 

patrocinado produzidas e publicadas pelo jornal O Estado de São Paulo em outubro de 2017. 

O estudo todo se estruturou à luz de vários conceitos do fazer jornalístico, da ética e do 

marketing, entre eles os presentes nas teorias da noticiabilidade de Nelson Traquina e de Mauro 

Wolf, nos estudos de convergência de mídia de Henry Jenkins e nas questões éticas apontadas 

por Zygmunt Bauman, Cláudio Abramo e Eugênio Bucci, entre outros pesquisadores.  

 

Palavras-chave: conteúdo de marca; branded content; jornalismo; linguagens; ética. 

  



 

 

  

ABSTRACT 

 
This study investigates possible points of contact and eventual conflict of interest in the 

ethical and technical borders between the production, by journalists, of branded content and the 

editorial stuff published on the news platform. While focusing on a subject the is gaining 

momentum in the media (in physical space and intellectual discussions) – and has almost no 

academic review –, this work resorted on qualitative research with five executives from branded 

content media based studios and leaned on a quantitative research with 101 journalist, done on 

the internet. This study got started from the perception that the crescent use of branded content 

is concurrent to the worsening of financial difficulties of the traditional media in the last ten 

years. And, also, from the supposition that, at this environment, the editorial and commercial 

departments of a news media company could eventually tie their activities, a movement that 

would go against the basic rules of the most respectable news companies. In support of the 

progress of this work, a case study on the newspaper O Estado de São Paulo has been built in 

october, 2017. This whole study was done under the light of many concepts on journalism 

doing, on ethics and on marketing, among them the ones encountered in Nelson Traquina and 

Mauro Wolf newsmaking studies, on Henry Jenkins media convergence observations, and in 

the ethical notes by Zygmunt Bauman, Cláudio Abramo and Eugênio Bucci, among other 

researchers 

 

Keywords: branded content, journalism, marketing, languages, ethics. 
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Introdução 

 

Este projeto de pesquisa nasce do desafio de investigar as características e práticas do 

formato de comunicação que o mercado editorial costuma chamar de conteúdo de marca (da 

nomenclatura em inglês branded content), uma peça informativa que está nos limites do 

jornalismo e cuja produção, como a conhecemos hoje, é tão recente que praticamente inexiste 

bibliografia e outras pesquisas acadêmicas a respeito. Essa ausência de estudos pode ser 

confirmada numa busca, por título, ao banco de dados de quase 383.000 dissertações e mais de 

176.000 teses da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD). O resultado 

traz apenas um trabalho, que vem da área de publicidade/administração, cujo título faz menção 

ao branded content.1  

Enredada em dificuldades de custear a cara produção jornalística, a mídia tradicional 

tem lançado vários esforços em busca de monetização, e a produção de conteúdo de marca é 

um dos que mais se destacam. O conteúdo de marca conforme é conhecido hoje habita um 

espaço com propósitos mais ligados à área comercial (não necessariamente venda direta, mas 

marketing, posicionamento) e técnicas de execução mais próximas ao universo das notícias. 

Basicamente, é informação e/ou entretenimento produzidos para empresas de fora do segmento 

editorial (dos ramos institucional, de bens de consumo e de serviços, por exemplo), com o 

objetivo de publicação em plataformas de jornalismo. Em estúdios próprios, empresas 

jornalísticas oferecem o conhecimento de suas técnicas e da audiência para que marcas ganhem 

alcance específico e eficiente para sua mensagem. A questão é: há, nesse processo, uma ruptura 

dos padrões da ética e do bom jornalismo? Até onde uma empresa de notícias pode se aproximar 

de marcas sem comprometer sua independência? E os jornalistas que produzem conteúdos 

pagos podem ser acusados de atuar em meio a um conflito de interesses? 

O fato de haver poucos estudos acadêmicos para dar conta de tantas questões relevantes 

de um tema tão recente foi também decisivo para estruturar o trabalho aqui delineado. O corpus 

inclui pesquisa quantitativa, pesquisa qualitativa e estudo de caso, a partir de entrevistas 

presenciais com os principais gestores brasileiros dos estúdios de branded content montados 

 

1  http://bdtd.ibict.br/vufind e http://bit.ly/2CDE1u7. Acesso em: 4 jan. 2018. 
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dentro dos grandes grupos nacionais de mídia, em especial O Estado de São Paulo, além das 

respostas de 101 jornalistas profissionais consultados por meio de um questionário digital.  

O modelo metodológico desta pesquisa é o que poderia ser chamado de matricial. A 

matriz contempla três linhas (os territórios que o trabalho foca: linguagem, ética e trabalho) e 

três colunas (fontes de dados e reflexões: as vozes do produtor, do publisher, e de jornalistas). 

O cruzamento destas linhas e colunas acaba por revelar – e por vezes fazem surgir – espaços de 

discussão (de conceitos, linguagens e limites), cujo tensionamento crítico é sempre iluminado 

pela reflexão de pensadores do jornalismo e do marketing, quer abrigados na academia ou no 

chamado mercado. 

Em parte, a metodologia utilizada neste trabalho utiliza recursos da Teoria 

Fundamentada em Dados, ou Grounded Theory, dos pesquisadores Barney G. Glaser e Anselm 

L. Strauss (1967). Neste modelo, o autor se propõe a explorar o assunto sem uma teoria a ser 

testada, mas com o intuito de entender um cenário e como e por que os agentes que o compõe 

agem de uma determinada maneira, e as razões pelas quais determinado fenômeno ou 

conjuntura se desenvolvem de um dado modo. Por meio de variados métodos de coletas de 

dados, o pesquisador tem, ao final, um volume de informações sobre o fenômeno observado. 

Esses dados serão cruzados e comparados, na busca de sentido e significado, que então serão 

expostos nas considerações finais do trabalho.       

O mapeamento desse novo formato de comunicação contemplado neste trabalho foi 

organizado, ainda, a partir da observação das estruturas de linguagem jornalísticas e narrativas 

que o conteúdo de marca utiliza para se manifestar. Isso porque os principais estúdios de 

branded content vêm sendo montados, desde 2014, dentro de empresas jornalísticas e 

empregam praticamente só jornalistas na área de criação. Ao jogar luz nesse território de 

comunicação contemporâneo multidisciplinar, de divisas cada vez mais próximas, este trabalho 

se propõe também a investigar eventuais riscos de flexibilização nas regras tradicionais que 

asseguram a independência editorial de uma empresa e de ruptura da ética da atividade 

profissional dos jornalistas, especialmente os envolvidos na produção das peças patrocinadas.  

Conteúdo de marca, a rigor, se fossem tomadas a gramática e a semântica ao pé da letra, 

poderia ser qualquer peça de comunicação empresarial que pertença ao marketing e à 

publicidade e que esteja destinada à publicação por empresas de mídia. No entanto, o mercado 

tratou de dar um significado especial à expressão, tanto na versão em português como na em 

inglês, usadas no Brasil de ambas as formas e com o mesmo sentido. E que esta pesquisa, na 
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ausência de estudos acadêmicos a respeito e de consenso na sua aplicação pelos agentes dos 

segmentos de publishing e de marketing, busca delimitar. 

O processo para conceituar conteúdo de marca conforme produzido atualmente e, ato 

contínuo, para buscar identificar possíveis linhas de contato com o fazer jornalístico e eventuais 

conflitos de interesse decorrentes de sua produção pelos meios de comunicação, levou em conta 

vários fatores. Foram consideradas cinco entrevistas com diretores dos estúdios de conteúdo de 

marca das mais importantes empresas jornalísticas do país que também atuam offline – O 

Estado de São Paulo, Folha de São Paulo e Correio da Bahia; Abril Mídia e Grupo Globo –, 

além das observações da sócia do estúdio independente TWContent. Levou-se em conta as 

respostas da enquete com 101 jornalistas via Facebook (descrita a seguir). Foram analisadas 

eventuais evidências tomadas a partir de estudo de campo das peças patrocinadas do jornal O 

Estado de São Paulo. Somaram-se ao estudo as reflexões geradas em dois dos maiores 

seminários de branded content dos últimos dois anos (Seminário Aberje de Branded Content, 

em São Paulo, julho de 2016; e Seminário Mega Brasil Branded Content 2017, em São Paulo, 

outubro de 2017). Isso, sem contar dois anos de investigação em portais de marketing (Digiday, 

Contently), revista de escolas de jornalismo (Columbia Journalism Review), revistas online de 

marketing e publicidade (Ad News, Meio & Mensagem), e em material publicado por 

instituições, órgãos e empresas respeitáveis ligados ao trade marketing (BCMA, DVI, IBA), 

entre outros. 

Com base nesse corpus, este pesquisador optou por usar a denominação “conteúdo de 

marca”, ou branded content, cuja linguagem trata mais dos valores da marca e menos da 

conversão em venda, para o formato a ser investigado neste trabalho. E reservou a expressão 

“conteúdo patrocinado” para abrigar todos os formatos pagos pertencentes à disciplina 

marketing de conteúdo (entre eles, o publieditorial, ou informe publicitário; e a publicidade 

nativa, ou native advertising, em inglês, que serão contextualizados a seguir).  

Antes de focar nomenclaturas e conceitos, convém a este trabalho reforçar que produzir 

conteúdo para marcas não é, em si, novidade dentro do jornalismo. No entanto, a maneira como 

isso se dá nos dias atuais é algo novo. 

Empresas como Jello, Michelin e John Deere começaram a produzir conteúdo 

para envolver os consumidores no início dos anos 1900 – um livro de receitas, 

um guia de viagens e uma revista dirigida aos agricultores, respectivamente  

–, mas muitos creditam ao McDonald’s a chegada do jornalismo de marca 

moderno. Em 2004, o então CMO (principal executivo de marketing) global 

da empresa, Larry Light, revelou um plano para abordar as comunicações “da 
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mesma forma que um editor se aproxima da criação de uma revista, com sua 

variedade de conteúdos diferentes voltados para uma variedade de interesses 

–, mas com uma estrutura editorial coerente. 2  (MALIK, 2016; tradução 

nossa). 

Então, se produzir e veicular conteúdos para marcas não é inédito no mundo do 

jornalismo, o que difere o antigo universo do conteúdo patrocinado (cujo destaque eram os 

publieditoriais) do atual branded content?  

Talvez a resposta mais contundente seja o novo modo de consumir informação, 

entretenimento e, especialmente, publicidade. Exibir marcas e oferecer produtos e serviços em 

meio a uma programação noticiosa ou de entretenimento, em qualquer plataforma – rádio, 

televisão, veículos impressos e digitais –, cada vez mais são percebidos pela audiência como 

interrupção. E, quando o anúncio entra em cena, a audiência tende a dispersar. Num estudo de 

2017 da Adobe Digital Insights 3  relacionado à programação de TV nos Estados Unidos, 

constatou-se que 49% das pessoas de todas as faixas etárias que assistiam a um noticiário 

passaram a usar seus aparelhos celulares nos intervalos comerciais.  

O fenômeno se agrava no ambiente digital por causa dos ad blockers, programas que 

bloqueiam a veiculação de anúncios na web. Entre janeiro de 2015 e o fim de 2016, o número 

global de ad blockers apenas em aparelhos celulares mais do que dobrou: foi de 145 milhões 

para 380 milhões (ver Figura 1). Outros 236 milhões estão instalados em desktops.4   

 

 

 

2 MALIK, Anita. Brand content isn’t journalism, But it’s still all about the story. Mediashift, 2016. 

<http://mediashift.org/2016/08/brand-content-isnt-journalism-but-its-still-all-about-story/>. Acesso em: 4 dez. 

2017.  

 No original: “While companies like Jello, Michelin and John Deere began producing content to engage 

consumers in the early 1900s — a cookbook, travel guide and a magazine targeting farmers, respectively — many 

credit the true, modern arrival of brand journalism to McDonald’s. In 2004, the then global CMO of the 

hamburger franchise, Larry Light, unveiled a plan to approach communications “the same way an editor 

approaches the creation of a magazine, with its array of different content aimed at a variety of interests — but 

with a coherent editorial framework.” 

 
3  https://www.emarketer.com/Article/Commercial-Break-Many-Just-Reach-Another-Device/1016595. 

Acesso em: 4 dez. 2017. 

4  http://www.businessinsider.com/pagefair-2017-ad-blocking-report-2017-1. Acesso em: 4 dez. 2017. 
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Figura 1. Número de ad blockers no mundo em smartphones e desktops. 

Fonte: PageFair 

 

O ambiente digital, disruptivo para o jornalismo, igualmente se mostra disruptivo para 

a indústria da publicidade. E esta, paradoxalmente, passa a enxergar nas narrativas jornalísticas 

um meio de existência, ou resistência, como diz Larry Light, que foi o principal executivo de 

marketing global do McDonald’s no começo dos anos 2000:  

 

O posicionamento, a ideia de impor uma mensagem única na mente de 

consumidores do mundo inteiro, está desatualizada. Nos tempos atuais, do 

marketing do diálogo, a ideia antiquada de apontar para a mente do cliente é 

arrogância. Em vez de empurrar mensagens, o conceito atraente de jornalismo 

de marca é cada vez mais importante nesta nova era, cada vez mais 

fragmentada, personalizada, digital, sempre conectada, a era do celular. 5 

(LIGHT, 2014; tradução nossa). 
 

 

5 http://adage.com/article/guest-columnists/brand-journalism-a-modern-marketing-imperative/294206/. 

Acesso em: 8 dez. 2017. 

 No original: “Positioning, the message-pushing idea of imposing an overly-distilled, single word in the 

customer's mind worldwide, is out of date. In this modern age of dialogue marketing, the old-fashioned idea of 

aiming to own the customer's mind is marketing arrogance. Instead of message pushing, the message-engaging 

concept of brand journalism is increasing in importance in this new, increasingly fragmented, personalized, 

digital, always-on, mobile era.” Acesso em: 8 dez. 2017. 
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Para Light, isso mudou o marketing, mas inexoravelmente mudou o jornalismo. Ou 

parte dele. “O conceito de jornalismo de marca não está apenas agitando as visões tradicionais 

da gestão da marca, mas também as visões tradicionais do jornalismo, usando habilidades 

jornalísticas.” (LIGHT, 2014) 

De volta aos conceitos, também se deve salientar que a separação entre as denominações 

conteúdo patrocinado e conteúdo de marca é controversa. Isso porque, conforme demonstrado, 

ainda não há literatura científica ou acadêmica que dê conta das particularidades, processos, 

enfim, das características identitárias do formato de conteúdo de marca conforme é empregado 

nos dias de hoje pelo mercado editorial. No estudo “A percepção dos publicitários brasileiros 

sobre a ferramenta de comunicação de marketing Branded Content”, o único da Biblioteca 

Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) que contempla a expressão branded content 

no título, o autor Jefferson Vasques Kalil trabalha o conceito como uma forma de 

merchandising. 

Considerando que merchandising “é a inserção proposital de uma marca em 

um veículo de entretenimento” (RUSSEL E BELCH, 2005, p. 74), pode-se 

afirmar que o branded content é um tipo de merchandising. A diferença entre 

o patrocínio e o branded content está no fato de que no patrocínio uma marca 

é adicionada a um conteúdo já existente, enquanto que no branded content os 

anunciantes, as agências de propaganda ou ambos em conjunto são produtores 

dos programas tendo total controle sobre o nível de conexão com o enredo que 

as marcas terão. (KALIL, p. 83) 

 

O autor focava, nesse estudo de 2007, o conteúdo de marca utilizado especialmente de 

forma audiovisual em cinema, na indústria da música e na televisão. Já esta pesquisa joga luz 

no conteúdo de marca desenvolvido para e pelos meios noticiosos. Não obstante, por meio do 

estudo citado, pode-se identificar como o significado da expressão branded content vem 

mudando com o tempo, o que justifica a busca deste trabalho por novos conceitos. A começar 

pelo território de produção: se antes a autoria era dos próprios anunciantes ou agências de 

publicidade, ou ambos, hoje há um terreno estendido – a própria mídia – que se encarrega de 

produzir o conteúdo. E isso, pode-se dizer, tira das marcas “o total controle sobre o nível de 

conexão com o enredo que as marcas terão”, como citado no estudo do pesquisador. 

A dificuldade de conceituar hoje o conteúdo de marca, definir seus limites, suas 

características, vem do fato de que os próprios gestores dos estúdios de criação do novo formato 

não são exatamente assertivos quanto aos elementos que o compõem (linguagem, abordagem, 
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narrativa), embora empreguem o termo, hoje mais comentado do que nunca, de forma ampla e 

irrestrita.    

Esse tipo de peça vem no bojo de uma expansão muito recente, que teve início em 2014, 

dos conteúdos patrocinados, de custos mais baixos que a publicidade tradicional, fenômeno que 

se seguiu às sucessivas crises econômicas mundiais (2008, 2010, 2014), que ceifaram grande 

parte da receita publicitária das empresas jornalísticas. Em paralelo, nesse mesmo período, a 

sobrevivência dos veículos de jornalismo passou a estar em risco devido à fuga de leitores, 

seduzidos pelas redes sociais e pelo surgimento de plataformas noticiosas online, e também 

devido à própria migração da audiência da mídia impressa para o ambiente digital – cuja 

rentabilização sempre foi complicada. Isso sem contar o esgotamento dos formatos da 

publicidade comum, o que levou as marcas a experimentar outros tipos de conexão com os 

consumidores. 

A própria polêmica sobre o conceito de conteúdo de marca – hoje uma das principais 

fontes de receita na mídia tradicional (já é um quinto de toda a receita publicitária do jornal O 

Estado de São Paulo, segundo Ernesto Bernardes, diretor do Media Lab Estadão, o estúdio que 

produz branded content no veículo, e 20% da receita publicitária online do jornal The New York 

Times) – norteou em parte a pesquisa aqui apresentada.  

Se o conceito ainda causa discordâncias, a produção desse tipo de conteúdo comercial 

por jornalistas também é controversa. O que se sabe é que a criação de conteúdo de marca nos 

estúdios pertencentes às empresas de publishing está praticamente toda nas mãos de jornalistas. 

No Media Lab Estadão trabalham ao todo 13 profissionais, mas a criação compete a três deles, 

todos jornalistas. Como relata o diretor, Ernesto Bernardes, os três são editores, que trabalham 

com centenas de colaboradores freelancers, todos também jornalistas. No Estúdio Folha, 

segundo a diretora, Cleusa Turra, “a grande maioria é jornalista”. No Estúdio ABC (abreviatura 

de Abril Branded Content), conforme relato da diretora, Patricia Weiss, “nunca haverá menos 

de 90% de jornalistas”. O mesmo percentual é apontado na equipe de criação do G.Lab, do 

Grupo Globo, pelo diretor do estúdio, Edward Pimenta. Ao todo, o estúdio comandado por 

Pimenta conta com 15 profissionais, entre jornalistas, designers e equipe de mídias sociais. O 

núcleo de conteúdo de marca do Correio da Bahia, o mais recente dos departamentos de 

branded content consultados pelo autor deste trabalho, “emprega apenas jornalistas no 

desenvolvimento dos projetos”, disse o diretor executivo de redação do jornal, Roberto Gazzi. 

Gazzi foi diretor de desenvolvimento editorial no jornal O Estado de São Paulo antes de se 
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transferir para a Bahia, e acompanhou a montagem do Media Lab Estadão. Pimenta foi diretor 

do Estúdio ABC desde sua criação até mudar para a Globo, em meados de 2017. 

E o que pensam os jornalistas, cuja produção divide espaço com conteúdo de marca? 

Para capturar as impressões da categoria sobre os elementos mais controversos desse fenômeno 

– o aumento da presença do conteúdo de marca em meio a notícias, a noção que os jornalistas 

têm do novo formato e o possível conflito ético de um profissional da área que passe a escrever 

material pago por marca para publicação na mídia –, este estudo montou uma enquete para 

jornalistas no Facebook, mídia social que reúne mais de cinco grupos fechados de profissionais 

da categoria. 

O questionário foi postado no grupo fechado “Pesquisa para Jornalistas sobre Branded 

Content (Conteúdo Patrocinado)”, 6  criado por este autor, que convidou, entre os próprios 

contatos nessa rede social, 457 jornalistas a responder a enquete “Qual sua opinião sobre 

conteúdo patrocinado?”.7 O questionário foi ao ar de forma definitiva em 5 de novembro de 

2017 (estava em modo beta para ajustes desde uma semana antes) e foi finalizado em 11 de 

dezembro de 2017. Exibiu nove questões de múltipla escolha, com a última alternativa de cada 

questão aberta a comentários. 

A enquete foi postada ainda em outros dois grupos fechados de jornalistas: “Jornalistas 

e Assessores”, então com 12.818 membros (postada em 6 de novembro de 2017) e “Jornalistas”, 

à época com 11.544 membros (postada em 24 de novembro de 2017). Os participantes desses 

grupos foram convidados por meio de um post (devidamente autorizado pelo administrador) a 

entrar para o grupo “Pesquisa para Jornalistas sobre Branded Content (Conteúdo Patrocinado)”, 

onde a enquete estava hospedada. 

A ideia de manter a enquete em um grupo fechado serviu para filtrar apenas jornalistas: 

quem, entre os não convidados diretamente por este autor, pedisse para participar do grupo (a 

fim de responder ao questionário) deveria responder à pergunta “Você é jornalista?”. Como 

administrador único do grupo hospedeiro da pesquisa, o autor, com acesso à resposta, se 

reservava o direito de não incluir profissionais de outras áreas, depois de checar currículos tanto 

 

6  https://www.facebook.com/groups/139069773484247. Acesso em: 9 nov. 2017. 

7  https://survey.fbapp.io/qual-sua-opiniao-sobre-conteudo-patrocinado. Acesso em: 9 nov. 2017. 
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no Facebook quanto no LinkedIn. Cinco pedidos não foram aceitos por conta de perfis que 

declaravam outras atividades profissionais. 

Ao todo, a enquete, montada sobre a ferramenta Survey, recurso pago do próprio 

Facebook, foi visualizada por 148 jornalistas, dos quais 101 responderam ao questionário (ver 

Anexo 1). O resultado está distribuído ao longo deste estudo, nos tópicos pertinentes. 

À luz do resultado dessa enquete, das entrevistas com seis executivos citados e do 

mergulho em artigos, livros, material regulatório e documentação acadêmica, este autor estudou 

as peças de conteúdo patrocinado do jornal O Estado de São Paulo, a fim de conferir se a 

produção do chamado branded content utiliza recursos da linguagem jornalística, nova 

narrativa ou se lança mão de linguagem de formatos já conhecidos, como publieditorial, 

publicação customizada, entre outros. 

Vale aqui um mergulho na contextualização histórica recente da atividade jornalística e 

dos modelos de negócios da mídia em geral, que permite visualizar tanto o cenário desfavorável 

– ou disruptivo, como dizem alguns analistas de mídia – em que os veículos mais tradicionais 

se encontram, quanto o ambiente fértil que o conteúdo de marca encontrou para florescer e se 

tornar uma importante alternativa de rentabilização da mídia.  

Por muito tempo, o jornalismo de qualidade viabilizou-se financeiramente com a receita 

de circulação (assinaturas e bancas) e publicidade. O aporte advindo dessas duas fontes sempre 

se ancorou na relevância do editorial: quanto mais confiável e consistente o conteúdo, ou ainda, 

quanto mais perto estivesse do interesse público – sua missão mais importante –, mais o título 

se fazia desejado pelos leitores e, por conseguinte, pelos anunciantes. Essa fórmula sustentou a 

atividade ao longo de décadas. Como disse Eugênio Bucci: 

Uma diversidade de receita é fundamental, mas o lastro do valor do jornalismo 

é a velha credibilidade, sem nenhuma grande inovação. Trata-se de saber que 

aquilo que é veiculado é digno da confiança dos públicos, e daí vem um dos 

pilares do valor, outros vêm da qualidade efetiva do que é feito, da 

independência editorial, mas uma coisa contribui para a outra: a qualidade 

requer independência, a independência retunda em credibilidade, a 

credibilidade abastece a autoridade com a qual você fala, essa autoridade 

amplia a sua chance de levar perguntas ao centro do poder porque essas 

perguntas são respeitadas. Uma coisa resulta na outra.8 

 

8 http://www.comciencia.br/comciencia/handler.php?section=8&tipo=entrevista&edicao=122&print=true. 

Acesso em: 4 jan. 2018. 
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Reflexão que pode ser complementada com outra contribuição do próprio Bucci, em 

entrevista à Revista E, do site do Sesc:  

Nunca se leu tanto conteúdo jornalístico e ao mesmo tempo nunca as empresas 

jornalísticas consolidadas tiveram tantos problemas na sua receita, seja de 

circulação, seja de publicidade. O primeiro ponto que vejo nesse paradoxo é 

que a crise é do modelo de negócio. A crise não é do jornalismo. É um 

paradoxo do nosso tempo. Nunca se leu tanta matéria de jornal, e ao mesmo 

tempo parece sem fim o declínio de receita de circulação e de publicidade 

dessas mesmas instituições. O público aumenta e a receita diminui. Eu vejo 

que temos aí um momento de certa riqueza de oportunidades e de mudança de 

paradigma. A crise é do modelo de negócio do jornalismo, e não do 

jornalismo. Existe um crescimento vertiginoso de formas de expressão, de 

captação de ideias, diálogos. A expressão ganhou novas modalidades, novos 

alcances. Nas escolas de jornalismo há um fervilhar de novas ideias em todo 

lugar. Os modelos de negócio da imprensa, porém, estão em uma crise 

violenta. Ao assumir que o jornalismo são as empresas, muitas pessoas dizem 

que o jornalismo está em crise. Porém, se separarmos a dimensão do negócio 

e a linguagem, o debate público, o que se mostra em crise é a imprensa como 

negócio.9 

 

Em parte, essa equação entre receita e qualidade editorial começou a não fechar quando 

entramos para valer na era do jornalismo via web (na segunda metade dos anos 1990). O público 

leitor, que passou a ser chamado de audiência, deixou de ser, por efeito do alcance da tecnologia 

online, o foco apenas do veículo que admirava – ao qual era esperado que se mantivesse fiel – 

e eventualmente da concorrência tradicional. Para o bem ou para o mal, essa audiência se tornou 

alvo de centenas de publicadores de notícias online. Já não se tratava mais do leitor que recebia 

passivamente em casa o jornal ou a revista de sua preferência ou os comprava na banca, mas 

de um ativo consumidor de informação, praticamente um interlocutor – ou até mesmo um 

colaborador.  

Aqui mora também uma controvérsia. Henry Jenkins vê outro tipo de diferença entre 

audiência e público. Ele usa a primeira expressão (audiência) para definir o volume, o perfil 

demográfico de uma publicação, invariavelmente atrelado a um comportamento passivo, e a 

segunda definição (público) para as pessoas que interagem, ou no mínimo se posicionam de 

 

9  https://www.sescsp.org.br/online/artigo/10642_EUGENIO+BUCCI. Acesso em: 4 jan. 2018. 
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forma ativa, não passiva. “Um público não apenas oferece atenção, mas também solicita 

atenção” (DAYAN apud JENKINS, 2014, p. 209).  

Não se pode desconsiderar, porém, que a própria utilização semântica dos dois termos 

se confunde, como atestam Roseli Figaro e Rafael Grohmann ao citar que “as teorias 

funcionalistas, hegemônicas em nossa área de estudos, compreendem o receptor como público-

alvo/consumidor/audiência”.10  

À medida que a interação com o título de sua referência ganhou complexidade, 

dinâmica, esse leitor – o público ou a audiência – se tornou mais impaciente.  

Desde a popularização da web na virada do século, a guerra dos publishers por corações 

e mentes – traduzida, além dos números de circulação (bancas, assinaturas do veículo impresso, 

assinaturas do veículo digital), em likes, time spent, engajamento – vem mudando conceitos e 

perspectivas do jornalismo. Esse é o universo movediço em que nos encontramos hoje.  

Para o espanhol Juan Luis Cebrián (2010, p. 79), um dos fundadores e ex-publisher do 

El País, é preciso entender a natureza empresarial de um veículo de comunicação. “O ethos da 

atividade empresarial consiste em criar riqueza. O espírito de lucro responde a um interesse 

legítimo.” Mas, ao mesmo tempo e sem deixar de ser, de certa forma, paradoxal, a natureza de 

uma empresa jornalística não é ipsis litteris à de uma empresa convencional. 

A informação e a opinião pública estão instaladas no coração da democracia. 

As empresas de informação trabalham com uma matéria-prima que não é sua, 

administram um bem público e um direito geral dos cidadãos e, 

consequentemente, além de estar sujeitas a cauções e limitações específicas, 

nem sempre toleráveis, incorporam às suas formas de atuação valores que lhes 

são próprios, embora não constituam mais que um desenvolvimento de 

princípios quase universais. (CEBRIAN, 2010, p. 80) 

Há quem diga que o bom jornalismo não se faz mais apenas mirando o interesse público, 

mas o interesse do público. Esses pensadores salientam que é preciso “ouvir” cada vez mais o 

indivíduo – ou dar atenção, como traduz Jenkins. É necessário saber o que ele quer ler, conhecer 

seus hábitos de consumo, enfim, decifrar seu perfil econômico-cultural continuamente a fim de 

entregar um conteúdo quase customizado, próximo ao tailor made, para que ele não se afogue 

 

10  http://www3.eca.usp.br/sites/default/files/form/biblioteca/acervo/textos/002847617.pdf. Acesso em: 4 

jan. 2018. 
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no mar de informações – jornalística ou de entretenimento, a maior parte delas gratuita – que a 

web disponibiliza.  

Esse ambiente de atenção fugidia, cuja expansão é ainda mais garantida pela praticidade 

do celular e sua conexão 24 horas com a internet, não só levou as plataformas jornalísticas a 

repensarem os formatos e a linguagem que utilizariam para publicar a informação, como 

conduziu os anunciantes (as marcas de bens e serviços, por exemplo) à tentativa de diferentes 

formas de contato com a nova audiência midiática. O modelo do anúncio tradicional – 

imagético, estático, herança da mídia impressa – começou a ter sua eficiência questionada, 

diante de um novo leitorado de notícias, um público jovem conhecido pela curiosidade, pela 

receptividade ao novo, pela defesa de opiniões em relação às causas sociais, por realizar várias 

tarefas ao mesmo tempo e interagir com várias fontes de informação simultaneamente.  

Como falar com essa audiência? “Para falar com os consumidores de hoje, as marcas 

querem se apropriar de temas, querem ter causas, propósitos”, diz Katia Militello, sócia da 

agência de conteúdo de marca TWContent e jornalista que participou da criação do Estúdio 

ABC, da Editora Abril. Militello olha pelo lado de quem produz conteúdo, enquanto a 

canadense Naomi Klein olha pelo lado das marcas, e, por mais que a autora não trate exatamente 

de branded content, o que ela diz sobre as marcas cabe à perfeição no que elas buscam 

assinando conteúdos.  

Para essas empresas, o branding não era apenas uma questão de agregar valor 

ao produto. Tratava-se de cobiçosamente infiltrar ideias e iconografia 

culturais que suas marcas pudessem refletir ao projetar essas ideias e imagens 

na cultura como “extensões” de suas marcas. A cultura, em outras palavras, 

agregaria valor a suas marcas. (KLEIN, 2002, p. 53) 

 

O cenário é altamente dispersivo. À disposição dessa audiência multimídia hoje 

encontram-se os aplicativos de mensagens via celular, as redes sociais, a praticidade do tablet, 

os serviços de streaming na televisão, os games, uma crescente oferta de e-commerce e 

entretenimento online, e eventualmente informação impressa.  

A questão, nesse mar de informação, é: como, então, prender a atenção do leitor? – quer 

essa pergunta venha de plataformas de mídia ou dos anunciantes. As empresas jornalísticas 

tradicionais sabem que o rigor na apuração e a qualidade do produto (textos, gráficos, vídeos, 

animações, independência e conhecimento do leitor) ainda são seus principais ativos. E esses 

ativos – bons jornalistas, bons criativos, equipamentos e softwares de última geração – têm 
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custo alto. Com as sucessivas crises econômicas que houve de 2008 para cá, os insumos (papel, 

tinta, softwares, banda de internet), a logística (distribuição), os ativos imobiliários (redações) 

e os recursos humanos (custo trabalhista) passaram a pesar ainda mais na conta dos empresários 

de mídia. A alta nos custos, mesmo com um eventual movimento de redução de margem no 

preço final de revistas, jornais, assinaturas de TV, seria repassada aos leitores e anunciantes. 

Um movimento natural – pelo menos como o conhecemos até hoje. 

Os anunciantes, por outro lado, além de não aceitarem o aumento de custos na compra 

de espaços para propaganda na mídia, enfrentam um problema extra: a ineficiência da 

publicidade tradicional. Ocorre que o leitor já não aceita ser interrompido por uma página de 

anúncio, um banner, um vídeo ou qualquer peça que desvie a atenção de sua leitura, 

entretenimento ou interação. Ele não aceita nada que seja um corpo estranho no pouco tempo 

que dedica a seus múltiplos interesses. O executivo Daniel Gasparetti, head de estratégia da 

Mutato, agência do grupo J. Walter Thompson especializada na construção de marcas por meio 

de conteúdo, entretenimento e experiência, foi taxativo, em entrevista à revista Meio & 

Mensagem, sobre o cansaço da audiência frente à publicidade comum e a oportunidade que as 

marcas têm de se destacar ao lançar mão de mais conteúdo. “Cada vez menos a publicidade 

tradicional funciona e cada vez mais queremos conteúdo em vez de propaganda.” 

Com gigantes online como o Google, acessado por 50% dos usuários de internet do 

mundo que pretendem fazer buscas, e o Facebook, a mídia social que reúne 40% dos internautas 

do planeta, não é de surpreender que os anunciantes optem por gastar seus recursos de 

marketing, hoje não disponíveis como 10 anos atrás, onde esse mar de gente se reúne. 

Esse novo zeitgeist comportamental do consumidor de conteúdo (notícia, 

entretenimento, serviço) é um nó que muitos executivos do mercado e pesquisadores 

acadêmicos estão tentando desatar. O objetivo desta pesquisa exploratória é justamente jogar 

luz nesse novo formato de comunicação e investigar se, conceitualmente, ao tentar atrair essa 

audiência gigante, ele não invade o território do jornalismo, com o qual faz fronteira. Seria uma 

questão de oportunidade “geográfica” sem maiores consequências o fato de o conteúdo de 

marca se apropriar da vizinhança do material jornalístico? Haveria na semelhança de processos 

(apuração, checagem etc.) e linguagem jornalísticos, como veremos no estudo de caso do 

Estadão, uma virtude condenável por “falsidade ideológica”? Existiriam eventuais conflitos de 

interesse por parte do veículo ou do jornalista na criação de um conteúdo pago por empresas 
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regidas a princípio por uma lógica mercadológica – não necessariamente de interesse público – 

em tentar atrair uma audiência habituada a ler notícias sem viés comercial aparente?  

A primeira questão a focar é definir esse novo jeito de informar, esse novo formato de 

comunicação. Também se quer averiguar se eventualmente há proximidade de sua linguagem 

e de seus fundamentos com os do jornalismo. Ainda: se profissionais treinados no mundo da 

apuração e da publicação de notícia experimentam conflito moral ao passar a produzir conteúdo 

de marca. Isso porque, como já vimos, a grande maioria dos profissionais que trabalham nos 

estúdios de branded content criados por publishers é jornalista. Esse fenômeno é o ponto de 

partida deste estudo. Ou seja, a presença de jornalistas atuando em laboratórios de marketing 

criados dentro de empresas jornalísticas, eventualmente desenvolvendo linguagens e narrativas 

particulares que usam ferramentas do jornalismo, parece evidenciar algo novo na mídia. Por 

esse motivo se estruturou a enquete com os 101 jornalistas: é preciso captar as impressões não 

apenas daqueles profissionais que produzem branded content, cuja opinião sobre conceitos e 

processos do novo formato poderia estar contaminada pela atividade em que estão mergulhados, 

mas também a dos que eventualmente são impactados – positivamente ou negativamente – pela 

produção e publicação do novo formato. Afinal, o espaço em que publicam sua produção é 

dividido com o conteúdo pago, e a credibilidade do veículo que trabalham pode ser afetada por 

ele, entre outros fatores. 

Para olharmos o fenômeno de perto – a produção de conteúdo de marca por jornalistas 

em estúdios de publishers – tomamos o caso do Media Lab Estadão, que emprega 100% de 

jornalistas na área de criação de conteúdo patrocinado.  

E por que focar no jornal O Estado de São Paulo, um dos mais tradicionais do país, 

fundado em 1875, para servir de campo para um estudo exploratório sobre um novo modelo de 

informação? A escolha se explica por vários motivos. O primeiro: por se tratar de um jornal 

cuja receita principal ainda vem da versão impressa – é claro que a maioria do conteúdo de 

marca veiculado na versão offline da casa ganha extensão digital naturalmente. Mas aqui temos 

uma mídia, o papel, que guarda a imagem mais emblemática do jornalismo, aquela onde os 

cânones da profissão se estabeleceram, se consolidaram e se tonaram conhecidos do público. A 

saber: o jornalismo da chamada grande imprensa, salvo exceções, sempre foi pautado pelo 

interesse público, pelo dever de ouvir o “outro lado”, pela independência editorial e pela 

separação física e de propósitos entre a redação e o departamento comercial (a chamada 

separação Igreja-Estado).  
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São esses cânones que ajudaram a tornar o Estadão um dos veículos jornalísticos mais 

longevos e respeitados do país. É por isso que sua produção se constitui num terreno 

eventualmente fértil para verificar as tensões que poderiam surgir da utilização de um formato 

comercial com fisionomia jornalística, o que poderia levar a um questionamento sobre os 

princípios que regem o bom jornalismo. 

Ainda que os veículos venham a migrar totalmente para o digital – o inglês The 

Independent abandonou a versão impressa ainda em março de 2016 e o The New York Times já 

anunciou projetos de deixar o papel –, temos, por meio do estudo do Estadão, uma fotografia 

do que ocorre no jornalismo hoje, prensado entre dificuldades e oportunidades, entre o novo e 

o velho, entre o futuro e o passado.  

A enquete com 101 jornalistas no Facebook (ver Anexo 1) pode dar a este estudo 

possíveis condições de verificação se esses cânones do bom jornalismo, presentes na história 

do Estadão e de outras marcas da grande mídia brasileira, estão sendo resguardados pela 

categoria. Ou se a categoria, no atual momento da história do jornalismo, acredita que o 

conteúdo patrocinado, em especial o conteúdo de marca, afeta ou não a qualidade do jornalismo, 

a ética ou a missão do profissional. 

Aqui cabe uma observação: pode-se colocar ainda, entre os cânones que regem o bom 

jornalismo, a busca pela relevância da informação. É, em resumo, o que alavanca uma empresa 

jornalística, o que a faz se tornar influente, importante, destacada, atuante. E essa relevância 

está totalmente vinculada à credibilidade do que é noticiado. Para Bill Kovach e Tom 

Rosenstiel, trata-se de um acordo implícito de que as críticas dos filmes são honestas, de que 

as críticas dos restaurantes não sofreram influência dos anunciantes... Nem nada é feito para 

agradar aos amigos da casa. “A primeira lealdade do jornalismo é com os cidadãos” 

(KOVACH; ROSENSTIEL, 2003, p. 83) 

Parte do sucesso do conteúdo de marca tem a ver com esse cenário, diz Ernesto 

Bernardes:  
 

As pessoas não têm mais tempo para interrupção. As pessoas estão com várias 

telas. Quando dá tempo, o sujeito vai ao banheiro. Tudo aquilo que era 

paisagem vira mais paisagem ainda. Os caras querem fugir da paisagem 

[informação desinteressante, propaganda tradicional]. Interrupção é a morte. 

Quase todo mundo tem ad blocker. O cara quer relevância: esse é o nome do 

jogo neste momento. 
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 Para se discutir relevância na empresa de mídia que publica branded content convém 

antecipar uma particularidade do formato: uma das características mais valiosas do conteúdo 

de marca como é conhecido atualmente, segundo seus produtores, é a autoria dupla, a assinatura 

compartilhada entre publisher e patrocinador. A rubrica em dobro, aliás, é uma das 

contingências que dão identidade ao conteúdo de marca, como este estudo vai mostrar adiante. 

É ela que aumenta a credibilidade da peça. Exatamente por emprestar da empresa veiculadora 

um dos seus maiores ativos: o reconhecimento da relevância das informações que publica. 

Daí que chegamos a mais um ponto de tensão na produção de conteúdo de marca e que 

justifica ainda mais a escolha de um veículo como o Estadão como objeto deste estudo: até que 

ponto uma marca tão consolidada, respeitada, estaria disposta a assinar uma peça de informação 

patrocinada que não fosse relevante para seus leitores? 

Fora isso, para efeito de pesquisa, o impresso é um recurso importante em estudo de 

caso que envolva conteúdo patrocinado (ou outras peças contemporâneas com afinidade 

digital): no impresso, podem ser vistas todas as peças de branded content produzidas no estúdio 

da casa. Já na extensão online do jornal, o portal Estadão (www.estadão.com.br), a visibilidade 

delas depende dos algoritmos que comandam os espaços publicitários do marketing 

programático (site, blogs, mídias sociais etc.). Isso sem contar que a frequência de publicação 

online de uma peça de conteúdo de marca, quer na reprodução digital do jornal, quer em suas 

extensões em redes sociais e no próprio portal, é acertada previamente entre o departamento 

comercial da empresa jornalística e o patrocinador da peça: quem quer mais visibilidade paga 

mais. Sem contar que a presença nas redes sociais depende de inúmeros fatores: o alcance e o 

perfil da audiência atingida pode estar longe do desejado pela marca.  

O Estadão também foi escolhido por seu pioneirismo. Peças de conteúdo de marca, 

como definimos neste trabalho (ver Capítulo 2), vêm sendo publicadas no jornal desde 2014, 

quando foi criado o Departamento de Projetos Especiais, depois transformado em Media Lab 

Estadão, em fevereiro de 2017. “Partimos para a produção de conteúdo de marca em 2014, 

seguindo o movimento que vinham fazendo grandes jornais como The New York Times, com o 
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T Brand Studio, The Guardian, entre outros”, diz Ernesto Bernardes, diretor do Media Lab 

Estadão.11  

Jornalista de formação, Bernardes chegou ao jornal justamente para cuidar da área de 

projetos especiais. Foi bem-sucedido: o material patrocinado publicado é hoje responsável por 

cerca de 20% de toda a receita publicitária, segundo ele. Não por acaso, o Estadão foi 

contemplado em 2017 com a premiação Mídias do Ano, da Aberje, na categoria Conteúdo de 

Marca/Branded Content (o prêmio foi dividido com o portal Vice). 

Para fazer uma leitura detalhada da produção do Media Lab Estadão, com lupa sobre a 

proximidade ou não da linguagem (narrativa, apresentação e relevância) das peças com o 

jornalismo da casa, este trabalho se debruçou sobre as edições impressas dos 31 dias do mês de 

outubro – “O melhor mês do ano”, segundo Bernardes. 

Não se trata de uma pesquisa inocente, em que desaparecem nuances inevitáveis entre 

publicidade e jornalismo. Uma certa simulação – ou dissimulação – existe quando uma marca 

assina conteúdo, uma certa estetização do mundo, nas palavras de Lipovetsky e Serroy. 

Branded content é produto de uma era, a da contemporaneidade.  

Uma hipercultura midiática-mercantil, que se constrói não apenas com as 

indústrias do cinema, da música, ou da televisão, mas também com a 

publicidade, a moda, a arquitetura, o turismo. Uma cultura que tem como 

característica implantar-se sob o signo hiperbólico da sedução, do espetáculo 

da diversão de massa. (LIPOVETSKY; SERROY, 2006, p. 263) 

 

De certo modo, este estudo sobre conteúdo de marca registra a fotografia de um 

momento importante do jornalismo clássico brasileiro (e, por tabela, do mundial): a busca pela 

sobrevivência, minada pela grande produção alternativa de informação (blogs, mídias sociais, 

plataformas de nicho, portais de marcas etc.), por novos hábitos de consumo de informação, 

que se multiplicam a partir de avanços tecnológicos (multitelas, aplicativos de mensagens), pelo 

enfraquecimento da credibilidade dos veículos noticiosos (decorrente da juniorização das 

equipes, da polarização da audiência, do impacto das fake news) e pela dificuldade de 

 

11  A entrevista com o diretor do Media Lab Estadão foi realizada em 27 de outubro de 2017 e durou uma 

hora e vinte minutos.  
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rentabilização (pulverização da audiência, métricas ineficazes, crises econômicas, fuga de 

anunciantes). 

 Ao mapear e balizar a atividade de um conteudista de marca e observar o contexto em 

que a informação produzida foi publicada, este estudo se propõe a desenhar melhor o mapa da 

atividade da produção de branded content por jornalistas.   
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1. A salvação dos publishers? 

 

1.1 O formato que chacoalha organizações  

A prática de produzir conteúdo de marca dentro de empresas de mídia é um fenômeno 

impressionante se for observado seu pouco tempo de existência e a aposta que as organizações 

têm feito nela. Mais: a se consolidar seu potencial de rentabilização, há a perspectiva de uma 

transformação radical nos processos, na linguagem, enfim, na dinâmica das empresas de 

publishing. Há dados que sugerem mudanças profundas no mercado. 

De acordo com Edward Pimenta, diretor do G.Lab, o estúdio de criação de conteúdo 

patrocinado responsável pelos negócios das Edições Globo Condé Nast, da Editora Globo, do 

Infoglobo e do jornal Valor Econômico, 56% do investimento em branded content é criado em 

estúdios das próprias marcas de media. “É o movimento mais disruptor do momento”, disse 

Pimenta em sua apresentação no Mega Brasil Seminário de Branded Content 2017. “Conteúdo 

é rei. As marcas sabem disso e abriram mão da intermediação com seu público e já estão 

produzindo conteúdo”. Executivo com larga experiência na área – foi fundador, em junho de 

2015, do Estúdio ABC, o departamento correlato da Editora Abril, abreviatura para Abril 

Branded Content, e seu diretor até se transferir para o Grupo Globo, em meados de 2017 –, 

Pimenta joga muitas fichas na possível revolução promovida pelo formato: “O branded content 

vai reformatar o modelo de negócio dos publishers brasileiros”. 

Nos Estados Unidos, o T Brand Studio, do The New York Times, já está remodelando a 

receita do mais importante jornal do país. No seu ano de lançamento, 2014, faturou 13 milhões 

de dólares. No ano seguinte, 35 milhões de dólares. “Hoje é responsável por 30% de toda a 

receita do Times”, disse Patrícia Weiss, no seminário Mega Brasil Branded Content 2017.  

Outros profissionais também consideram que a tomada do branded content pelos 

estúdios in-house dos grandes publicadores de notícias terá (ou já está tendo) um efeito 

disruptor considerável, que pode mexer com toda a indústria de mídia – a publicidade incluída. 

“A criação [do Media Lab Estadão] surgiu por benchmark, seguimos o que tem dado certo lá 

fora. Mas, por trás disso, há também uma desintermediação: muito anunciante não está mais 

trabalhando com agência. Trabalha direto com o veículo ou a rede social”, diz Ernesto 

Bernardes, diretor do Media Lab desde sua criação. Cleusa Turra, diretora do Estúdio Folha, já 

vê uma nova forma de associação entre o departamento comercial e o patrocinador. “Não 
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existem mais vendedores de mídia, de anúncio, mas parceiros na solução de problemas na nossa 

área”. 

Alguns números parecem evidenciar uma aposta das empresas no potencial de receita 

por meio de publicação de conteúdo patrocinado. A Fipp, rede global da indústria de mídia, que 

reúne 502 empresas de publishing, 56 associações nacionais de revistas e 146 fornecedores em 

60 países, contabilizou em 2016, por exemplo, por meio de um levantamento com 140 

publishers em parceria com o centro de pesquisa dinamarquês Native Advertising Institute, que 

91% dos publishers consideram importante o native advertising para seus negócios.12 Como 

demonstra sua missão, o Native Advertising Institute parece não ver diferença entre publicidade 

nativa e conteúdo de marca (sabe-se, aliás, que as duas nomenclaturas são usadas por muita 

gente nos Estados Unidos para definir conteúdo de marca):  

A publicidade nativa mostra um grande potencial, já que é uma disciplina com 

foco prioritário na audiência, com a missão de criar a melhor experiência 

possível para o público por meio de um conteúdo útil e relevante num formato 

que acrescenta algo à vida do leitor e se mantém alinhado à forma e à função 

da mídia. 

A procura pelo formato cresce de forma exponencial. Por exemplo, a divisão de 

inteligência do site Business Insider aposta que o faturamento com conteúdo de marca no 

mercado americano chegará a US$ 21 bilhões em 2018, contra os US$ 8 bilhões de 2015.  

A própria febre de lançamentos de estúdios de criação de conteúdo de marca por meio 

de empresas de notícias, desde 2014, 13  denota um cenário que não se pode ignorar. Ao 

contrário, os resultados financeiros e a participação no bolo de receita das empresas de 

publishing, o número de jornalistas empregados (ver dados adiante) e o crescente volume de 

contratos fazem da produção e publicação de conteúdo patrocinado pelas empresas de mídia 

uma disciplina assaz interessante para um estudo acadêmico. 

 

12  www.fipp.com/news/features/native-advertising-plays-out-in-the-global-media-industry. Acesso em: 9 

nov. 2017. 

13  Guardian Labs (The Guardian), fevereiro 2014; T Lab (New York Times), junho 2014; Estúdio ABC 

(Abril Mídia), junho de 2015; Estúdio Folha (Folha de São Paulo), outubro de 2015; Media Lab Estadão (O Estado 

de São Paulo), fevereiro de 2017; G.Lab (Grupo Globo), julho de 2017.   
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Dada a conjuntura turbulenta do setor de publishing, é de perguntar se, com o 

crescimento de material pago nas páginas de jornais e revistas, on e offline, pode haver algum 

dano à imagem da empresa de notícias. Ou, por outro lado, pode-se suspeitar que, por mais 

estranguladas que estejam as fontes de receita, algumas empresas evitem saltar no barco do 

branded content por considerar arriscado publicar conteúdo pago no ambiente editorial, diante 

de uma eventual mácula na sua imagem – efeito colateral promovido por um público reativo à 

nova proposta, não acostumado ao conteúdo de marca e à sua proximidade com o conteúdo 

editorial. 

Segundo Bernardes, essa é uma consideração que não cabe hoje, uma vez que há um 

novo jeito de consumir informação. Perguntado se a criação do Media Lab Estadão veio de uma 

necessidade financeira de sobrevivência do grupo ou surgiu aproveitando uma mudança 

comportamental do leitor – ele estaria menos exigente, menos “patrulheiro”, menos cioso da 

fonte de onde vem a informação –, Bernardes respondeu: 

 

Todas essas observações são pertinentes, mas vêm de um olhar de jornalista. 

A criação desse negócio [a área de branded content] não foi feita a partir de 

um olhar de jornalista, mas de um olhar empresarial. Mudaram os paradigmas, 

mudaram as maneiras de as pessoas se relacionarem com a informação, [o 

modo] da produção de publicidade em si. É um movimento que todo mundo 

fez ao mesmo tempo porque os hábitos do usuário mudaram. 
 

 

Há várias pesquisas que apontam para novas formas de consumir informação e 

publicidade. Do ponto de vista do marketing, uma em específico garante que a crescente 

aceitação do branded content tem a ver justamente com a mudança de hábitos do consumidor. 

Trata-se da pesquisa produzida na internet pela IPG Media Lab e pela Syracuse University com 

4 mil leitores da revista Forbes nos Estados Unidos.14 Ela mostra que o impacto causado pelo 

conteúdo de marca é maior do que a publicidade display (estática) em termos de recall 

(lembrança), percepção de marca e intenção/consideração de compra. E isso porque os 

consumidores estão tendo maior controle sobre o que desejam ver em sua jornada diária. 

 É claro que seria muito difícil, neste estudo, comprovar a insatisfação do consumidor 

de notícias do Estadão frente ao conteúdo pago posicionado em meio a reportagens. Poder-se-

 

14  https://www.ipglab.com/2016/09/23/ipg-media-lab-forbes-evaluate-the-current-state-of-branded-

content. Acesso em: 12 nov. 2017. 
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iam até varrer as redes sociais para investigar a existência do chamado backlash (efeito rebote, 

de comentários negativos, que, em vez de agregar valor, depreciam a imagem da plataforma ou 

da marca). Seria uma tarefa gigantesca, não estivesse ela fora do foco deste trabalho. Mesmo 

assim, o feedback dos leitores do Estadão, conforme relatado por Bernardes, não parece 

caminhar para a constatação desse fenômeno: 

No digital, obviamente, a gente consegue ter mais feedback. Posso até estar 

me esquecendo, mas não me lembro de nenhum caso em que algum leitor 

questionou “isso é anúncio ou matéria?”. As pessoas entram para falar sobre 

o conteúdo que está sendo tratado lá. Por exemplo: você está falando sobre 

um colégio bilíngue, e houve gente que entrou [nos comentários] para falar 

que era elitista etc. Acho que o branded content está muito claro, não só no 

Estadão como em todos os lugares. 

 

O Estadão, pode-se notar pelo depoimento de Bernardes, tem uma posição pragmática 

em relação à audiência. Fica-se aqui, mais uma vez, com a palavra do diretor da área: 

A área de branded content foi criada a partir do mesmo raciocínio usado em 

outras, como a de eventos: o jornal não deve ser visto como uma mídia, ainda 

mais como uma mídia impressa. O jornal é uma marca – uma marca e uma 

empresa produtora de conteúdo que tem uma audiência. A gente precisa 

aproveitar ao máximo essa audiência para gerar receita. Não só gerar receita 

na mídia em que aquele produto jornalístico for veiculado. Por exemplo: a 

versão impressa tem 180 a 200 mil leitores, mas você tem 20 milhões de 

unique visitors no site. 
  

A hipótese de a publicação de material pago eventualmente manchar a imagem de uma 

empresa de notícias teve pouca reverberação entre os jornalistas consultados pela enquete deste 

estudo. Duas perguntas foram direcionadas para captar a impressão da categoria sobre o valor 

inerente à publicação de conteúdo de marca em meio a um ambiente editorial: uma sobre a 

eventual contaminação na percepção de credibilidade do material produzido pela redação; e a 

outra sobre o eventual ataque à confiabilidade da marca jornalística. 

Na primeira, “Você acha que publicar conteúdo patrocinado pode diminuir o valor, a 

credibilidade, das notícias produzidas pelo time editorial do mesmo veículo?” (ver Figura 2), 

entre 98 respostas, mais de 82% responderam com a opção “Não, desde que o conteúdo de 

marca esteja bem sinalizado como tal”. Apenas 14% cravaram a opção: “Sim, conteúdo pago 

em meio ao ambiente noticioso contamina a missão editorial”. 
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Figura 2. Conteúdo patrocinado e seu impacto na credibilidade. 

Fonte: pesquisa com 101 jornalistas no Facebook, realizada de  

5 de novembro a 11 de dezembro de 2017 

 

Na outra pergunta, que trata da imagem do veículo, a resposta foi semelhante. Ao 

responder à questão “Conteúdos assinados derrubam a imagem de um veículo de mídia?” (ver 

Figura 3), quase quatro quintos dos 97 respondentes acusaram a opção “Não”.  
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Figura 3. Conteúdos assinados derrubam a imagem de um veículo? 

Fonte: pesquisa com 101 jornalistas no Facebook, realizada de 

 5 de novembro a 11 de dezembro de 2017 
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2. Um conceito elástico 

 

2.1. As diferentes visões dos agentes dos meios de comunicação  
 

 “Branded content é um universo amplo, livre e em expansão. Quando delimitado, se 

torna quase burro”. A afirmação é de Patrícia Weiss, que até dezembro de 2017 foi diretora do 

Estúdio ABC, da Abril Mídia. Diz muito sobre a busca para estabelecer um território onde o 

conteúdo de marca pudesse ser hospedado e estudado. Seria jornalismo? Seria marketing? 

Publicidade e propaganda, quem sabe? Relações públicas, talvez?  

Neste estudo foram ouvidos muitos profissionais que lidam com o formato, buscaram-

se referências nos portais de marketing e de jornalismo mais importantes do planeta, e foram 

investigadas dezenas de peças de conteúdo patrocinado para tirar delas denominadores comuns. 

A bibliografia sobre o tema, como já dito, é escassa – por esse motivo, para se estabelecer um 

conceito sobre branded content, adotou-se a pesquisa de campo. Se a afirmação de Patrícia 

Weiss é radical – e a universalidade ampla e em expansão do conteúdo de marca é ratificada 

por este estudo –, isso não quer dizer que estejamos diante de um sistema que prescinda de 

regras. 

Para Ernesto Bernardes, a dificuldade de dar limites vernaculares à disciplina branded 

content eventualmente vem da própria gênese desse formato de comunicação. “Há certas coisas 

que você consegue classificar de uma maneira e não consegue de outras. As definições são 

precárias, não são científicas. Você está lidando com um mundo de marqueteiros [no sentido 

de profissionais de marketing], portanto o conceito é tudo com que o sujeito não se preocupa.”  

 Bernardes, ele próprio, não estreita limites para definir o formato. “É qualquer conteúdo 

produzido por ou com uma marca”. Mas é taxativo: “Branded content é parente da 

publicidade”. 

Deve-se lembrar aqui que a definição que se buscou para conteúdo de marca é a de um 

formato com DNA multimídia, mas o campo de pesquisa deste trabalho foi a mídia impressa. 

É preciso admitir que esse delta na mineração de dados pode levar a uma eventual imprecisão 

nos conceitos encontrados. A máxima de Marshall McLuhan (1969) – “O meio é a mensagem”, 

síntese de um estudo sobre os meios de comunicação que sustenta ser o meio o fator 

determinante sobre a maneira como o conteúdo é recebido – já bastaria para supor essa 
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vulnerabilidade nos resultados. Mas há ainda o depoimento de Samuel Landis, do The DVI 

Group, companhia de vídeo norte-americana, que, no artigo “What is branded content and why 

it matters”, alerta para esse terreno escorregadio: 

O que é novo é este faroeste da era digital em que vivemos. Há tantas 

plataformas e mídias, e todo mundo está se virando para decifrar como usá-

las. Do stories do Facebook e do Instagram à realidade aumentada e à 

realidade virtual. Não se trata mais de simplesmente contar uma história, a 

mídia deve ser considerada também.15 (LANDIS, 2017; tradução nossa) 

 

Embora o suporte seja importante na busca por conceitos na área de branded content, 

podem-se encontrar denominadores comuns para o conteúdo de marca, qualquer que seja o 

meio. É neles que este estudo vai se fixar, para evitar ao máximo a margem de erro na 

prospecção conceitual. Para começar, pode-se aproveitar o que Pedro Alves, que até agosto era 

o CEO Global para Inovação do gigante GE, e operou na América Latina a nova estratégia da 

empresa de deslocar 90% da verba de marketing para conteúdo de marca, imagina ser a função 

da peça ou da campanha patrocinada. “Branded content é trabalhar a imagem e a identidade da 

marca para formar uma reputação”, disse ele, em vídeo de treinamento sobre conteúdo de marca 

produzido por Katia Militello para a agência de comunicação CDN.  

A ideia de formar uma reputação para uma marca, ou seja, externar valores, qualidades, 

quer por mensagem impressa ou audiovisual, quer por experimentação, está intrinsecamente 

associada ao marketing. Como diz Philip Kotler (2000, p. 33), um dos mais conhecidos 

pensadores da disciplina, “todas as empresas lutam para estabelecer uma marca sólida – ou seja, 

uma imagem de marca forte e favorável”. Aqui haveria um ponto de partida para estabelecer 

uma fronteira clara para o conceito de conteúdo de marca: marketing. 

É a disciplina que mais se dedica ao tema, especialmente nos poucos portais de 

instituições e empresas mais conhecidas que tratam do segmento na web. Bernardes, do 

Estadão, no entanto, aponta para um limite mais aberto. Perguntado se branded content é 

publicidade, marketing ou relações públicas, o diretor do Media Lab afirmou: “É as três coisas 

– e usa técnicas do jornalismo”. Conforme colocou, assim como existem vários tipos de 

jornalismo – hard news, de entretenimento, de serviço etc. –, o conteúdo patrocinado pode se 

 

15  www.thedvigroup.com/video-production-blog/2017/09/what-is-branded-content-why-it-matters. 

Acesso em: 9 nov. 2017. 
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apropriar de uma dessas formas para comunicar os valores da marca. “O branded content pode 

ser jornalismo de serviço, e muito bem-feito”, diz Bernardes. 

Jornalistas consultados pela enquete deste pesquisador postada no Facebook para apoiar 

este trabalho, em sua maioria, apontaram o marketing como a área-mãe do conteúdo de marca. 

Em resposta à pergunta “Em qual destas categorias mais se encaixa a produção de conteúdo de 

marca?” (ver Figura 4), praticamente a metade dos 96 respondentes apontou a disciplina.  

É interessante notar que um quinto deles, o segundo maior contingente, diz se tratar de 

jornalismo, posição que pode ser indicativa da proximidade das fronteiras entre as duas 

disciplinas mais votadas. 

Publicidade aparece com pouco mais de 15% das respostas e relações públicas, com um 

décimo delas. Os cinco entrevistados que escolheram a alternativa que dava direito a descrever 

por extenso sua opinião disseram se tratar de “conteúdo de interesse do leitor”, 

“merchandising”, “jornalismo de marketing ou produtor de branded content”, “estratégia de 

conteúdo”, “qualquer uma delas nos dias de hoje”. 

 

Figura 4. Em qual categoria se encaixa o conteúdo de marca? 

Fonte: pesquisa com 101 jornalistas no Facebook, realizada de 5 de novembro a 11 de 

dezembro de 2017   
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Ainda que em minoria nos artigos e entrevistas reunidos neste estudo, há quem imagine 

a produção de conteúdo de marca como uma prática de relações públicas. “Uma boa definição 

de branded content é que se trata de conteúdo sobre uma marca. Isso é o que se costumava 

chamar de RP”, escreveu o norte-americano Rob Johnson, diretor da agência de marketing de 

conteúdo Engage Content.16 Além dele, Andrew Canter, CEO global da Branded Content 

Marketing Association (BCMA), a instituição global que apoia pesquisas e soluções para 

aproximar academia e mercado, também vê o branded content próximo do trabalho de um 

relações-públicas: “Como uma disciplina que cuida da reputação, com o propósito de oferecer 

entendimento e suporte e influenciar opinião e comportamento, parece ser o que as agências de 

RP têm feito desde tempos remotos”.17 

Um dos poucos estudos de fôlego sobre branded content foi encomendado pela própria 

BCMA, uma instituição global também interessada em contribuir para o aprimoramento da 

disciplina e o seu melhor uso pelas marcas. Conduzido por pesquisadores da Oxford Brooks 

University e pelo instituto Ipsos Connect, ele identificou na sua gênese a mesma justificativa 

que reforça nossa escolha pelo tema deste trabalho: a bibliografia sobre conteúdo patrocinado 

é escassa. No prefácio do documento final do estudo, realizado em duas fases (2013-2014 e 

2015-2016), Andrew Canter (2017) comenta o tamanho do desafio de conceituar a nova prática: 

Com pouco trabalho acadêmico realizado sobre branded content, sentimos 

que era fundamental para a BCMA liderar a indústria no sentido de 

desenvolver um entendimento mais claro deste importante novo conceito de 

marketing e definir branded content para a era digital. Percebemos que definir 

conteúdo de marca é um desafio e tanto e é tema de muita discussão e debate 

ao redor do mundo.18 

 

 

 

 

16  engagecontent.com.au/branded-content. Acesso em: 17 dez. 2017. 

17  http://www.thebcma.info/opinion-how-prs-can-make-the-most-out-of-branded-content. Acesso em: 17 

dez 2017. 
18  www.thebcma.info/wp-content/uploads/2016/07/BCMA-Research-Report_FINAL.pdf. Acesso em: 17 

dez. 2017. 
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2.2 A opinião dos jornalistas sobre o conteúdo de marca  
 

Jornalistas também não têm uma posição consensual sobre o conceito de branded 

content.  Pelo menos os 101 consultados na enquete postada para este estudo na internet. Dos 

profissionais que dela participaram, 44% eram mulheres e 56%, homens – a grande maioria de 

classe AB (levantamento empírico do autor, uma vez que, se utilizada a avaliação na definição 

de classe do IBGE, de grande complexidade estatística, a adesão à enquete seria eventualmente 

dificultada). O questionário, de nove perguntas de múltipla escolha, com a última dando espaço 

para respostas por extenso, foi respondido preferencialmente via desktop (55%). As respostas 

via mobile contabilizaram 45%. Os participantes levaram em média quatro minutos e 10 

segundos para finalizá-lo.    

Na enquete, que tratava de conteúdo patrocinado em geral e do novo formato em 

particular, a pergunta inicial era justamente a que tentava capturar a noção da categoria sobre o 

conteúdo de marca. A questão “Na sua opinião, branded content (ou conteúdo de marca) é...” 

dava cinco opções de respostas objetivas, uma opção em que reunia os cinco conceitos 

propostos (“Todas as alternativas anteriores”), uma que dizia “Não sei direito o que é branded 

content” e uma outra para os profissionais descreverem em texto sua visão sobre o tema 

(“Outra”). Os conceitos que ilustravam as cinco alternativas foram levantados de artigos de 

portais especializados – como se percebe, eles próprios com ligeiras variações conceituais sobre 

o tema. 

Se não houve consenso quanto à definição da disciplina, pelo menos uma esmagadora 

maioria não se negou a se posicionar sobre o novo formato: 98% dos 100 jornalistas que 

responderam à questão (apenas um dos 101 participantes da enquete não respondeu a essa 

pergunta) identificaram um dos cinco conceitos ou todos juntos – essa última alternativa, a 

terceira mais votada, teve 20% das escolhas. Apenas um jornalista cravou “Não sei direito o 

que é branded content”. E outro escolheu opinar por texto (“Outro”): “Conteúdo de/para/com 

a marca”. 

 

Os conceitos de branded content foram votados desta forma pelos jornalistas (ver 

Figura 5):  

 Uma peça de marketing que usa recursos do jornalismo para engajar a audiência 

ao redor de uma marca, de sua mensagem, de seus valores: 25% 
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 É publicidade com jeito de conteúdo jornalístico, que busca dar credibilidade a 

uma determinada marca, aumentando o valor de seus produtos: 24% 

 Um conteúdo informativo ou de entretenimento assinado por uma marca e 

publicado num veículo de mídia que pretende chamar atenção para os valores da 

marca, sem precisar fazer propaganda: 14% 

 Qualquer peça veiculada na mídia apoiada inteira ou parcialmente por uma 

marca, com o objetivo de promover os valores do patrocinador e engajar a audiência 

com base no impulso gerado pelo entretenimento, a informação ou os valores 

educativos propostos na peça: 8% 

 É jornalismo – de notícias, de serviço ou de entretenimento –, só que bancado 

por uma marca interessada no tema abordado pela peça que está sendo publicada: 

7%  

 Todas as alternativas anteriores: 20% 

 

 

 

Figura 5. O que é branded content? 

Fonte: pesquisa com 101 jornalistas no Facebook, realizada  

de 5 de novembro a 11 de dezembro de 2017   

 



39 

 

  

 

 

2.3 A fluidez brota de um terreno fértil: storytelling (narrativa) 
 

 

Se fosse tomado o sentido inverso da conceituação tradicional – ou seja, a procura fosse 

por algo que o conteúdo de marca não pode ser –, haveria outro tipo de limites a considerar. 

Por exemplo: será que branded content é propaganda no sentido mais direto do termo, o de 

chamar a atenção das pessoas para um benefício, qualidade ou vantagem que algum produto, 

serviço, empresa ou instituição estivesse querendo vender? 

Para Martha Terenzzo, professora da Escola Superior de Propaganda e Marketing 

(ESPM) e diretora da empresa de inovação e negócios Inova 360º, não. Conforme expressou 

em entrevista publicada no portal AdNews, as pessoas ainda se confundem muito sobre os 

conceitos e características do branded content.  

Há muita confusão entre empresas, veículos e agências. O conceito ainda está 

sendo desenvolvido inclusive nas Universidades. Acho que o maior problema 

é confundir que qualquer conteúdo autoral pode ser branded content. O 

pressuposto para essa aplicação é justamente não vender uma marca e sim 

entregar um entretenimento ou conhecimento sem precisar fazer uma 

propaganda. Veja os cases de Campari Killer in Red, BMW, Beauty Inside. 

Há uma grande preocupação em inserir a marca como context e não como 
product placement.19 

 

Outras definições alertam para esse elemento comum à peça de conteúdo de marca 

conforme ela vem sendo produzida e comercializada hoje – o contexto, a história, enfim, a 

narrativa, o storytelling. 

“Branded content é uma mistura de marketing, conectividade social e (mais importante) 

storytelling.” A definição está num post do portal Medium, uma das principais plataformas sobre 

assuntos de mídia, assinado pela agência The DVI Group.20 Para os criativos da DVI, “poucos 

entendem o que é branded content”. Na definição deles, é o seguinte: “O conteúdo de marca 

 

19   adnews.com.br/adcontent/branded-content/marcas-precisam-entender-que-atencao-das-pessoas-nao-e-

comprada.html. Acesso em: 22 out. 2017. 

20   medium.com/@thedvigroup/what-is-branded-content-and-why-it-matters-62bb1724909a. Acesso em: 

28 out. 2017.  
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aborda consumidores a partir de um nível emocional e pessoal. Em vez de vender um produto 

a um cliente como faz um vendedor de carros usados, o conteúdo de marca convida a audiência 

a vivenciar uma história”. 

Criado em 2014, o T Brand Studio, do The New York Times, cujos sucesso, ousadia e 

criatividade reverberaram mundo afora e inspiraram muitos publishers a criar seus estúdios, 

traz em sua página inicial as pistas do que estamos procurando. Lá está escrito: “A agência 

interna de marketing de conteúdo do New York Times, T Brand Studio explora as capacitações 

em storytelling, design e tecnologia da mais importante empresa de notícias do mundo para 

ajudar marcas a criar e distribuir, em suas categorias, os melhores artigos apurados, vídeos 

documentais e dados interativos”.21  

A principal revelação que se pode tirar desse post é a expressão “marketing de 

conteúdo” (content marketing, no original). Aqui vale uma observação antes de comentarmos 

a expressão no fluxo deste estudo: da mesma forma que muitos norte-americanos costumam se 

referir a conteúdo de marca como native ad (publicidade nativa), outros se amparam na 

expressão mais generalista content marketing, como faz o Times. Pode-se supor que seja 

artifício para ter mais flexibilidade nos projetos. Mas o que essa expressão tem de especial? A 

palavra marketing, que, vinda de uma empresa tão importante quanto pioneira na prática de 

branded content, ajuda a delimitar o território do novo formato. Corroborando as definições 

encontradas entre executivos brasileiros e em artigos do mundo inteiro, podem-se citar as 

palavras de Keith Blanchard que Rafael Rez reproduz em seu Marketing de conteúdo: a moeda 

do século XXI (2016, p. 2).  

Marketing de conteúdo é o oposto de anúncio, e isso significa engajar os 

clientes com um conteúdo que eles realmente desejam, de uma forma que sirva 

aos propósitos e aos ideais da marca, ao invés de apenas tentar incluir o 

logotipo no campo visual. É atingir exatamente a audiência que se deseja e 

não atirar para todos os lados. É oferecer a experiência que o público-alvo 

busca e não tentar chamá-lo com uma oferta para depois iludi-lo com uma 

proposta discrepante. Em resumo, é a evolução da publicidade para algo mais 
efetivo, mais eficiente e menos dissimulado.  

 

 

 

 

 

21   paidpost.nytimes.com/tbrandstudio/work.html. Acesso em: 17 dez. 2017.  
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2.4 Uma mensagem de características sutis 

 

A partir dessa constatação, este estudo trilhou um caminho ainda mais intrincado. É o 

que trata dos aspectos mais sutis da mensagem da peça, suas ferramentas de construção e 

transmissão, os pilares de sua linha de contato com o jornalismo e com a audiência. 

O chamado storytelling, de que fala o texto no Medium e do T Brand Studio, é um deles. 

É a narrativa, um dos elementos que mais bem identificam o conteúdo de marca. Mas vamos 

deixar para um capítulo particular, uma vez que a construção desse recurso é o que faz do 

jornalista um pivô importante na produção de branded content. 

Por ora, o que talvez seja mais importante aqui é verificar se, além do storytelling, há 

outras características específicas do formato como ele é conhecido hoje capazes de dar 

identidade a ele. E então separar o joio do trigo.  

Ou seja, por estar ganhando visibilidade, o termo “conteúdo de marca” – como já foi 

dito, formato de comunicação que tem levantado receitas publicitárias ao redor do mundo, a 

ponto de motivar a criação de estúdios nas próprias empresas de publishing – pode estar se 

passando por um guarda-chuva maior do que é. Por exemplo, alguns publieditoriais (ou 

informativos publicitários – advertorials, em inglês) são criados pelos mesmos estúdios de 

criação de branded content das empresas de publishing. 

Publieditorial ou informe publicitário é o formato cuja própria nomenclatura é quase 

autoexplicativa. É um mix de publicidade (na missão) e de conteúdo (texto, na maior parte do 

formato). Chamou-se assim em contraposição ao avanço da publicidade imagética, com 

mensagens de texto sintéticas, que tomou revistas e jornais quando os sistemas de impressão 

ganharam mais tecnologia (offset, cor), em meados do século passado, e melhoraram a 

apresentação final das peças. No quesito mensagem, o publieditorial é claro: trata de explicar 

as qualidades de um produto ou serviço que a marca quer vender. E sua assinatura é única: só 

a marca responde pela peça (o estúdio que a criou não aparece). Como está descrito em 

documento comercial do portal AdNews, “o grande trunfo desse formato é não ter cara de 

propaganda convencional, além de ser informativo”.22 

 

22  media.adnews.com.br/media/archives/2016/07/25/2720128402-especificacoes-tecnicas.pdf. Acesso 

em: 4 jan. 2018. 
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Será que esses publieditoriais criados pelos estúdios de publishers são vendidos como 

tais ou acabam tomando esse formato por dificuldade de compreensão por parte do patrocinador 

sobre as sutilezas do conteúdo de marca?  

Há outras apresentações que pertencem ao guarda-chuva do conteúdo patrocinado que 

também poderiam estar sendo comercializadas e discutidas como conteúdo de marca. Algumas 

têm bastante proximidade com o novo formato, até por compartilhar de uma origem recente, 

como o native advertising (publicidade nativa), brand storytelling (séries, webséries, 

documentários, reality shows, narrativas em realidade virtual), merchandising, product 

placement. 

A publicidade nativa (native advertising) é a mais conhecida. Com forte vocação digital, 

é aquele conteúdo publicitário que se posiciona ao lado de chamadas de matérias jornalísticas, 

está localizado na página com apresentação (looking field) de matéria, com a diferença de que 

há um pequeno alerta, geralmente sobre a chamada, que avisa: “Patrocinado por”, “Apresentado 

por” ou derivados. “Native advertising tem cara de matéria. Em tese é uma evolução em relação 

ao publieditorial”, diz Bernardes. A dúvida é se, com um formato tão próximo ao do conteúdo 

editorial, estaríamos à beira de uma implosão da barreira Igreja-Estado. Com a palavra, 

Bernardes: “A função do formato de native ad não é fingir que é matéria, mas ser confortável 

para ser lido pela audiência que está lendo matérias. Ele está assinado como anúncio: está 

escrito que aquilo é um anúncio publicitário”. 

Abaixo do guarda-chuva de conteúdo patrocinado ainda se encontram publicações 

customizadas (cadernos especiais, encartes etc.) e conteúdo transmídia (extensões digitais como 

podcasts, posts nas redes sociais, newsletter, vídeos).  

Os próprios diretores dos estúdios de criação não são assertivos quanto à necessidade 

de conceituar com clareza o conteúdo de marca. Ernesto Bernardes, por exemplo, em vários 

momentos da entrevista com este autor, estabeleceu vários territórios como sendo de conteúdo 

de marca. 

O Guia Michelin, quando fundado, nos anos 1800, não mentia. É o primeiro 

caso de branded content. Era jornalismo de serviço do tipo “onde posso trocar 

pneu, consertar o carro e comer na estrada”. A informação é bem apurada, 

isenta, correta, mas está lá para atender a uma necessidade de uma marca, para 

fazer o consumidor comprar pneu. É conteúdo de marca. 
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Considerando as diferenças em relação a outros formatos de conteúdo patrocinado, este 

autor reuniu a seguir os elementos identitários do branded content contemporâneo, capturados 

à luz das ferramentas narrativas adotadas pela maioria dos estúdios e expressas nos artigos sobre 

o tema e nas entrevistas deste autor com produtores do formato.  

 

2.5 O DNA do conteúdo de marca como é conhecido hoje  
 

A principal característica do conteúdo de marca hoje é ter no publisher um alcance 

qualificado. Específico. Sintonizado. Receptivo. “Cinquenta anos atrás era Mad Men total”, diz 

Bernardes, evocando a era em que os publicitários tinham total controle sobre a criação das 

peças de marca e detinham os segredos do alcance e da forma de impactar os consumidores.  

 

Um anunciante ou um publicador de conteúdo que quisesse falar com um 

público tinha quatro canais de TV, seis rádios e dois jornais por cidade. Hoje, 

qualquer garoto de 16 anos, em tese, pode chegar a toda a audiência do 

Facebook. A questão do limite da audiência acabou, isso não é mais um 

problema. O que você precisa ter é relevância de conteúdo e eficiência de 

planejamento para conseguir atingir essas audiências. 
 

Não bastasse ter um público cativo e acostumado ao conteúdo que publica, o publisher 

ainda soma relevância à mensagem da marca ao publicá-la no espaço certo no jornal ou revista 

(ou nos formatos online) e, assim, atingir uma audiência ainda mais direcionada, clusterizada. 

Isso sem contar que, como já dito, ao assinar a peça junto com o patrocinador, automaticamente 

empresta a própria relevância de sua marca (se a tiver, é claro). 

Leandro Marshall vê nesse tipo de processo uma vulnerabilização do jornalismo, fruto 

da hegemonia de um sistema econômico baseado no consumo, no afrouxamento de regras. 

Enfim, os traços do neoliberalismo estão em todas as áreas 

associadas ao campo do jornalismo. Em consequência, a lógica 

do mercado parece estar provocando uma transformação 

generalizada dos padrões éticos, estéticos e culturais do universo 

da informação, reduzindo aparentemente o jornalismo a uma 

simples esfera de sustentação para interesses eminentemente 

comerciais. (2003, p.24) 
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Este estudo identificou uma certa proximidade das fronteiras entre jornalismo e 

conteúdo de marca, de acordo com a pesquisa quantitativa realizada com 101 jornalistas. Elas 

estão próximas o bastante para atrapalhar a visão de 7% dos entrevistados (Figura 5). 

Dito isso, buscou-se investigar os denominadores comuns para o conteúdo de marca. 

Mergulhou-se em seminários sobre o tema (em 2016 e 2017), artigos na internet, ensaios de 

portais especializados, notícias de regulamentação, estudos de caso, entrevistas com produtores, 

e foram encontradas 15 características que dão identidade a um conteúdo de marca como se 

apresenta hoje o formato de comunicação que chama tanta atenção de publishers, jornalistas e 

anunciantes. Elas estão listadas a seguir. 

 

1. Missão: passar uma história que tenha e crie valor 

 

A ideia do conteúdo de marca é envolver a audiência em torno de uma história que seja 

relevante e faça sentido para o público, posteriormente memorizada, e assim crie valor 

para a marca.  

  

2. Característica básica: nunca vender diretamente produto, serviço ou marca 

 

A história contida numa peça da branded content pode ser montada sobre premissas 

verdadeiras ou de mero entretenimento, mas quase nunca com o viés explícito de venda 

direta de uma marca ou produto. “É preciso que ela seja ampla, profunda e que não 

estabeleça só uma relação comercial conveniente para as empresas. A audiência 

identifica o que é falso. Por isso, a intenção é a nova autenticidade”, diz a especialista 

Patrícia Weiss, consultora estratégica de branded content, produtora executiva da 

asas.br.com e chairwoman da Branded Content Marketing Association South America 

(2015, AdNews, online), e até dezembro de 2017 diretora do Estúdio ABC. Em resumo: 

a ideia é entregar um entretenimento ou conhecimento sem precisar fazer uma 

propaganda. “Peças de branded content privilegiam a estratégia, o propósito e os valores 

das marcas, enquanto conectam e engajam audiências com ampla ressonância e 

conectividade”, completa Patrícia. 

 

 

3. O que importa vender é o conceito   

http://asas.br.com/
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“Ao usar branded content, você está vendendo um conceito, não um produto. Isto 

significa que o foco deve estar na história, não no produto que você está tentando vender. 

A marca pode apontar um problema qualquer e então oferecer uma solução”, diz Samuel 

Landis. 23  Esse conceito de que fala Landis é o que a consultoria de marketing 

californiana MainPath esmiúça em sua apresentação online:24 

  

O conceito atrás do branded content é que não se trata do mesmo velho anúncio 

“goela abaixo” que se vê na publicidade de pop-ups ou na TV. Diferente de 

publieditoriais, que retransmitem fatos sobre um produto por meio de um 

método jornalístico, e da publicidade nativa, que mimetiza a função e a forma 

da plataforma em que aparece, o conteúdo de marca trata de criar conexões 

(...). Enquanto o marketing tradicional foca em informar consumidores sobre 

os benefícios, as especialidades e os diferenciais de venda da empresa, o 

conteúdo de marca tem uma abordagem diferente. Ele considera primeiramente 

a história que envolve o consumidor médio, assim as marcas podem se conectar 

com corações e mentes de sua audiência de um jeito que remete, também de 

forma criativa, ao produto. Em vez de dizer aos consumidores o que é melhor 

sobre seu produto, o branded content encontra um problema que seu 

consumidor está experimentando, e mostra como resolvê-lo.  
 

 

4. Os valores de interesse da marca conduzem a história  

 

No seminário Branded Content Research Network, realizado na University of East 

London, em novembro de 2016, os pesquisadores responsáveis pela apresentação 

“Defining branded content for the digital age: an exploration of marketing 

communication experts' key conceptualisations” expuseram o conteúdo de marca desta 

forma:  

Qualquer peça veiculada na mídia apoiada inteira ou parcialmente por uma 

marca, com o objetivo de promover os valores do patrocinador e engajar a 

audiência com base no impulso gerado pelo entretenimento, a informação ou 

os valores educativos propostos na peça.25 

 

23  www.thedvigroup.com/video-production-blog/2017/09/what-is-branded-content-why-it-matters. Acesso 

em: 9 nov. 2017.  

24  https://mainpath.com/what-is-branded-content-exactly. Acesso em 4 jan. 2018. 

25  www.brandedcontentresearchnetwork.org/wp-content/uploads/2016/08/BCRN-Presentation-Final-

short.pdf. Acesso em: 17 dez. 2017. 
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Esse é o conceito que mais bem parece orientar o formato do chamado conteúdo de 

marca contemporâneo e resume os motivos pelos quais não se pode imputar ao conteúdo 

de marca a alcunha de publicidade disfarçada. Primeiro, porque a presença da marca em 

si no corpo da peça deve ser sutil, secundária. Explica-se: branded content, como já 

visto, é uma disciplina do marketing, mais especificamente do marketing de conteúdo 

(content marketing). E o marketing de conteúdo, conforme descreve Luke Cope, no 

artigo “Why your branded content shouldn’t always be about your brand”, publicado 

em 2014 no site do Content Marketing Institute, tem de levar em conta esse caminho 

que tangencia tanto o objetivo da venda pura quanto o material meramente informativo.  

[Confundir marketing com publicidade] é um erro fácil de se cometer. [...]. 

Publicidade é um método de vender um produto específico ou uma gama de 

serviços, enquanto o marketing de conteúdo mira consistentemente em uma 

audiência de consumidores relevantes por meio de um conteúdo envolvente, 

útil, e/ou de entretenimento e os encoraja a agir. As linhas, de algum modo, 

estão borradas porque muitas empresas ainda se esforçam para produzir 

conteúdo que não tem o objetivo explícito de vender seus produtos. Content 

marketing não deveria fazer isso, da mesma forma que não deve doutrinar 

sobre a essência da marca. Se assim o fizer, há riscos de uma queda no 

interesse do consumidor — e assim esse conteúdo pode jamais alcançar seu 

propósito de marketing. Qualquer campanha de marketing de conteúdo deve 

ter essa meta em mente. É mais uma abordagem sutil para melhorar a imagem 

de sua marca, ganhando compartilhamento e eventualmente aumentando as 

conversões de venda online.26 

Na mídia que for – impressa, online, de áudio, TV –, os valores de interesse da marca a 

serem abordados na peça de branded content (quaisquer que sejam: sustentabilidade, 

bem-estar, interesse público, atividade econômica justa etc.) devem ser protagonistas e 

de interesse real da marca, quer por propósito original, quer por reposicionamento 

(gerenciamento de crise, fusão etc.).  

Já a ideia de ter o nome da marca em destaque na peça de conteúdo de marca desloca o 

conceito desse conteúdo para o terreno do publieditorial. O diretor do Media Lab 

Estadão, Ernesto Bernardes, orienta as marcas parceiras do estúdio, zelosas da 

relevância das peças que patrocinam, a pensar de forma contemporânea:  

 

O que gera relevância é curadoria, síntese, narrativa, edição...  Aí é o mais 

difícil. A gente sabe fazer isso, mas tem de explicar para o cliente. Explicar 

que não é para pôr a marca no título, que não deve pôr o nome do produto no 

 

26   http://contentmarketinginstitute.com/2014/03/branded-content-shouldnt-always-be-about-brand. 

Acesso em: 24 nov. 2017.  
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lide. Fazer ele entender o que é uma [publicidade] nativa, um storytelling, é o 

mais difícil. 

 

5. O tom é emocional 

 

Como coloca Samuel Landis, do The DVI Group: “O conteúdo de marca aborda 

consumidores a partir de um nível emocional e pessoal. Em vez de vender um produto 

a um cliente como faz um vendedor de carros usados, o conteúdo de marca convida a 

audiência a vivenciar uma história”.27 Da mesma forma, Jan Godsk, da Branded Content 

Marketing Association, explica, conforme citado no portal Our Social Times: “O 

objetivo é entrar em sintonia com o consumidor em um nível emocional, em vez de 

focar o produto propriamente”.28 

 

6. Não é um conteúdo interruptivo 

 

O branded content não é como a publicidade tradicional, que comunica as qualidades 

do produto ou o lifestyle que a marca pretende atingir sugerindo se tratar de um produto 

indispensável para a audiência. Como define Patrícia Weiss, em reportagem do portal 

Propmark: 

Ele pode informar ou só entreter. É algo que deve criar valor na vida das 

pessoas a partir do que é relevante para elas e do propósito da marca, mas sem 

ser intrusivo e interruptivo. Não tem como o branded content ser interruptivo. 

Se ele interrompe, é outra disciplina.29  

 

Em 2017, no Seminário Mega Brasil de Branded Content, em São Paulo, Patrícia foi 

ainda mais enfática: “Ninguém aguenta mais ser interrompido por uma mensagem 

desinteressante, de uma marca que fala só dela própria”. 

 

27   www.thedvigroup.com/video-production-blog/2017/09/what-is-branded-content-

why-it-matters. Acesso em: 9 nov. 2017. 

28 oursocialtimes.com/3-examples-of-branded-content-marketing-done-really-really-well. Acesso em: 9 

nov. 2017. 

29  http://propmark.com.br/digital/encontro-no-senac-avalia-acoes-de-branded-content. Acesso em: 9 nov. 

2017. 
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O trabalho já citado sobre branded content encomendado pela BCMA confirma em seu 

documento final: 

Nossas descobertas indicam que, enquanto a publicidade é percebida por 

vários experts como um meio que usa majoritariamente uma entrega baseada 

em interrupção (push), o branded content é percebido especificamente como 

um mecanismo que trabalha sobre uma base não interruptiva (pull). Ao criar 

com publicidade, você está atrapalhando o caminho do que quer que seja que 

a audiência está realmente querendo consumir – você está provocando uma 

disrupção na atividade da audiência. Se você produz conteúdo, o grande 

diferencial é que você está perguntando a alguém se essa pessoa quer se 

envolver com você – eles têm de tomar a decisão de ir ver seu filme, ou seu 

vídeo no YouTube, ou seguir seu perfil na mídia social.30 
 

Como comenta Victória Navarro, em um artigo na revista Meio & Mensagem de 8 de 

setembro de 2017, “a importância crescente do setor de branded content tem muito a 

ver com o maior controle dos consumidores sobre o que deseja ou não ver em sua 

jornada diária. Dessa forma, a publicidade tradicional aparenta perder o apelo que 

costumava ter”. O artigo “Branded content gera recall até cinco vezes maior”31 cita 

uma recente pesquisa produzida pelo IPG Media Lab e pela Syracuse University para 

a Forbes, cujos resultados revelam que “43% das pessoas se disseram favoráveis aos 

anunciantes quando impactadas por branded content, contra os 36% da amostra que 

mencionaram a publicidade digital de modo geral. Também 43% lembraram-se 

espontaneamente de campanhas de conteúdo de marca, sendo que ninguém citou 

anunciantes específicos na pergunta geral”. 

 

7. Não deve ser professoral 

 

“Publicidade ainda tem seu valor. As pessoas querem ser informadas, mas não querem 

ser soterradas e definitivamente não querem ser obrigadas a fazer algo”, diz o artigo do 

The DVI Group.32 

 

 

30  http://www.brandedcontentresearchnetwork.org/wp-content/uploads/2016/08/BCRN-Presentation-

Final-short.pdf. Acesso em: 17 dez. 2017.  

31  www.meioemensagem.com.br/home/midia/2017/09/08/publishers-apostam-em-areas-de-branded-

content.html. Acesso em: 14 out. 2017.  

32  www.thedvigroup.com/video-production-blog/2017/09/what-is-branded-content-why-it-matters. 

Acesso em: 9 nov. 2017.  
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8. É assinado pela empresa que o publica e pela marca 

 

O conteúdo de marca é sempre assinado pelo publisher e pelo patrocinador. Quando o 

estúdio não a endossa, a peça pode ser identificada como publieditorial/informe 

publicitário. 

Ernesto Bernardes afirma: 

 

O conteúdo de marca é sempre assinado pelo publicador e pelo patrocinador, 

e o informe publicitário é assinado só pela marca. [O conteúdo de marca] tem 

uma certificação de qualidade. Ele contrata por carimbo de qualidade e porque 

quem está produzindo aquele conteúdo entende a linguagem necessária para 

o conteúdo estar naquele lugar. 
 

9. A peça deve ser transparente 

 

“O conteúdo precisa entregar valor e, para isso acontecer, deve ser verdadeiro e 

apostar na transparência – deixar claro para o leitor que se trata de um material pago”, 

diz Edward Pimenta, diretor do G.Lab, o estúdio responsável pelos conteúdos 

patrocinados da Editora Globo. Para Bernardes, “o importante é deixar claro quem é o 

patrocinador”. Ele revela que encontra clientes que gostariam de se colocar de forma 

ainda mais invisível, para dizer o mínimo:  

 

Já houve sugestão [por parte das empresas] do tipo: dá para fazer e não colocar 

nosso logotipo? Ou seja, [a ideia dessas empresas é] “não precisa dizer que 

não é publicidade”. Não, não dá para fazer, a gente responde. Há uma 

identidade (no conteúdo patrocinado): fonte diferente, colunagem diferente. 

Vem sempre com duas assinaturas. 

  

 

10. É preciso ser atraente de forma honesta 

 

A audiência, dispersa em várias telas, bombardeada por ofertas de informação, 

entretenimento, consumo e diversão, está cada vez mais imediatista. Não vai perder 

tempo com conteúdo que não pareça realmente atraente. Daí temos que criatividade e 

relevância são elementos fundamentais para a eficiência do branded content. 

“Relevância é fundamental. Boas histórias são compartilhadas porque elas são 

importantes para as pessoas e não porque elas pertencem a uma marca. Afinal ninguém 

aguenta alguém que só fala de si mesmo”, disse Patrícia Weiss no evento Desvendando 
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o Branded Content – 2ª Edição, realizado pelo Senac Lapa Scipião em setembro de 

2016.33  

 

11. Branded content pode ser entregue em várias linguagens  

 

Como diz Bernardes: “Branded content pode ser entretenimento, utilidade e jornalismo. 

Nossa especialidade é linguagem jornalística. Com as sutilezas necessárias”.  

 

12. Deve se adequar ao contexto editorial 

 

O conteúdo de marca não é um corpo estranho ao ambiente editorial em que está 

posicionado. Sua adequação – no desenho, nos momentos e nos dispositivos, quando se 

trata de digital – é fundamental. Na mídia online, o marketing programático pode ser um 

grande inimigo do branded content. Basta um conteúdo cair em um espaço inadequado 

(nem sempre as vendas de marketing programático são tão específicas em relação à 

localização das peças) e a mensagem pode sofrer danos. 

 

13. Se o conteúdo é rei, a audiência é o reino 

 

O que vale mais nesse formato de comunicação é a audiência. “O que importa não é o 

que ou como a marca faz, mas por que ela faz”, disse Patrícia Weiss no Seminário 

Aberje de Branded Content (São Paulo, julho de 2016). “O foco é provocar e expandir 

a conversa”. Essa é uma premissa básica do conteúdo de marca, para enfrentar os 

sintomas de nossa era hipermidiática e hiperconectada, Patrícia concluiu.  

 

14. Quanto mais humanizar a marca, melhor 

 

Diferentemente da publicidade tradicional, que fala da qualidade da marca ou das 

virtudes do produto, o conteúdo de marca é uma maneira de a empresa comunicar seus 

princípios, conectar-se com a audiência, humanizar-se perante ela e buscar valor nessa 

 

33

 www.sp.senac.br/jsp/default.jsp?tab=00002&newsID=a23981.htm&subTab=00000&testeira=441&uf=

&local=&l=&template=&unit=. Acesso em: 4 jan. 2018. 
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interação, sem necessariamente se tratar de uma informação sobre o que ela produz ou 

o serviço que presta. Ou seja, a marca deixa de ser o centro das atenções da mensagem 

contida na divulgação desse conteúdo. Ele pode abordar valores que estão no seu 

universo (bem-estar, segurança, felicidade, aventura etc.), mas que não estão 

escancarados no produto ou no serviço pelo qual a marca é ou quer se tornar conhecida.  

 

15. Captura o coração, a confiança da audiência 

 

O que as marcas veem nesse território é um jeito de combater os efeitos da sociedade 

como a que vivemos hoje, com excesso de informação e ausência de sentido. Como 

comentam Paulo Nassar e Emiliana Ribeiro, em artigo da revista Estética da USP: 

Tantas mensagens levam à perda de sentido, a qual está 

exatamente ligada à ação dissolvente e dissuasiva da 

informação, nas mídias [BAUDRILLARD, 1991] perante este 

desenho labiríntico, em que as mensagens são disparadas e se 

cruzam – são somadas e multiplicadas em rede – e, 

homogeneizadas, se transformam em lixo informacional. 34 

 

É nesse vácuo de relevância que o conteúdo de marca tenta se destacar e, ao mesmo 

tempo, criar uma relação de confiança com a audiência. 

  

 

34  http://citrus.uspnet.usp.br/estetica/index.php/anteriores/85-revista-8/52-2012-2-art5. Acesso em: 4 jan. 

2018. 
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3. Elementos jornalísticos no branded content 

 

3.1 Relevância: um valor real para o conteúdo de marca? 

 

O mundo da notícia, conforme a reflexão que encerra o capítulo anterior, enfrenta hoje 

uma abundância de informação online, que provoca a dispersão da audiência – tanto do público 

mais tradicional, do impresso, foco primeiro deste estudo, quanto dos interlocutores digitais. 

Há, hoje, 1,3 bilhão de websites ativos.35 Não há dados precisos de quanto eles são dedicados 

a conteúdos noticiosos, mas é inevitável concluir que nunca houve tanta informação em 

circulação.  

Para se ter uma ideia, segundo o braço de estatística da Internet Society, existiam 3,88 

bilhões de usuários de internet no mundo em junho de 2017.36 Um ano antes, havia 500 milhões 

a menos.37 Esse contingente atual (praticamente a metade da população mundial), pela primeira 

vez na história, está sendo bombardeado por mais investimentos em publicidade do que o 

público de TV (205 bilhões de dólares, contra projetados 192 bilhões em TV). O que isso quer 

dizer? Mais informação ainda. Além disso: 

 

Uma pesquisa recente do Pew Research Center mostrou que 36% dos adultos 

americanos acompanharam alguma coisa sobre as eleições por meio de um 

jornal impresso. Esse número é menos dos que acompanharam pelo rádio 

(44%), outras fontes digitais (65%) e televisão (78%). Em outras palavras, a 

participação dos americanos na obtenção de notícias em plataformas 

tradicionais está ficando para trás da maioria das outras plataformas, incluindo 

o rádio –, mas a indústria parece não ter encontrado uma maneira de capturar 

de forma persistente esse público online. (BARTHEL, 2016, p. 11-12) 
 

Para compor o cenário, vale salientar que são publicados mais de 2 milhões de posts em 

blogs por dia. E as buscas no Google superam a casa dos 5,5 bilhões diários. Só essas estatísticas 

poderiam dar uma dimensão do volume de informação a que um usuário contemporâneo está 

exposto. E há muito, muito mais. 

Causa e efeito, nunca houve uma caça a esse usuário como a que se vê nos dias de hoje. 

 

35  http://www.internetlivestats.com/total-number-of-websites. Acesso em: 22 dez. 2017. 

36  http://www.internetworldstats.com/stats.htm. Acesso em: 22 dez. 2017. 

37  https://pt.slideshare.net/wearesocialsg/digital-in-2016/7-

wearesocialsg_7GLOBAL_DIGITAL_SNAPSHOTINTERNETUSERSTOTALPOPULATIONACTIVE_SOCI

ALMEDIA. Acesso em: 22 dez. 2017. 
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É nesse começo de milênio que a produção de conteúdo explode. E a 

abundância de informações traz hiperconsumismo. De produtos 

industrializados, eletrodomésticos, roupas, até mídias. A crescente produção 

de tecnologia traz novas formas de pensar, agir, produzir, habitar e ser. São 

tantas informações que vivemos a subinformação e a superinformação ao 

mesmo tempo. Da escassez ao excesso. O tempo já não é o maior problema 

de quem vive em grandes cidades. Nossa atenção é cada vez mais fragmentada 

e dispersa. Como atrair a atenção de pessoas tão conectadas e dispersas ao 

mesmo tempo? A tal da convergência não aconteceu. (PALACIOS e 

TERENZZO, 2016, p. 18)  

 

 

Ou ainda, como comenta Glenn Llopis, em artigo na revista Forbes (2014),38 essas 

mudanças no modo de consumir do cidadão contemporâneo geraram uma relação menos leal 

entre ele e a marca que for:  

 

Consumidores não são mais fiéis a marcas. Eles podem ser leais à experiência 

de envolvimento que uma marca específica oferece. Uma vez que desaparece 

os elementos dessa experimentação de engajamento, em muitos casos, 

desaparece também a conexão emocional que os consumidores têm com a 

marca que estava dando a eles aquela experiência única. 

Vivemos numa era de experimentações. Consumidores gravitam em direção 

àquelas experiências que fornecem a eles o estímulo que estão procurando. As 

pessoas se tornaram mais criteriosas sobre como gastar seu tempo e o que as 

inspira a gastá-lo. Se uma marca foca mais em tentar vender seus 

produtos/serviços em vez de encontrar maneiras de se envolver com 

consumidores de forma criativa e resolver uma necessidade deles, essa marca 

terá vida curta. 

 

A meta é prender ao máximo a atenção da audiência, no impresso ou na web, que vive 

dispersa entre ofertas de entretenimento, bate-papo em aplicativo de mensagens, consumo, 

serviço, sexo e informação variada alcançadas a um clique de mouse ou de controle remoto. A 

tecnologia amplificou, para o bem ou para o mal, a exposição do indivíduo a experimentação 

de hábitos e comportamentos contemporâneos, transformando-os numa teia de agentes sujeitos 

a uma complexidade que vai além do simples conteúdo de comunicação: 

 

 

38  https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:DFIU4b-

ZgGAJ:https://www.forbes.com/sites/glennllopis/2014/12/10/consumers-are-no-longer-brand-

loyal/+&cd=7&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br. Acesso em: 4 jan. 2018. 
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A aparição do termo ecologia dentro do que se convencionou chamar de 

“estudos dos meios de comunicação” veio para dizer que o estudo dos meios 

pelos “ecologistas” não era apenas uma análise dos conteúdos. A ecologia dos 

meios supõe o estudo dos efeitos sociais, culturais e psicológicos dos meios, 

muito além do seu conteúdo. (LOGAN, 2015, p. 197-198) 
 

  

Outro autor que também olha para as consequências contemporâneas trazidas pela 

tecnologia da comunicação online, mas de forma muita mais ácida, é Andrew Keen. Para ele, 

os efeitos não se limitam ao alcance, mas sim à mistura de papéis entre os produtores de 

conteúdo e as audiências. Como este estudo trata de focar a produção, não houve a colheita de 

dados sobre audiência. Mas não se pode deixar de citar sua principal característica, pelo menos 

no futuro, conforme segue: o poder. 

 

Num debate da Techcrunch em abril de 2011, Tim O’Reilly, o magnata 

editorial que inventou o termo Web 2.0, e Reid Hoffman, o arcanjo por trás 

da revolução da Web 3.0 de hoje, debateram o que mais tínhamos a temer num 

mundo digital cada vez mais cheio de informações personalizadas. Para 

O’Reilly, o medo era de organizações todo-poderosas, enquanto o maior 

temor de @quixotic [perfil de Reid Hoffman, criador do LinkedIn] era do 

governo. Mas ambos ignoraram um terceiro espectro, que, em certo sentido, é 

mais desalentador que governos ou corporações enxeridos. O’Reilly e 

Hoffman esqueceram os bilhões de Pequenos Irmãos que, em 2020, serão 

proprietários de 50 bilhões de equipamentos inteligentes conectados à rede. 

Eles não conseguiram reconhecer que o mais temível no século XXI talvez 

sejamos nós mesmos. (KEEN, 2012, p. 151).  
 

Se o consumidor de notícias acessa publishers online, ele fica exposto a essa miríade de 

ofertas de conteúdo patrocinado por meio dos mais sedutores recursos, como banners 

interativos, posts em mídias sociais ou sites, pop-ups, vídeos, gifs, games, chats e mesmo 

prêmios – só para ficar nos mais conhecidos.  

E não é por ser um leitor de jornal ou revista offline que a atenção dele não está sendo 

caçada: ele também tem interrupções no próprio papel (anúncio, campanhas, notas 

desinteressantes, avisos) e vive plugado em outras telas (smartphone, televisão, tablets). “O que 

fazer?”, perguntam todos os que produzem conteúdo, diante de tamanha disrupção. A resposta 

mais contemporânea a essa turbulência vem dos serviços de notícias mais responsáveis: 

“Relevância”! Não é por acaso que os seis gestores de branded content ouvidos na pesquisa 

para este trabalho responderam com a mesma intensidade, usando a mesma palavra.  

Com o conteúdo de marca ocorre o mesmo, ainda que seja uma peça de caráter 

comercial – estudada neste trabalho em sua versão com elementos de notícia. E aí se chega ao 
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questionamento: será que relevância para os dois segmentos da comunicação abordados neste 

estudo – jornalismo e marketing – tem uma característica única?  

Do ponto de vista jornalístico, vale o apontamento de Mauro Wolf, em seu Teorias da 

comunicação (1999, p. 188):  

O objetivo declarado de qualquer órgão de informação é fornecer relatos dos 

acontecimentos significativos e interessantes. Apesar de ser, evidentemente, 

um propósito claro, este objetivo é, como muitos outros fenômenos 

aparentemente simples, inextricavelmente complexo. O mundo da vida 

quotidiana – a fonte das notícias – é constituído por uma superabundância de 

acontecimentos [...]. São esses acontecimentos que o órgão de informação 

deve selecionar. A seleção implica, pelo menos, o reconhecimento de que um 

acontecimento é um acontecimento e não uma casual sucessão de coisas cuja 

forma e cujo tipo se subtraem ao registro.  

 

Em se observando características de natureza jornalística no conteúdo de marca – afinal, 

não é por acaso que as peças são posicionadas entre notícias e têm uma configuração próxima 

ao editorial (título, olho etc.) –, poder-se-ia supor que o jornalista teria uma habilidade natural, 

que vem do próprio fazer jornalístico (como descreve Wolf), para arrancar da informação 

oriunda da fonte patrocinadora (a marca) sua essência mais interessante. Pelo menos para seu 

público, já que a peça é publicada na mídia em que o profissional trabalha (cuja redação, não 

raro, foi sua primeira casa antes de chegar ao estúdio de conteúdo patrocinado). Mais: talvez 

ele fosse um craque também na abordagem, na narrativa, especialmente porque conhece seu 

público a fundo.  

É de supor que ele teria o treinamento para identificar o que é notícia, como tratá-la, 

como destacá-la e como realçar sua relevância. Na base disso tudo está a essência do jornalista: 

por característica do ofício, é o sujeito que deve ter senso crítico, julgamento ponderado, 

repertório temático amplo e envergadura intelectual.  

Essa é uma das razões pelas quais os publishers tradicionais estão sendo procurados 

para parcerias com as marcas, explica Ernesto Bernardes. Patricia Weiss dá suporte à reflexão 

de Bernardes: “O publisher entende na intimidade o que é conteúdo”. O apelo de um material 

mais denso foi confirmado também pelo diretor executivo de redação do Correio da Bahia, 

Roberto Gazzi. Perguntado sobre o que levou o jornal à criação de seu estúdio de conteúdo 

patrocinado, ele afirmou: “Foi uma demanda do mercado. [As marcas] cada vez menos querem 

publicidade normal. Elas querem agregar conteúdo à sua mensagem”. 

 O que as marcas querem quando buscam aumentar os níveis de relevância, densidade, 

importância, confiabilidade de sua mensagem é justamente não perder a atenção do leitor. Elas 
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não querem apenas vender: querem envolver o consumidor em seus valores. Só com uma 

percepção de “importância” da informação na sua vida, o leitor vai se sentir inclinado a 

permanecer na mensagem, esteja ela distribuída em texto, vídeo, áudio, gráficos, animações, ou 

todos os formatos juntos.  

Normalmente tomamos uma informação como relevante quando identificamos que ela 

é útil, que a absorvemos levando em conta um ganho para nossa existência – em geral, um 

acréscimo de conhecimento, mas pode ser de diversão, de prazer, de bem-estar. O mais comum 

é amarrar o conceito de informação relevante a algo importante, que se destaca, que é 

indispensável. O que é o jornalismo senão, como diz Mauro Wolf, trazer à tona o relato das 

coisas mais importantes, destacáveis e indispensáveis à vida do cidadão? 

 Não se trata, aqui, de sacralizar o relato dos fatos em si como o motor da relevância. Há 

que levar em conta a conjuntura em que a notícia está contextualizada e expor as tensões 

políticas, sociais e culturais que envolvem os acontecimentos. Como diz Traquina (1997, p. 

123):  

A teoria democrática dá aos meios de comunicação o papel de 

“mercado de ideias”. Cabe à imprensa atuar como elo entre a opinião 

pública e as instituições governantes e abrir a possibilidade para haver 

conflitos discursivos no âmbito das matérias jornalísticas. 

 

 

Esse mercado de ideias, esse ambiente de conflitos discursivos, que contribuem de 

forma vigorosa para o nível de relevância de um conteúdo no território do jornalismo – que tem 

na sua essência uma lógica social –, talvez não se reproduza com a mesma dinâmica numa peça 

de branded content. Não se pode esquecer que se trata, afinal, de conteúdo de marketing. Ainda 

que, como se vai poder verificar na análise de campo sobre as peças do Estadão, a linguagem 

de algumas delas busca emular essa multiplicidade de vozes. 

 A noção de relevância, no entanto, também é fator fundamental para o bom desempenho 

do conteúdo de marca. É ela que dá eficiência à transmissão da mensagem. Mas será que o 

próprio jornalista acredita que uma peça de conteúdo pago pode ter a mesma relevância que 

uma notícia pura? 

Para saber a resposta, foi incluída essa questão na enquete realizada por este estudo com 

101 jornalistas por meio do Facebook (ver Figura 6). Os participantes se mostraram divididos 

quanto à relevância de conteúdos patrocinados em comparação com notícias. Ao responderem 

à pergunta “Você acha que o conteúdo patrocinado pode ter a mesma relevância que uma notícia 
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publicada no veículo/plataforma que o abriga?”, 52,5% dos 101 participantes disseram que não, 

enquanto 42,6% responderam que sim. As opções de respostas continham mais elementos para 

o entrevistado refletir do que simplesmente “sim” e “não” e estavam distribuídas de forma a 

não induzir a decisão do entrevistado, como mostra a sequência abaixo (exatamente como 

publicada).  

 

 Sim, se for apurado de forma independente: 27,7% 

 Não, porque nunca teria uma abordagem jornalística independente: 42,6% 

 Não, porque a assinatura do patrocinador derruba a relevância do conteúdo: 9,9% 

 Sim, não importa a fonte, basta haver compromisso com a verdade: 14,9% 

 Outros: 5% 

 

 Os que optaram por assinalar “Outro” deixaram respostas escritas por extenso:  

 

 “Acho que a relevância dele vai depender de cada pessoa. Até porque não acho que ele 

precisa ter a relevância da notícia jornalística. Sua função, na minha opinião, é mais divertir ou 

entreter do que informar.” 

 “ Sim, a verdade é que todo conteúdo passa pelo filtro/visão de quem o produz. Seja 

uma marca, um jornal ou um profissional.” 

 “Sim, se a notícia em questão for supérflua.” 

 “Depende do tema da reportagem. Não vejo perda de relevância em matérias de 

comportamento, entretenimento, estilo de vida etc.; em editorias mais hard news, acho que 

compromete a credibilidade.” 

 “Decisivamente, não. Da pauta à execução, o conteúdo patrocinado é enviesado. Basta 

dizer que sua aprovação é feita pelo departamento de marketing, não por um editor.” 
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Figura 6. Relevância do conteúdo patrocinado versus notícia. 

Fonte: pesquisa com 101 jornalistas no Facebook, realizada  

de 5 de novembro a 11 de dezembro de 2017 

 

Como já expressado neste trabalho, relevância é a palavra do momento na busca pela 

atenção da audiência. Relevância cria uma relação de confiança entre o leitor (audiência) e o 

dono da informação (aqui, as marcas). É a relevância – e, portanto, a confiança – que vai reger 

a lealdade, a fidelidade entre os dois lados envolvidos. Ser relevante é entregar valor. Esse valor 

vai ajudar a compor tanto o prestígio da marca quanto a confiança na plataforma jornalística 

em que a peça de branded content está publicada. 

Mas como o jornalista sabe qual informação é mais relevante? Há regras para que um 

veículo de comunicação escolha uma entre tantas outras para noticiá-la? Sim: regra, treino, 

envergadura intelectual, cultura empresarial.  

Como qualquer outra organização complexa, um meio de informação não 

pode trabalhar sobre fenômenos idiossincrásicos. Tem de reduzir todos os 

fenômenos a classificações elaboradas propositadamente, como os hospitais 

que “reduzem” cada doente a um conjunto de sintomas e de doenças [...]. Estas 

exigências, que são devidas à superabundância de factos que acontecem, 

indicam que os órgãos de informação, para produzirem notícias, devem 
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cumprir três obrigações: 1. devem tornar possível o reconhecimento de um 

facto desconhecido (inclusive os que são excepcionais) como acontecimento 

notável. 2. devem elaborar formas de relatar os acontecimentos que não 

tenham em conta a pretensão de cada fato ocorrido a um tratamento 

idiossincrásico; 3. devem organizar, temporal e espacialmente, o trabalho de 

modo que os acontecimentos noticiáveis possam afluir e ser trabalhados de 

uma forma planificada. Estas obrigações estão relacionadas entre si. 

(TUCHMAN apud WOLF, 1999, p. 45) 

 

 Deve-se observar que muitas das ferramentas citadas por Wolf para que uma notícia 

ganhe relevância têm a ver com a maneira de contá-la. Esse encadeamento de fatos, 

acontecimentos, essa organização de informações é uma das habilidades mais exigidas de um 

bom jornalista.  

 

3.2 Narrativa: jornalistas e sua habilidade em contar histórias 

 

Ao que parece, as exigências descritas acima, que definem o fazer jornalístico 

contemporâneo e às quais o profissional se submete quase por osmose, imerso que está na 

cultura corporativa de um grande e respeitado publisher, não ceifam a qualidade da construção 

de um conteúdo de marca. Ao contrário, como já expressado, para muitos executivos da área 

de branded content é justamente o treino do jornalista em identificar o que é e o que não é 

notícia que faz o sucesso dos estúdios in-house dos publishers mais tradicionais. “Não podemos 

perder esse canal [entre o publisher e sua audiência], essa forma direta e inteligente de o 

jornalista se dirigir a ela”, disse Patrícia Weiss, para quem o Estúdio ABC jamais teria menos 

de 90% de jornalistas na área de criação das peças. Se eventualmente esse percentual caísse, 

disse ela, “a gente viraria agência de publicidade”.  

Certo, mas como isso funciona no estúdio de criação? Um profissional de conteúdo de 

marca deve interpretar o briefing passado pela empresa (missão, posicionamento, intenção do 

job, entendimento da história), analisar a conjuntura, conhecer seu público leitor, a atmosfera 

das redes sociais e os recursos digitais e projetar o alcance da mensagem. Ele deve ser, como 

lembra Edward Pimenta, do G.Lab, um sujeito conectado com o espírito do seu tempo. “Todo 

dia tem uma marca agonizando porque está em um território que não é o seu”, diz Pimenta, que 

acrescenta: 

Só um jornalista é capaz de analisar esse conjunto de informações e sugerir a 
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forma que o projeto deve ter e o público a que se dirigir. O jornalista entende 

de conteúdo, tem conhecimento da audiência, sabe o tom de voz com que deve 

comunicar os valores da marca e conhece os formatos mais eficientes para 

entrar em sintonia com o público desejado (gifs, texto, vídeo, foto, listicle, 

animação, evento, newsletter etc.). 
 

Roberto Gazzi, diretor executivo de redação do Correio da Bahia, elenca ainda outras 

habilidades do jornalista que servem na mesma medida para o trabalho num estúdio de criação 

de branded contente: “O jornalista é preparado para contar histórias corretas, conferir, 

apresentar nuances – em texto, vídeo, o suporte que seja para comunicar”. 

Se o conhecimento dos fundamentos do jornalismo e o treino no olhar e no fazer 

garantem, segundo os chefes dos estúdios, uma oportunidade de carreira além das trincheiras 

da reportagem clássica, o desenvolvimento do talento pode premiar o jornalista com o futuro. 

Dito de outra forma, a apropriação das habilidades técnicas – curadoria das informações, 

edição, apresentação – dos profissionais que vêm das redações é causa e efeito da existência 

dessas houses (agências internas), conforme defendem os diretores dos estúdios de empresas 

jornalísticas consultados para este estudo.  

Dado o cenário tão disruptivo – baixo nível de atenção da audiência, bombardeio de 

informações, desejo de experimentações –, a eficiência do branded content está diretamente 

ligada, dizem os gestores dos estúdios, à existência desse diferencial competitivo chamado 

narrativa. “A tendência do branded content é a marca optar por experiências ricas, imersivas, 

enriquecedoras. E optar por ser menos interruptiva. A grande tendência é exatamente a 

narrativa, que é uma forma de se conectar ao coração das pessoas”, diz Patrícia Weiss.  

 

3.3 História? Que história? 
 

A narrativa, o storytelling39 – em síntese, o jeito de contar uma história – dá características 

de entretenimento a toda peça de comunicação, ao mesmo tempo em que cria uma resposta 

 

39  “O tema Storytelling está em voga há alguns anos, virando tendência no mundo dos negócios desde o 

início de 2006, justamente quando a banda larga cresceu no Brasil. O tema passou a ser abordado em livros por 

diversos autores renomados, da neurociência à psicologia, da inovação à liderança. Empresas consultoras de 

tendências ditavam algumas das mudanças que estariam por vir. Dito e feito, cinco anos depois, em 2011, virou o 

assunto principal em Cannes Lions, o maior festival publicitário mundial.” (PALACIOS e TERENZZO, 2016, p. 

18) 
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emocional. Executivos de várias instituições, segundo reflexões recolhidas por este estudo em 

artigos do mundo todo, acreditam que a chave da noticiabilidade, da relevância, em meio ao 

mar de dados a que somos bombardeados diariamente, é, como aponta Patrícia Weiss, a 

narrativa. Talvez essa seja a diferença mais significativa em relação à linguagem jornalística: a 

relevância para o jornalismo – o interesse público e o embate de ideias, como visto em Wolf e 

Traquina – se diferencia da relevância no branded content, ancorada, como veremos a seguir, 

na qualidade da história narrada, o storytelling.  

Quando bem-feito, o branded content leva a audiência a uma reação visceral. 

Pode ser por meio de humor, paixão, intriga, romance ou drama, mas deve 

entreter e criar uma resposta emocional. Psicologicamente, nossos cérebros 

retêm mais informações de uma história que de uma lista de fatos ou 

estatísticas.40  

A declaração acima consta do mesmo artigo da empresa The DVI Group e resume bem 

o potencial subjetivo de uma peça de conteúdo de marca. É claro que, em vídeo, segmento no 

qual atua a agência que postou o artigo, os recursos são ampliados. Mas o papel não é uma 

plataforma que deve ser excluída dessa análise. 

Uma pesquisa americana estimou em 2015 que a maioria das pessoas deparava com 4 

mil a 10 mil anúncios por dia. É uma overdose de informação sensorial – afinal, a publicidade é a 

disciplina que mais trata de motivar, persuadir, provocar. Como coloca Michael Schudson, no seu 

livro Advertising, the uneasy persuasion: it’s dubious impact on American society (1984, 

online):41  

A publicidade é tomada como uma ferramenta que leva pessoas a acreditar em 

algo. A publicidade pode fazer pessoas acreditar que estão deslocadas sem o 

produto X e que aquele produto X vai resolver suas inadequações, vai lembrá-

las de situações desconfortáveis por que elas já passaram e pode levá-las, de 

uma vez por todas, a testar um novo produto capaz de resolver o problema, 

embora estejam avisadas de que, claramente, provavelmente não vai. Por 

outro lado, a publicidade pode levar as pessoas a acreditar, em geral, na 

eficiência dos produtos industrializados para lidar com todo tipo de soluções 

 

40 https://www.thedvigroup.com/video-production-blog/2017/09/what-is-branded-content-why-it-matters. 

Acesso em: 12 nov. 2017. 

41  http://www.trinityhistory.org/AP/Advertising%20as%20Capitalist%20Realism.pdf. Acesso em: 4 jan. 

2018. 
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médicas, sociais ou políticas, mesmo que um determinado anúncio fracasse 

em persuadir que dado produto seja eficaz. (Tradução nossa) 
 

Esta é uma das razões por que o conteúdo de marca vem ganhando espaço, dizem os 

especialistas: é preciso achar um jeito de falar com o consumidor que vença sua eventual 

anestesia provocada pelo excesso de informação. Por isso, o conteúdo de marca aposta na 

fórmula “contar uma história primeiro e depois informar”.  

O marketing sabe que uma história bem contada ganha corações e mentes com mais 

propriedade. Hoje se sabe que o cérebro é dominado pelas emoções, o que era negado pelas 

vertentes da psicologia cognitiva, em moda nos anos 80, e pelo behaviorismo, em voga até 

metade do século XX. Pelo menos é o que afirmam os autores de Neuropropaganda de A a Z, 

Antonio Lavareda e João Paulo Castro. Eles relatam que os estudos mais avançados sobre o 

cérebro não têm nem trinta anos. No livro, de 2016, investigam os avanços e as últimas 

descobertas da neurociência.  

Com base nos estudos analisados, eles descrevem que há estruturas neurais diferentes 

para as emoções e para a cognição. Está aí uma descoberta que pode ajudar na captura da 

atenção do consumidor de informação: o “cérebro emocional” leva um quinto do tempo para 

processar os estímulos sensoriais, se comparado ao tempo que o “cérebro cognitivo” leva para 

processar os mesmos estímulos. Mais: a neurociência aplicada à propaganda também descobriu 

que os sinais que partem do cérebro emocional para o racional ganham em velocidade dos que 

vêm em sentido contrário, na proporção de dez para um. Afeto e razão são complementares, 

mas as emoções antecedem os pensamentos.  

Ou seja, há aqui um caminho para prender a atenção da audiência que talvez o marketing 

estude e aplique com mais propriedade que o jornalismo. É claro que sabemos que esse recurso 

de contar uma boa história é o que diferencia alguns veículos considerados da nobreza do 

jornalismo, como The New York Times e New Yorker.  

Obviamente, esse apelo também serve a publishers oportunistas, que levantam a 

temperatura de histórias com chamadas apelativas, títulos bombásticos, imagens chocantes, ou 

seja, elevam o tom emocional por meio da semântica ou da sintaxe. O patrocinador pode optar 

por criar mensagens nesse padrão, mas deve ter clareza do público a que elas apelam – e, 

provavelmente, ele não é o mais inteligente. 
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Uma boa história, segundo os especialistas em branded content, deve ter 

preferencialmente o elemento humano como protagonista, uma visão de interesse coletivo, e 

ressaltar as partes comportamentais, que geralmente ficam de fora das chamadas hard news –  

notícias geralmente de política e economia de substrato mais denso, que focam nos fatos de 

forma seca, objetiva, síntese de relevância para boa parte dos jornalistas mais tradicionais e do 

público. E esses elementos excluídos, como já foi dito, estão reunidos provavelmente no 

universo da narrativa, ou storytelling.  

Por mais que o marketing esteja encharcado de fórmulas para atrair a atenção humana, 

sem credibilidade ele próprio não se sustentaria. Vale lembrar aqui as palavras do famoso 

presidente norte-americano Abraham Lincoln: “Pode-se enganar a todos por algum tempo; 

pode-se enganar alguns por todo o tempo; mas não se pode enganar a todos o tempo todo”. O 

bordão pode ser aplicado a qualquer segmento da comunicação. 

Mas será que produzir informação utilizando recursos de neurociência, como faz o 

marketing de última geração, não motivaria um eventual conflito de interesse, pelo menos 

moral, em jornalistas de estúdios de conteúdo de marca que trabalham dentro de empresas 

jornalísticas? Ou mesmo simplesmente trabalhar com marketing, uma ação para ampliar 

negócios “de forma sustentada”, não teria o mesmo efeito? Mesmo supondo que o jornalismo 

também seja uma forma de ampliar negócios “de forma sustentada” – afinal, todo veículo de 

informação evita dar tiro no pé, contar inverdades, prometer publicar o que não vai dar conta –

, a separação entre as redações e as áreas comerciais é o que garante a independência editorial.  

Leandro Marshall (2003) aponta a era pós-moderna da virada do milênio – o 

afrouxamento dos valores, a relativização, a estetização, o fortalecimento do capitalismo e da 

publicidade – como o momento em que os dois ramos da comunicação, jornalismo e 

publicidade, começam um namoro mais profundo. Na verdade, Marshall, na defesa do papel 

social da imprensa, advoga que “a linguagem da publicidade pós-moderna se torna a estética 

maior” e cria um processo de estetização cultural generalizada que acaba convertendo a 

informação cada vez mais em uma mercadoria.  

Não deixa de ser um ponto a se estudar na construção do conteúdo de marca. Ou, pelo 

menos, traz a questão, à luz dos cânones do jornalismo, de que uma comunicação 

mercadológica que se aproprie de elementos do fazer jornalístico jamais vai ser considerada 

uma notícia. Como foi mostrado, essa é uma questão que está fora de cogitação, quando se trata 
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de conteúdo de marca, dadas todas as suas características, os elementos que o caracterizam 

como uma peça hospedada na disciplina marketing. 

Para o bem da discussão – e da relativização entre a relevância jornalística, baseada nos 

fatos de interesse comum, e a relevância do conteúdo de marca, baseada na qualidade da 

narrativa –, é preciso levar em conta que, nos Estados Unidos, a qualidade do conteúdo 

patrocinado (como já expresso neste trabalho, o guarda-chuva que abriga o conteúdo de marca, 

o native ad, o publieditorial e outros) está tomando vultos que já ameaçam o apelo de leitura 

do espaço editorial. Especialmente se for levado em conta o material criado pelos estúdios dos 

próprios publishers, que têm a vantagem sobre as agências de conteúdo (ou de publicidade) de 

conhecer sua audiência e produzir informação com o “tom de voz” a que o público está 

acostumado. Como é o caso do The New York Times: 

Um estudo conduzido entre janeiro e dezembro de 2014 pelo New York Times 

em conjunto com a ferramenta de métrica em tempo real Chartbeat, e 

divulgado em março de 2015, concluiu que a publicidade nativa (chamadas 

de textos de anunciantes criadas para terem o looking field da página e, 

teoricamente, não criar estranheza no leitor quando ele passa de uma notícia 

para outra) produzida pelo T Brand Studio estava palmo a palmo em termo de 

força de leitura com o material jornalístico. O estudo usou dados como 

visitantes únicos, tempo ativo na página e tráfego vindo do Facebook, Twitter 

e Google para medir a performance de conteúdo. Os posts pagos criados pelo 

T Brand foram comparados a posts produzidos por anunciantes e a conteúdo 

editorial do NYTimes e outros sites. Quando comparado a posts criados por 

anunciantes terceirizados, o conteúdo do T Brand Studio atraiu 361% mais 

visitantes únicos e 526% mais time spent no post. O mais interessante: quando 

avaliados em relação ao conteúdo editorial, alguns posts do estúdio do Times 

geraram tanto engajamento quanto os artigos que iam melhor no site 

nytimes.com. Em relação aos 100 maiores sites analisados pelo Chartbeat, 

metade dos posts patrocinados do Times bateu o conteúdo editorial. (2015, 

CONTENTLY, online) 

No Estadão, já houve evento semelhante, como lembra Ernesto Bernardes: 
 

Houve um mês em que um conteúdo da Siemens foi a matéria de maior 

audiência do Estadão. Foi em 2015, ano da Lava Jato. Foi uma matéria de 

saúde, que teve mais de 200 mil views. [A história contava que era possível] 

detectar a primeira célula de um tumor enquanto estava aparecendo. O New 

York Times teve um post na mesma época, de um esquiador no topo da rampa, 

filmado em 360º, e teve 200 mil views. A mesma audiência, com uma 

tecnologia muito maior. 
 

 

Como visto, jornalistas são treinados para levar uma história do começo ao fim, 

preservando o apelo à leitura. Se não na escola, essa técnica sempre foi discutida e exercitada 

nas redações, em debates entre repórteres e editores. Com sua prática de pinçar o importante, o 
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relevante, de cadenciar informação em um ritmo que entretenha a audiência, em que pese a 

densidade da informação; com o exercício de descrever situações, emoções e diálogos focando 

o que há de mais definidor no fato – sempre pautado por sua ética presumivelmente inabalável, 

é claro –, o jornalista, de um modo geral, estaria com a caixa de ferramentas cheia para ajudar 

a marca no que ela mais quer hoje: contar uma história. 

Trata-se aqui, é claro, de um conjunto de habilidades de um jornalista experiente, que 

pratica a leitura e a escrita continuadamente, que tem liberdade para contar uma história de 

modo envolvente. Sabe-se que nem toda empresa jornalística trabalha com esse formato de 

notícia ou dá liberdade para que o profissional o desenvolva. Deve-se considerar também que 

o novo perfil das redações, mais enxutas, pode sobrecarregar os profissionais de tarefas e tirar 

deles o tempo, a energia e a vontade de desenvolver suas habilidades de contar uma história.  

Vale lembrar que o conteúdo de marca nos meios digitais se ocupa de várias linguagens, 

do audiovisual ao infográfico, da mensagem textual ao simbolismo pictórico. Jornalistas 

sempre estiveram mais afeitos ao texto – recurso mais presente no objeto deste estudo –, embora 

hoje as novas gerações já desafiem essa característica. Em meio a um movimento inexorável 

de convergência de mídias, ambos os profissionais, jornalistas e conteudistas, devem estar 

íntimos dos recursos narrativos, qualquer que seja a plataforma utilizada.  

A questão aqui não é conhecer o suporte, mas organizar a história mentalmente à luz do 

perfil do público que vai eventualmente absorvê-la. É disso que trata a narrativa, ou, em inglês, 

o storytelling.  

No seu livro Storytelling: histórias que deixam marcas (2015, e-book Kindle), o 

publicitário, roteirista e escritor Adilson Xavier descreve três definições de storytelling. Ele 

aproveita para usar um termo híbrido – tecnarte – na tarefa de conceituar o tema, criado para 

salientar que a prática da narrativa se trata de uma mistura de técnica e arte. São elas: 

Definição pragmática: Storytelling é a tecnarte de elaborar e encadear cenas, 

dando-lhes um sentido envolvente que capte a atenção das pessoas e enseje a 

assimilação de uma ideia central. Definição pictórica: Storytelling é a tecnarte 

de moldar e juntar as peças de um quebra-cabeça, formando um quadro 

memorável. Definição poética: Storytelling é a tecnarte de empilhar tijolos 
narrativos, construindo monumentos imaginários repletos de significado.  
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 A julgar pela enquete feita com jornalistas no Facebook para este trabalho, a narrativa 

parece ser um “objeto do desejo” da atividade jornalística. Duas perguntas foram postadas com 

o objetivo de verificar a intimidade ou a sintonia dos profissionais com o recurso.  

Na primeira, “O que mais o incomoda num conteúdo de marca?” (ver Figura 7), apenas 

14% dos 101 respondentes apontaram a alternativa “A tentativa de convencer com uma 

narrativa emocional, envolvente”. Ou seja, grosso modo, praticamente apenas um entre sete 

respondentes não apoiam o uso da ferramenta de que estamos tratando: o storytelling.  

O maior incômodo apontado foi “O fato de ser uma peça de marketing travestida de 

notícia”, com praticamente 39% dos resultados. A opção “A falta de objetividade da 

mensagem” foi assinalada por quase 8% dos participantes.  

Mais interessante, porém, foi o fato de a alternativa “Nada me incomoda” ter recebido 

28,7% dos votos. Ou seja, praticamente um terço dos jornalistas consultados não se incomodam 

com o conteúdo de marca.  

Também curioso foi o resultado apontado na opção “Outro” (10,9% dos votos), que 

permite respostas por extenso, não direcionadas. Ali se verifica que o incômodo com o branded 

content pode estar em aspectos mais diversos: “Conteúdo de má qualidade, ou colocado em 

local que não seja pertinente à informação dada”; “Quando ele é apenas uma propaganda 

travestida de branded content”; “Ser tendencioso de forma escancarada”; “Só incomoda se for 

escancaradamente propaganda e não tiver compromisso com conteúdo relevante e/ou 

interessante”; “Quando é malfeito e tenta enganar o consumidor”; “Não incomoda desde que 

não tente mimetizar o conteúdo jornalístico publicado no mesmo veículo”. 
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Figura 7. O que mais incomoda? 

Fonte: pesquisa com 101 jornalistas no Facebook, realizada  

de 5 de novembro a 11 de dezembro de 2017 

 

Já na outra pergunta, “O que mais o atrai no conteúdo de marca?” (ver Figura 8), do 

total de 99 respondentes, a maioria – um terço – apontou justamente “A característica de contar 

uma história, com narrativa mais elaborada que a notícia comum”. A opção “A abordagem 

genuína, transparente, sobre determinado assunto – afinal, é assinado pela marca” recebeu 19% 

dos votos. “O fato de ser assinado pelo patrocinador e pelo veículo que o produz” foi apreciado 

por 11% dos votantes.  

Vale destacar outras duas respostas: a que diz “Nada me atrai”, com 21%, e o espaço 

para comentários “Outro”, com 16%. Entre os comentários mais curiosos, destacam-se: “As 

inúmeras possibilidades que podem ser exploradas”; “O que a marca deseja transmitir ao seu 

público”; “A relevância do conteúdo. Desde que seja sinalizado que ali se trata de um conteúdo 

patrocinado, valem os mesmos critérios que atraem um leitor a qualquer outro conteúdo: um 

bom título, informações curiosas e bem apuradas, um texto bem escrito....”; “Uma produção 

rica e elaborada”; “O mesmo que me atrairia se não fosse conteúdo de marca: a relevância, o 

compromisso com a verdade, o interesse”; “A temática abordada pela marca. Se for pertinente 

ao core business, o conteúdo me atrai ainda mais.”; “Algum tipo de conteúdo com 
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personalidade diversa ou mais específica”, “A possibilidade de haver bom conteúdo ali; 

dificilmente, contudo, seria mais atraente que o editorial”; “Transparência e informações que 

dificilmente chegariam de outra forma”. 

 
 

 

 
 

Figura 8. O que mais atrai? 

Fonte: pesquisa com 101 jornalistas no Facebook, realizada  

de 5 de novembro a 11 de dezembro de 2017 
 
 
 

 Apenas para registro, note-se que em todas as perguntas foi usado o pronome genérico, 

no masculino, por questões práticas. O que não parece ter afetado a leitura da enquete: as 

mulheres são 44% dos respondentes, contra 56% de homens (não sendo considerada aqui a 

complexidade atual que aborda a questão de gênero). As estatísticas sobre os participantes estão 

no Anexo 1. 

A narrativa impacta a audiência a partir da sensibilidade e da empatia. Podem-se 

reconhecer elementos do new journalism aqui: não do ponto de vista do narrador (raramente as 

peças de branded content são feitas em primeira pessoa), mas no detalhamento e na 

contextualização das informações, na abordagem pouco convencional do assunto, na extensão 

do conteúdo. 
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Convém lembrar que estamos falando neste trabalho de peças desenvolvidas 

primeiramente para o jornal impresso – que obviamente terão extensão digital. É nesse contexto 

que estamos analisando o impacto do storytelling e as habilidades do jornalista em usar o 

recurso. O que não é fator determinante para o sucesso da utilização do recurso em qualquer 

meio. Como costuma dizer Patrícia Weiss, “jornalista é um excelente contador de histórias”.   
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4. Ética e transparência na produção de branded content em tempos de crise 

 

4.1 Um cenário adverso 
 

Steve Coll, reitor da Faculdade de Jornalismo da Universidade Columbia em Nova 

York,42 diz que uma das maiores ameaças ao jornalismo hoje são as fake news – notícias falsas, 

disseminadas principalmente online, justamente para desacreditar os fatos relatados pela mídia 

tradicional, ou seja, investigados e checados. Geralmente plantadas por grupos que defendem 

causas, candidatos, atividade econômica ou religiosa, elas confundem a audiência com um 

formato de suposta exclusividade, de furo, de investigação paralela; e a desviam, pulverizam o 

foco, põem em risco a mídia estabelecida, abalam sua tradição de isenção. Não é exagero 

afirmar que as fake news se tornaram um problema de Estado. O ponto emblemático foram as 

eleições americanas de 2016, em que o candidato republicano Donald Trump venceu a 

candidata democrata Hillary Clinton.  

 

Reportagens no The Guardian e no BuzzFeed revelaram que a cidade 

macedônia de Veles, de 55 mil habitantes, era a casa de pelo menos 100 sites 

pró-Trump, muitos deles cheios de notícias sensacionalistas e totalmente 

falsas. (Uma iminente acusação criminal de Hillary Clinton era um tema 

popular; outro era a aprovação papal à candidatura Trump.) O tráfego dos sites 

foi amplificado graças a mecanismos de publicidade automatizados, como o 

Google AdSense.43 (SUBRAMANIAN, 2017; tradução nossa) 

 

Soma-se a esse ambiente a crise pela qual a chamada mídia tradicional, particularmente 

os veículos impressos, enfrenta com a queda de recursos de publicidade que, além de 

espremidos pelas crises financeiras, migraram para os ambientes digitais. Um estudo da 

consultoria McKinsey, intitulado “Global Media Report”, mostra que, entre 2009 e 2014, a 

queda média da publicidade em revistas foi de 2,1% ao ano, e de 1,5% ao ano em jornais 

 

42  http://www1.folha.uol.com.br/mundo/2017/09/1922725-governos-populistas-e-fake-news-ameacam-

jornalismo-diz-steve-coll.shtml. Acesso em: 4 jan. 2018. 

43  No original: “Stories in The Guardian and on BuzzFeed revealed that the Macedonian town (Veles) of 

55,000 was the registered home of at least 100 pro-Trump websites, many of them filled with sensationalist, utterly 

fake news. (The imminent criminal indictment of Hillary Clinton was a popular theme; another was the pope’s 

approval of Trump.) The sites’ ample traffic was rewarded handsomely by automated advertising engines, like 

Google’s AdSense.” 
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impressos, enquanto as verbas para os ambientes digitais cresceram, em contrapartida, 16,1% 

ao ano (ver Figura 9). 

 

Figura 9. Receita publicitária por segmentos de mídia. 

Fonte: Global Media Report 

Não há como tratar de ética sem antes trazer o ambiente em que essa discussão se dará. 

E, no caso dos veículos jornalísticos, ela se dá num cenário de queda de receita e corte de 

quadros. Assim, há, é claro, o risco de o jornalismo tradicional, produzido em empresas da 

chamada grande mídia, ser subtraído em sua audiência por plataformas de notícias menores, 

engajadas, com uma linguagem mais ágil e uma voz mais plugada nos problemas sociais. 

O que este estudo identifica, por meio de leituras dos mais variados portais de notícias 

de mídia e da análise dos movimentos recentes dos grandes veículos noticiosos, é que a maior 

ameaça à sobrevivência do jornalismo da grande mídia é a incapacidade de as empresas 

tradicionais encontrarem um modelo de negócio que dê sustentação financeira às suas 
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operações. Especialmente no estágio do capitalismo atual, em que, invariavelmente, os maiores 

engolem os menores. 

Bom jornalismo requer recursos humanos com formação, treinamento e propósito; e 

recursos e equipamentos que suportem investigações eventualmente longas, trabalhosas. Isso 

sai caro. E, sem fonte de receita – devido a um público que se pulveriza constantemente e a 

uma publicidade que se retrai, abalada pelas crises econômicas e pelo desgaste dos seus 

formatos tradicionais –, o emprego de muitos jornalistas é ameaçado. 

Por exemplo, nos últimos 15 anos, mais da metade das vagas nas empresas jornalísticas 

dos Estados Unidos desapareceram, segundo um relatório do US Bureau of Labor Statistics 

divulgado em abril e comentado no The Guardian.44 Pior: os jornais, assim como outros setores 

da indústria de publishing tradicional (revistas, livros) dos Estados Unidos, estão entre os 

segmentos da economia mais afetados pela era digital (ou era da informação), segundo o 

programa The Current Employment Statistics, do mesmo Bureau norte-americano.45 Em junho 

de 1990, havia quase 458 mil pessoas empregadas em jornais nos Estados Unidos; em março 

de 2016, o número já era de cerca de 183 mil, uma queda de quase 60%.  

No mesmo período, o número de vagas das empresas de notícias online aumentou, mas 

não o suficiente para compensar todos os empregos perdidos nos jornais: cresceu de 30 mil para 

perto de 198 mil. 

As receitas hoje estão ainda mais concentradas. Enquanto a audiência foge para o 

conteúdo gratuito disponibilizado na internet até pelos próprios jornais tradicionais, numa busca 

desesperada de capturar ou fidelizar seus leitores, os anunciantes – a outra perna do antigo 

modelo de negócios da mídia – buscam o Facebook e o Google, as grandes plataformas de 

informação online. 

Está posto o drama. Que obviamente se reproduz no Brasil. Só em 2016, conforme relata 

artigo de Domingos Meirelles no portal da Associação Brasileira de Imprensa, “a crise 

provocou o fechamento de emissoras de rádio, jornais, e a demissão de 1.200 profissionais em 

 

44  www.theguardian.com/commentisfree/2017/jul/17/news-industry-revenue-declines-biggest-threat-to-

journalism. Acesso em: 8 nov. 2017. 

45  www.bls.gov/opub/ted/2016/employment-trends-in-newspaper-publishing-and-other-media-1990-

2016.htm. Acesso em: 8 nov. 2017.  
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todo o país. Não há notícia de tragédia semelhante na história da imprensa brasileira”.46 Em 

São Paulo, o estado com o maior número de jornalistas, foram demitidos 581 profissionais em 

2016, segundo o sindicato da categoria no estado – vale lembrar os 726 dispensados em 2015 

e os 499 desligados em 2014. 

A criação de estúdios de branded content dentro de empresas jornalísticas pode atender 

à recolocação de alguns desses profissionais. No entanto, a passagem do jornalista para o 

conteudista (a designação mais usada) pode implicar não apenas conhecimentos técnicos e 

amplitude intelectual. Implicaria também um posicionamento mais tolerante, flexível, em 

relação a uma provável utilização de formas de narrativa pouco tradicionais no jornalismo 

clássico.  

 

Os jornalistas são trabalhadores intelectuais. Vendem o seu trabalho e o seu 

talento, com ou sem vínculos empregatícios, para empresas capitalistas – ou 

para empresas mais ou menos públicas, que, de todo modo, se viabilizam 

segundo critérios de mercado. (BUCCI, 2002, p. 75-76) 

 

 

Não só no digital, mas na mídia impressa – a começar pela própria evolução tecnológica, 

que exige a incorporação de práticas em diferentes formatos, como vídeos, infografias, textos 

integrados e compartilháveis por múltiplas plataformas –, o conteudista terá obrigatoriamente 

de estar aberto ao desenvolvimento de linguagens hoje incipientes, senão inexistentes. 

A questão, no entanto, é mais complexa: o fato de jornalistas serem pautados por um 

sentido ético é capaz de legitimar a informação produzida pela marca como pertinente ao 

ambiente editorial? Como dizem os norte-americanos Bill Kovach e Tom Rosenstiel, autores 

de Os elementos do jornalismo (2003, p. 274), os profissionais de jornalismo têm obrigação 

com sua consciência.  

 

Todos os jornalistas devem ter um sentido pessoal de ética e responsabilidade 

– uma bússola moral. Mais ainda, eles têm responsabilidade de dar voz, bem 

alta, a sua consciência e permitir que outros ao seu redor façam a mesma coisa. 

  

 

46  www.abi.org.br/2016-ano-tragico-para-a-imprensa-1-200-demissoes. Acesso em: 8 nov. 2017. 
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Mas será que a reflexão de Kovach e Rosenstiel basta para se deixar de verificar os 

conflitos morais, ou especificamente éticos, que eventualmente surgem na consciência de um 

jornalista quando produz conteúdo pago por marcas? A se tomar como exemplo a prática 

jornalística e o conceito de informação explicados por Nuno Manna, no livro Para Entender o 

Jornalismo, é de suspeitar que uma informação paga por uma marca não daria a noção correta 

de realidade. 

O que torna a informação aparentemente tão forte e muitas 

vezes incontestável é a própria retórica jornalística sobre seu discurso 

informativo. O jornalismo busca, o tempo todo, maneiras de legitimar 

os fatos que narra e de dotar de autoridade sua fala. As narrativas 

jornalísticas nos dizem sempre o que aconteceu, como as coisas são, e 

as informações que nos oferecem vêm acompanhadas por uma série de 

valores que tentam sustentá-las: verdade, objetividade, fatualidade...  

Afirmar a validade incontestável da informação é, nesse sentido, deter 

a maneira como as coisas podem ser vistas, sabidas, compreendidas. 

Em última instância é a própria organização da realidade que está em 

jogo no gesto informativo. (2014, p. 53) 

 

Se todo o jornalista observasse rigorosamente as características de sua atividade 

conforme descritas por Manna, ele estaria certamente isento de conflito moral. O que talvez 

não ocorra na produção de branded content, uma vez que a realidade que se quer mostrar é a 

da marca – não por acaso, trata-se de marketing –, o que automaticamente põe, no mínimo, em 

cheque a “validade incontestável da informação”, como coloca Manna.  

Afinal, há uma ética do jornalista? Algo que sustente a velha ideia de que a profissão é 

“um sacerdócio”, como se costuma dizer, dada a dedicação cega que se cobra de profissionais 

em relação à verdade dos fatos e à independência editorial? Esse espírito estaria em jogo se o 

jornalista passar a trabalhar para marcas? Haveria algo de antiético no fato de um jornalista 

passar a produzir para estúdios de branded content, uma vez que, por exemplo, o código de 

ética da Associação Nacional de Editores de Revista (Aner) recomenda às editoras associadas 

“trabalhar exclusivamente para o leitor”.  

Para Bucci (2002), o local em que os jornalistas trabalham, numa empresa pública ou 

privada, por exemplo, não os diferencia eticamente. Por paralelismo, poderia se dizer o mesmo 

a respeito de o jornalista produzir branded content?  
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O jornalista vai exercer sua profissão em qualquer órgão de imprensa que 

respeite a função social que ele representa – e que o pague direito. Se pagar 

bem, tanto melhor. Repetindo: o jornalista vive de vender seu trabalho 

intelectual e seu talento no mercado. A sua ética tem muito a ver com essa 

condição. 

  

Em relação à empresa de jornalismo, há como acomodar as mudanças, diz Bernardes, 

do Media Lab Estadão. Ele lembra que a criação da área responsável por desenvolver projetos 

de conteúdo patrocinado em 2014, mesmo provocando certa mudança na cultura empresarial, 

não comprometeu a independência da redação em relação ao departamento comercial. Ao 

contrário, diz ele, ela continuava vigente e ainda passou a ser reforçada a cada confusão que 

aparecia sobre o entendimento do novo formato. 

 

As áreas comerciais não estavam acostumadas a vender [conteúdo de marca]. 

Do ponto de vista da redação, foi mais um momento da delimitação, em que 

você passa o risco, delimitando processos: a) o pessoal da redação do Estadão 

não vai trabalhar com isso, ou seja, a separação Igreja-Estado continua; b) 

vamos assinar claramente que é um conteúdo publicitário, tem de ter o nome 

de quem está envolvido. (...) A identidade visual também precisa ser 

específica na peça de conteúdo de marca: fonte diferente, colunagem 

diferente.  

 

 Tanto os gestores das áreas de branded content quanto as respostas vindas da pesquisa 

quantitativa com jornalistas profissionais parecem enxergar na produção de conteúdo de marca 

algo que não fere a missão do jornalista, ou, pelo menos, em seu lado ético. A enquete produzida 

para este trabalho demonstra que quase não há resistência por parte dos jornalistas, 

presumivelmente os mais reticentes.  

Isso se pode verificar na pergunta “Como jornalista, você vê conflito ético ou moral se 

for contratado para produzir conteúdo patrocinado?” (ver Figura 10). Cerca de 60% dos 97 

respondentes apontaram a opção “Não, desde que seja bem sinalizado que o conteúdo é pago”. 

Outros 14% dos jornalistas que apontaram não haver conflito ético ou moral em fazer conteúdo 

patrocinado optaram pela justificativa mais técnica: “Não, os processos de produção são 

semelhantes (apuração, escrita, edição...)”. Pouco mais de 13% dos que não se incomodam em 

trabalhar com branded content levaram em consideração a opção “Não, o que vale é a 

informação bem apurada”. Apenas 9% disseram haver conflito. Destes, 5% assinalaram: “Sim, 
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a missão do jornalista é o interesse público e nem sempre é o que a marca pensa ao patrocinar 

um determinado conteúdo”. Mais específicos, outros 4% dos jornalistas que responderam haver 

ruptura ética ou moral ao produzir informação paga apontaram: “Sim, nenhuma informação de 

marca é independente”. 

 

Figura 10. Há conflito ético ou moral? 

Fonte: pesquisa com 101 jornalistas no Facebook, realizada de 

 5 de novembro a 11 de dezembro de 2017 

 

Eugênio Bucci, no entanto, alerta para os cânones que regem a vida do 

jornalista.  

Se quiser evitar a morte por esquartejamento moral a que leva 

o conflito de interesses não resolvido, ele deve guardar distância de 

léguas de qualquer atividade profissional que constitua assessoria de 

imprensa ou publicidade. Ou que possa ser vista como tal. (2002, p. 

81)    

 

 

 

4.2 A ética do jornalismo e a ética dos negócios 
 

A ética é a disciplina-mãe de todo jornalista responsável. Nenhum estudante, 
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profissional, professor, nenhum estudioso da prática jornalística deveria deixar de se pautar pela 

ética para elaborar qualquer trabalho. Diz-se que, sem ética, toda missão social – e o jornalismo 

é uma delas, pelo menos na sua característica mais elementar, a do interesse público – perde 

sua essência, sua razão de existir. 

Mas é a ética um tema com fronteiras delimitadas? Pode-se ser assertivo quando se 

cobra ética de um jornalista? Ou, sendo um campo de inesgotável reflexão, a ética é sempre um 

tema que envolve a individualidade do sujeito, a relação com sua moral, e, portanto, está 

inexoravelmente à mercê dos caprichos das épocas, dos momentos? 

Considere-se, por exemplo, o que escreveu H. Eugene Goodwin (1993, p. 398), num 

importante livro sobre ética no jornalismo. Para o autor, que trata do cenário norte-americano, 

mas este pode ser estendido ao universo da mídia brasileira, o dilema do modelo empresarial 

versus o modus operandi de um jornalista é uma questão importante que deve estar inserida 

nessa discussão.  

    

Os jornalistas e o público precisam reconhecer que a natureza do negócio do 

jornalismo americano afeta sua ética. A necessidade de a mídia ganhar 

audiências que possam ser vendidas para os anunciantes limita a liberdade dos 

editores em determinar seu conteúdo. (...) Portanto, as coisas que a mídia 

noticiosa tem que fazer para sobreviver como negócio vão afetar não apenas 

a sua tecnologia e seus procedimentos, mas também seus princípios éticos.  

 

Entender a ética das empresas é uma questão sempre complexa. Este estudo buscou, 

paralelamente, entender se há uma conexão entre a expansão da prática de conteúdo patrocinado 

no ambiente das empresas jornalísticas e a época de sucessivas crises econômicas em que 

vivemos. Ou se é uma coincidência, dadas as transformações no comportamento humano 

decorrentes da era digital e do próprio desenvolvimento social.  

 “É uma questão de sobrevivência [das empresas de jornalismo]”, disse, de forma direta, 

Cleusa Turra, diretora do Estúdio Folha, no seminário Mega Brasil Branded Content 2017. A 

declaração de Turra é a face da realidade, mas não embute em si, de antemão, um desregramento 

dos princípios do bom jornalismo. Em entrevista a este pesquisador, ela garantiu: “Nenhum 

jornalista contratado da Folha de São Paulo pode prestar serviço para marcas”.  

O diretor do Media Lab Estadão também diz que o crescente uso de material patrocinado 

se dá em decorrência de uma necessidade de rentabilização. “O laboratório foi criado sob uma 
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lógica empresarial”, diz, acrescentando que uma mudança comportamental do leitor, que ficou 

mais tolerante, ajudou na decisão de implantar o projeto.  

A pergunta que fica é: as dificuldades enfrentadas pela grande mídia e por seus 

profissionais os levariam a uma venalidade capaz de jogar por terra a longa história de 

credibilidade que eles e as empresas construíram? Ou será que, ao encabeçar e desenvolver uma 

nova prática, como a do branded content, podem estar asfaltando o caminho, criando pontes, 

estabelecendo limites para os jornalistas e as plataformas noticiosas que querem se aventurar 

pelo conteúdo de marca publicado por empresas de mídia? 

Essa investigação se torna mais pertinente na medida em que se sabe que, sendo os 

jornais mais lembrados pela edição impressa, constituem-se, neste exato momento da história 

do jornalismo, da publicidade, da tecnologia, da economia e do comportamento humano, palco 

fundamental para quem quiser verificar eventuais mudanças de paradigma no fazer jornalístico 

de uma empresa tradicional de publishing.  

Há fatores que, eventualmente, podem levar qualquer analista de mídia a ver com 

desconfiança a expansão do branded content. Sabemos que as notícias do mundo dos negócios, 

no qual originalmente nasce a prática de conteúdo de marca, estão atualmente bastante sombrias 

no Brasil – leia-se corrupção desenfreada, lavagem de dinheiro, evasão de divisas. A própria 

biologia humana pode avalizar eventuais atitudes antiéticas em um universo turbulento de 

business como o atual – pelo menos é o que sugere o neurocientista de origem portuguesa 

António Damásio (1998, p. 54), quando afirma que nossas atitudes estão sujeitas aos humores 

do mundo em que vivemos: 

Esses níveis de controle adicionais moldam o comportamento instintivo 

de forma a poder ser adaptado com flexibilidade a um meio ambiente 

em rápida e complexa mutação e garantir a sobrevivência do indivíduo 

e dos outros (especialmente se pertencer à mesma espécie) em 

circunstâncias em que uma das respostas preestabelecidas no repertório 

natural se revelaria contraproducente imediata ou posteriormente.  
  

Nada disso impede que os princípios do bom jornalismo possam balizar a produção 

honesta de conteúdo de marca. Basta que o produtor do material informativo de caráter 

comercial siga o que o pensador Eugênio Bucci (2002, p. 7) escreveu sobre a liberdade, a 

independência dos meios de informação: “Só há informação de qualidade no palco se a 

independência for a regra nos bastidores”.  
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Mais até do que para Bucci, a qualidade é vista como decisiva para Goodwin (1993, p. 

411): 

 

Os jornalistas mais éticos são os que trabalham para organizações de 

qualidade, grandes e pequenas. Existem, porém, muitos jornalistas por aí que 

nunca tiveram a chance de aprender e praticar o bom jornalismo ético, porque 

trabalham para organizações nebulosas.  
 

Ou, como coloca Ernesto Bernardes, do Estadão, fazendo analogia com o atual 

momento de crise de valores nos negócios brasileiros:  

Como jornalista, você tem um código de ética: você não pode mentir. Não 

daria para fazer uma peça para a Odebrecht dizendo que não houve corrupção 

na empresa, que nunca pagaram propina etc. 

O jornalista Claudio Abramo (1988, p. 109) vai além quando trata de ética jornalística:  

 

Não existe uma ética específica para o jornalista: sua ética é a mesma do 

cidadão. Suponho que não se vai esperar que, pelo fato de ser jornalista, o 

sujeito possa bater a carteira e não ir para a cadeia. 
 

Do ponto de vista da infração à ética da profissão, Bernardes lembra ainda que o dano 

pode ser de outra natureza, não apenas moral. “Você está sujeito às mesmas leis brasileiras, 

sobre calúnia, falsidade ideológica, danos morais. Conteúdo é conteúdo.” 

 Perguntado se no Media Lab Estadão fica claro que a equipe vai atuar como jornalista, 

mesmo que o conteúdo criado seja pago por uma empresa, Ernesto respondeu: “Sim. Mas é 

jornalismo de marca. Você trabalha com uma causa, ou uma pauta, que é da marca”. 

Com o objetivo de sinalizar um mar menos revolto para que marcas e meios de 

comunicação pegassem o barco do conteúdo patrocinado, os legisladores americanos, ainda no 

final de 2015 e diante da expansão da prática na internet, começaram a agir. O órgão americano 

de defesa concorrencial FTC (do inglês Federal Trade Comission) expediu em dezembro 

daquele ano orientação para o uso de native advertising (como consta no documento original), 

mostrando preocupação com a transparência. O documento, de 11 páginas,47 causou polêmica 

no mercado editorial. 

As recomendações sugeriam diferenciar, de forma explícita, o conteúdo pago do 

editorial. Assinaturas como “apresentado por” deveriam ser trocadas por “conteúdo publicitário 

 

47  https://www.ftc.gov/news-events/press-releases/2015/12/ftc-issues-enforcement-policy-statement-

addressing-native. Acesso em: 12 nov. 2017. 
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patrocinado”. Diz mais: que essa indicação de patrocínio esteja próxima do título do conteúdo, 

a fim de permitir que o usuário saiba do que se trata antes de clicar e ser conduzido à página 

paga.  

O IAB (Interactive Advertising Bureau), órgão que representa as empresas de 

publicidade na mídia digital, afirmou que o FTC pede clareza sem ter evidências de abuso que 

pudessem dar suporte às orientações.48 “Ao mesmo tempo em que as recomendações prestam 

grande serviço para o setor, precisam ser tecnicamente factíveis, criativamente relevantes, e não 

uma inovação sufocante”, disse o vice-presidente do IAB, Brad Weltman. 

 

4.3 O terreno movediço da ética da notícia 
 

Para tirar a discussão sobre a ética da produção do conteúdo de marca do âmbito dos 

negócios e levá-la mais longe, ao universo das ideias, convém observar a posição do estudioso 

Michael Schudson, sociólogo e historiador dos meios noticiosos, professor da Columbia 

Journalism School, no artigo “Here’s what non-fake news looks like”, publicado em 23 de 

fevereiro de 2017 na Columbia Journalism Review. Diz ele:  

 

Jornalistas literalmente fabricam notícia. Eles não a acham. Não publicam 

transcrições da realidade. Mesmo nos seus melhores esforços, não 

forneceriam uma cópia da realidade, mas realidade em uma fôrma, realidade 

aumentada, realidade reconfigurada ao ser destacada numa página ou numa 

tela, realidade retocada pela mágica da própria publicação. (Tradução nossa) 

 

Autor dos livros The rise of the right to know: politics and the culture of transparency, 

1945-1975, e, com C.W. Anderson e Leonard Downie Jr., The news media: what everyone 

needs to know, Schudson completa: 

  

Este é um momento delicado, principalmente para jornalistas, cujo trabalho é 

produzir notícia, como o do pedreiro é construir casas. Mas há regras para 

ambos os ofícios. Fazer notícia, com tudo o que envolve de descolamentos da 

realidade, não se trata de falsear notícia. Nem se trata de dispender um esforço 

para capturar algo sobre o mundo real para o bem de um candidato ou causa 

favorita. Notícia genuína, e não notícia falsa ou turbinada ou corrompida, 

coloca a realidade primeiro; não submete reportagem honesta a consistência 

ideológica ou ao proselitismo político. Não se paga favor a anunciantes ou aos 

 

48  www.iab.com/news/iab-concerned-about-ftc-guidance-on-native-advertising. Acesso em: 12 nov. 

2017. 

http://www.hup.harvard.edu/catalog.php?isbn=9780674744059
http://www.hup.harvard.edu/catalog.php?isbn=9780674744059
https://www.amazon.com/News-Media-Everyone-Needs-Know®/dp/0190206209
https://www.amazon.com/News-Media-Everyone-Needs-Know®/dp/0190206209
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interesses financeiros do publisher, ou mesmo aos gostos da audiência. 49 

(Tradução nossa) 
 

No ambiente digital, que define o mundo pós-internet, e território geminado ao desta 

pesquisa, a elasticidade ética tem se ampliado exponencialmente. No universo do jornalismo, 

há quem defenda, como Mark Deuze e Daphna Yeshua (2001, p. 276), que há diferentes éticas 

profissionais entre os âmbitos offline e online: 

 

A internet dá forma e redefine uma série de questões éticas e morais que os 

jornalistas enfrentam quando atuam online, ou fazem uso de recursos online, 

razão pela qual optamos por distinguir entre a “velha” e a “nova” ética da 

mídia. A ética tradicional dos meios de comunicação pelo menos oferece uma 

base a partir da qual se podem explorar outros campos, uma base de padrões 

de verdade, objetividade e precisão. (Tradução nossa) 
 

O antropólogo, sociólogo e filósofo francês Edgar Morin (2007, p. 15) sugere uma 

elasticidade da ética ainda mais ampla: “A ética não pode escapar dos problemas da 

complexidade. Isso nos obriga a pensar a relação entre conhecimento e ética, ciência e ética, 

política e ética, economia e ética”. 

 A visão de Morin, trabalhada em associação ao pensamento do neurocientista António 

Damásio descrito pouco antes, sugere que a ética dos meios de comunicação de que fala o 

ensaio logo acima está sujeita à visão de mundo dos jornalistas que os compõem. E essa visão 

muda ao longo do tempo, como colocou Walter Benjamin no ensaio “A obra de arte na era da 

sua reprodutibilidade técnica” (segunda versão, publicada em 1955). Segundo Benjamin, nossa 

percepção foi enriquecida por vários fatores, do cinema à psicanálise, da obra de arte ao teatro. 

Temos uma leitura da vida coletiva muito mais rica do que tínhamos antigamente. O próprio 

cinema contribuiu para ampliar nossos horizontes. Diz o autor: 

De fato, o cinema enriqueceu o nosso horizonte de percepção com métodos 

que podem ser ilustrados pela teoria freudiana. Há cinquenta anos, um lapso 

numa conversa passava, mais ou menos, despercebido. Podia considerar-se 

uma exceção que tal lapso abrisse perspectivas profundas, numa conversa que 

parecia decorrer superficialmente. Desde “Psicopatologia da Vida 

Quotidiana”, esse fato alterou-se. Esta obra isolou e, simultaneamente, tornou 

analisáveis coisas que, anteriormente, fluíam na ampla corrente do 

 

49  http://www.cjr.org/analysis/fake-news-real-news-list.php. Acesso em: 8 nov. 2017. 
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percepcionado.50 

 

 

Se usarmos a ideia de Benjamin de que a percepção sobre o mundo, as relações humanas 

e a vida cotidiana muda à medida que vão se popularizando as inovações, tanto na área do 

estudo da mente como na da tecnologia, é de se acreditar que nossa visão de mundo na era 

digital, a era da informação, sofra uma ampliação contínua, senão exponencial.  

Tome-se o exemplo do interesse público, a razão da existência do jornalismo tradicional. 

Nos primórdios da profissão, quando as sociedades ainda estavam pouco estruturadas em 

termos de legislação, de infraestrutura e de regulamentação social, o jornalista era quase 

obrigado a tratar desses temas por respeito à ética profissional. Era parte de sua missão. Com o 

desenvolvimento das sociedades, e baseados na afirmação de Benjamin, pode-se sugerir que o 

interesse público, portanto, deve contemplar hoje várias pautas que não estavam presentes na 

agenda do jornalismo pioneiro. 

Exatamente como sustentam os pesquisadores Rogério Christofoletti e Guilherme 

Longo Triches (2014, p. 486):  

 

No passado, esses centros de poder – que eram concentrados nos monarcas e 

na igreja – influenciavam unidirecionalmente a população. Com o advento de 

sociedades mais democráticas, os interesses individuais e o livre mercado 

provocaram nova configuração de forças na sociedade. Aspectos 

mercadológicos passaram a interferir também no jornalismo. Segundo 

Bertrand (1999, p. 4), a mídia é, simultaneamente, “uma indústria, um serviço 

público e uma instituição política”. Assim, tanto o interesse público quanto o 

“interesse do consumidor” são balizadores do fazer jornalístico.  
 
 

Gislene Silva (2005, p. 103) sugere outras nuances para se pensar a relevância na 

atualidade. Primeiro, ela elenca o que faz um acontecimento ter valor-notícia, ou seja, reunir os 

pré-requisitos para qualquer seleção jornalística: “Esse é o caso de atualidade (novidade), 

importância, interesse, negativismo, imprevisibilidade, coletividade e repercussão”. Então 

continua:   

  

Ser um fato atual ou um acontecimento portador de algum dado novo é o 

princípio primeiro do jornalismo. Quanto à importância e ao interesse, o tema 

remete imediatamente à clássica separação entre hard news e soft news / fait 

 

50

 http://www.academia.edu/4739884/LIPOVETSKY_VYGOTSKY_FREIRE_BAUDELAIRE_ADORN

O_BENJAMIN_MARTIN-BARBERO. Acesso em: 4 jan. 2018. 
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divers ou, na conceituação de Lorenzo Gomis, o importante seria a informação 

que todos precisam saber e o interessante, uma informação que o público 

gostaria de saber, uma informação agradável de se conhecer.  
 

 

Dado que a noticiabilidade de um acontecimento não se pauta apenas pelo interesse 

público – o que eventualmente daria um ponto de partida para se discutir a ética do jornalista – 

e ganha, a partir dos estudos citados, impulso bem mais elástico, é de se perguntar se a ética 

jornalística pode ser discutida no caso dos profissionais que se tornam produtores de conteúdo 

de marca.  

O filósofo Zygmunt Bauman (1997, p. 15) não só não responde a essa questão como 

sugere que ela seja irrespondível: “O código ético a toda prova – universal e fundado 

inabalavelmente – nunca vai ser encontrado”.  

Assim como em relação à ética, Bauman (1997, p. 41) tem similar posição sobre moral: 

“A realidade humana é confusa e ambígua, e também as decisões morais, diversamente dos 

princípios filosóficos éticos abstratos, são ambivalentes. É nesse tipo de mundo que devemos 

viver”. 

Com base nessa mutabilidade, é possível dizer que não se pode estabelecer uma inter-

relação entre a ética de um produtor de conteúdo de marca e a de um jornalista que queira 

produzir informação patrocinada. A ética – ou a falta dela – é um atributo individual e depende 

do presente em que o indivíduo vive.  

Roberto Gazzi, diretor executivo de redação do Correio da Bahia, diz que o produtor 

de conteúdo de marca do estúdio da empresa em que trabalha “é o cara que usa a ética para 

produzir informação crível”. Para Gazzi, na peça de branded content “a credibilidade é tão 

importante quanto no conteúdo jornalístico. Ao tentar disfarçar, joga-se dinheiro fora. Alguém 

vai identificar a mentira”. 

Bernardes, do Media Lab Estadão, diz que deixa claro para todos os conteudistas, 

contratados ou parceiros do estúdio que dirige, que eles vão atuar como jornalistas. O executivo 

tem uma visão clara da responsabilidade moral dos jornalistas que produzem conteúdo pago no 

Media Lab. “Não tem conflito moral, porque você está trabalhando para uma peça de marca. 

Você tem princípios éticos do cidadão: não vai mentir. Você está fazendo um material que é 

publicitário. Ponto. Publicitário com foco informativo. Além disso, você está sujeito às mesmas 

leis brasileiras, sobre calúnia, falsidade ideológica, danos morais... Conteúdo é conteúdo”. 
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5. Como o conteúdo de marca pode derrubar  

a imagem de um veículo jornalístico 
 

5.1 Armadilhas nem tão escondidas 

 

São muitos os tropeços que podem ocorrer na publicação de um conteúdo de marca por 

uma plataforma jornalística – especialmente na versão impressa, objeto deste estudo. Às vezes 

por excesso de pressão do patrocinador, às vezes por descuido do próprio estúdio, e até por 

negligência da equipe editorial. E esses tropeços podem minar a credibilidade dos publishers. 

O mais óbvio obstáculo à qualidade de um conteúdo de marca é a pressão do poder 

econômico sobre o que se vai informar. Não se pode ser ingênuo a ponto de considerar que nos 

estúdios de publishers se faz o mesmo jornalismo que na sala ao lado, na redação. Ou que se 

observa todo rigor com que trabalham os jornalistas dos veículos de notícias. Pelo menos é a 

análise que resulta do estudo de caso (Capítulo 6), ainda que os gestores marquem posição de 

independência, ou de blindagem em relação ao patrocinador. 

Tanto Gazzi quanto Edward Pimenta, diretor do G.Lab, do Grupo Globo, afirmam que 

o contato do estúdio com o patrocinador não tem a mesma natureza de um atendimento de 

agência de publicidade: o conteúdo das peças, uma vez passado o briefing e iniciado o trabalho 

pelo jornalista responsável por desenvolver o conteúdo, só será visto pelo patrocinador quando 

publicado, dizem. “Se quiser ler antes de ser publicado, o patrocinador deve procurar outro tipo 

de operação”, diz Gazzi. “O que estou dizendo é claro: a redação do estúdio tem absoluta 

independência. Se [o patrocinador] quiser dar pitacos, vamos fazer com frilas e com agências 

externas.”     

Ecoando a posição dos gestores dos estúdios de criação de branded content montados 

dentro de empresas jornalísticas consultados por este pesquisador, Gazzi, do Correio da Bahia, 

afirma que há como driblar os escorregões: “Não tem muito segredo: marcas de bom jornalismo 

se associando a marcas comerciais com ética vão ser respeitadas como foram estes anos todos”. 

Este estudo, dentro de seu espírito exploratório e baseado na fundamentação dos dados 

que levantou, enumera eventuais resvalos dos veículos jornalísticos que podem ocorrer na 

produção e na apresentação de uma peça de branded content.   

 Não explicitar com clareza a relação comercial do conteúdo de marca  
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 Para começar, vale dizer que conteúdos patrocinados não são um conceito novo. Mesmo 

assim, sua presença em páginas de notícias (on e offline) ou na timeline continua gerando 

confusão na cabeça dos leitores. Alguns têm dificuldade em identificá-los. Quando o fazem, 

têm sentimentos dúbios em relação ao espaço que eles dividem com o conteúdo editorial. Isso 

sem contar que podem pensar que os editores das notícias não deveriam “se rebaixar” a ponto 

de querer “enganar” os leitores fazendo um passar pelo outro.  

 O território que o conteúdo de marca ocupa é bastante preocupante, uma vez que o 

usuário da web consome cada vez mais informação via feeds, quer em sites de veículos 

jornalísticos, quer em redes sociais. Integrar suas mensagens no fluxo de notícias é tudo o que 

os anunciantes gostariam de fazer. 

 Por isso, é importante que todo conteúdo patrocinado, por mais próximo que esteja do 

editorial – em temática, abordagem, linguagem ou desenho –, seja destacado como tal. O que 

pode ser feito com a tag “patrocinado por...”, por exemplo. Ou com o uso de boxes. Ou de 

fundo colorido. Ou de fontes diferentes. Recursos para mostrar se tratar de uma peça comercial 

não faltam. 

 Abordar um tema que não pertença ao universo do publisher 

 Em primeiro lugar, uma empresa noticiosa, por mais que pregue a imparcialidade e a 

objetividade, tem os próprios valores. Eles podem levar em conta o interesse coletivo, um 

pensamento econômico, princípios morais e religiosos, liberdade de expressão, entre outros. Se 

uma marca, no afã de se destacar, propuser um conteúdo sensacionalista, polêmico, pode entrar 

em conflito com a linha editorial a que os leitores da plataforma estão acostumados. E aí minar 

a sua imagem, cuja construção é um trabalho que, para ser feito, leva anos e requer muito 

dinheiro. 

Numa pesquisa conduzida pelo portal Contently em parceria com Tow-Knight 

Center for Entrepreneurial Journalism (da Universidade da Cidade de Nova 

York) e Radius Global Market Research, quase metade dos entrevistados 

disseram que um veículo que produza conteúdo patrocinado para uma marca 

em que a audiência não confia pode acabar afetando a opinião dos leitores 

sobre o publisher. Um exemplo: a revista The Atlantic apanhou feio ao 

publicar conteúdo patrocinado pela Igreja da Cientologia alguns anos atrás. 

(CONTENTLY, 2016, online)  

 

 Usar membros da equipe editorial regular para criar conteúdo de marca 
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 Considerados um ativo importante para agregar qualidade e relevância às peças de 

branded content, membros das equipes editoriais dos meios de comunicação estão sendo 

puxados para os estúdios de criação para produzir conteúdo patrocinado. Por quê? Porque 

conhecem bem a audiência, sabem “a voz” de determinado título da empresa, estão 

familiarizados com os canais de distribuição de informação (mídia social, site, newsletter, 

evento etc.) e sabem dizer qual conteúdo serve para qual canal levando em conta determinada 

audiência. E qual o problema? Nenhum, se ele só trabalhar no estúdio de conteúdo de marca. 

Mas há um sério problema de credibilidade se ele continuar a desempenhar tarefas na redação. 

Especialmente se a empresa se mantiver rígida na regra da separação Igreja-Estado – a máxima 

que prega que os interesses comerciais não se misturam aos editoriais. Recente pesquisa feita 

pelo Native Advertising Institute em parceria com a Fipp (organização que reúne as revistas no 

mundo), envolvendo 140 executivos de revistas em 39 países, revelou que 68% delas usa equipe 

editorial para criar publicidade nativa, 37% mais do que os estúdios criados pelos proprietários. 

Imaginemos a decepção da audiência se souber que um repórter também está criando conteúdo 

publicitário. Um conflito de interesse desses vai gerar muito barulho nas redes. E vai minar a 

credibilidade do publisher, em que pese a seguinte declaração feita em 2013 pelo CEO da Time 

Inc., Joseph Ripp: “Acreditamos que uma colaboração efetiva cruzada entre as linhas de 

negócios e de editorial é imperativo se quisermos sair bem-sucedidos como uma empresa 

independente” (CONTENTLY, 2016, online). 

 

 

 Ser mais atraente e memorizável que o conteúdo jornalístico do próprio publisher 

 A impressão que tal prática pode passar é que o veículo está mais preocupado em 

investir cérebros e recursos em práticas comerciais do que em bom jornalismo – o mais nobre 

dos atrativos rentabilizáveis de uma empresa de notícias. O problema é que, quando isso 

acontece, a verdade geralmente é: não é só a peça de branded content que é criativa; o 

jornalismo da empresa vai mal mesmo! E isso fica evidente para a audiência se a impressão sair 

dessa página específica e acompanhar a leitura e a percepção em outras matérias da plataforma. 

  O inverso também é verdadeiro: se peças de conteúdo de marca estão muito aquém da 

qualidade editorial, criam um ruído que pode prejudicar a percepção de valor do publicador de 

notícias. A audiência pode identificar desespero de causa, para dizer o mínimo.  
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 Exagerar em número de peças em uma mesma página 

 Na medida em que a mídia display (anúncios clássicos, que aparecem de forma direta, 

frente a frente com o leitor, sem necessitar de um clique para acessá-los) e os vídeos pre-roll 

vão perdendo cada vez mais impacto junto a audiências (especialmente no mobile, com maior 

dificuldade de visualização em decorrência do formato diminuto dos aparelhos), e por 

conseguinte junto a anunciantes, o conteúdo de marca, mais envolvente, tende a ganhar espaço 

físico e no share de receita. O problema acontece quando muitas marcas se mobilizam para 

estar presentes em um feature extraordinário oferecido em decorrência de um fato especial (a 

Copa do Mundo ou um caderno sobre tecnologia, por exemplo). Se não houver discernimento 

e parcimônia, o leitor pode se sentir ofendido com tanto post pago e criar um efeito rebote na 

relação com o veículo que está publicando o material de marca. Ou seja, a irritação pode se 

transformar em crítica ou fuga de atenção, da mesma forma que o abarrotamento de ofertas de 

consumo, entretenimento, jogos e publicidade tradicional faz a audiência buscar algo mais 

relevante.   

 Errar no enfoque: desrespeitar a audiência (na sua demanda, no seu perfil 

comportamental) 

 Um conteúdo de marca deve falar a, no mínimo, duas audiências: a da marca e a do 

publisher que o hospeda. Mais: tendo a empresa vários títulos jornalísticos, é importante 

conhecer a fundo o público ao qual se vai falar, acompanhar suas demandas via redes sociais, 

e-mails, enquetes etc. Ter o termômetro de como pensa e se comporta a audiência da plataforma 

jornalística é fundamental para acertar a mão na veiculação da mensagem do cliente. Ao 

produzir um case de, digamos, moda para uma revista de economia, a linguagem e as 

ferramentas precisam ser trabalhadas de modo que não desrespeitem o lifestyle do público nem 

o propósito da marca, sob o risco de os leitores passarem a perder a empatia que têm com o 

título. Como lembra Edward Pimenta: “O conteúdo de marca produzido in-house traz o 

endorsement da empresa que o publica”. Se tudo estiver alinhado, a confiança entre leitor e 

publisher não é abalada. Do contrário... 

 Não estar atento ao que se passa no mundo “lá fora” 

 O publicador deve estar atento às tendências do mercado. Se determinada marca quiser 

veicular um conteúdo datado ou avançado demais para uma audiência de características 

contemporâneas, corre o risco de ficar falando sozinha. O publicador deve ter um olhar sobre o 
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que se passa também na órbita fora de suas audiências, uma vez que qualquer novo 

comportamento, gadget ou trend em estilo pode vir a ser adotado de uma hora para a outra por 

sua audiência. Por exemplo: não seria o fato de os leitores da revista Exame terem um 

aspiracional de consumo que envolva carros e motos de luxo um impeditivo para que o 

conteúdo do banco Itaú fale de mobilidade urbana. “Perder o barco” do que está acontecendo 

de mais contemporâneo na sociedade pode minar a confiança do leitor na sua plataforma por 

achá-la acomodada demais. 

 Esse olhar sobre o lifestyle do ser humano frente às novidades tecnológicas que surgem 

constantemente pode trazer pontos à credibilidade de um publisher. O post pago “What it takes 

to be human” (2016), feito pelo The New York Times para a UBS, instituição que promove o 

Prêmio Nobel, é um bom exemplo disso. Produzido pelo T Brand Studio, a peça faz o leitor 

interagir com um robô, num diálogo de inteligência artificial envolvente, emocional.  

 Colar demais em conteúdos da mesma página 

 O valor da mensagem de um patrocinador no fluxo da complexa jornada do consumidor 

de informação em uma plataforma jornalística tem muito a ver com o fato de ser original, de 

parecer novidade. Esse valor é transferido ao publisher, na medida em que realmente reverbera 

na audiência e é compartilhado, comentado. Mas, se a mensagem paga estiver em meio a um 

mar de notícias com quem dívida afinidades, a perspectiva de perder relevância é razoável. E 

qual publisher estaria interessado em que seus leitores paguem por conteúdos que não sejam 

relevantes, ou que não os entretenham de forma inteligente?  
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6. O estudo de caso do Estadão à luz do jornalismo e do storytelling 

 

Para compreender melhor a produção e publicação do conteúdo de marca por uma 

plataforma jornalística e verificar sua eventual afinidade com o jornalismo e o possível emprego 

de inovação nas narrativas e linguagens, este autor fez uma pesquisa de campo nas 31 edições 

de outubro de 2017 da versão impressa do jornal O Estado de São Paulo, a fim de estudar as 

peças criadas e assinadas pelo Media Lab Estadão. Convém deixar claro que a versão impressa 

do jornal é a mesma que os assinantes digitais leem. O que muda em termos de conteúdo online, 

no portal do Estadão (www.estadao.com.br), são a presença das notícias do dia, as seções do 

próprio site, os blogs, as ações com assinantes (Clube Paladar, por exemplo) e, é claro, a 

interatividade imediata com os leitores. Do ponto de vista da publicidade, o portal funciona 

tanto como uma extensão dos pacotes vendidos pelo departamento comercial do jornal impresso 

e pelo Media Lab Estadão quanto por iniciativa própria. Como já explicado na Introdução deste 

trabalho, foi investigado apenas o material publicado na sua versão impressa. Aqui uma 

observação: duas edições (as dos dias 16 e 18) foram acompanhadas apenas na versão online, 

uma vez que não foram encontradas no Estadão em papel. As outras foram checadas nas 

versões offline e online. 

A investigação se deu sobre o material de outubro porque, conforme já explicado, o 

diretor do Media Lab Estadão, Ernesto Bernardes, afirmou ser este “o melhor mês do ano”. 

Disse ele tratar-se de um período não só de grande volume de produção, como também da maior 

receita do ano até ali (em nenhum momento o diretor foi autorizado a fornecer dados absolutos 

sobre números financeiros). A projeção de crescimento da área, de 2017 sobre o ano anterior, 

era de 20%, no momento da entrevista deste pesquisador com Bernardes. 

O Media Lab, segundo Bernardes, não guarda arquivos das peças publicadas nem dados 

sobre a agenda da publicação, o que levou este pesquisador a uma investigação de campo sobre 

as 31 edições impressas (ver Anexo 2). Em sete dias de trabalho, foram escrutinadas 2.072 

páginas, no papel e na web, e encontrados 20 projetos assinados pelo Media Lab Estadão, 

espalhados por 15 edições (conforme descritos e analisados a seguir). A ideia da investigação 

era verificar, além das afinidades propostas no início deste capítulo, se são peças de branded 

content, como descrito neste trabalho, ou se são de outros formatos de conteúdo patrocinado, 

como publieditoriais, projetos customizados, native ads etc.  

Além disso, esta parte da pesquisa consiste ainda na análise da produção – linguagem, 

processos, imagem – e da publicação do material patrocinado originalmente na mídia impressa. 
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Como disse o responsável pelo Media Lab Estadão, a aposta do estúdio é na linguagem 

jornalística: “Branded content pode ser entretenimento, utilidade, jornalismo. Nossa 

especialidade é linguagem jornalística – com as sutilezas necessárias. No Estadão, 90% dos 

projetos de branded content utilizam linguagem jornalística”. O diretor trata todo o material 

produzido pelo Media Lab sob o guarda-chuva do termo branded content. “Native advertising 

é branded content. Tudo é branded content. E tudo é content marketing”. Cleusa Turra, diretora 

do Estúdio Folha, costuma usar o termo “projetos patrocinados”, que aliás faz parte da 

assinatura do Estúdio Folha. O Estúdio ABC, da Abril Mídia, tem no próprio nome o formato 

que hoje é o mais atraente dos conteúdos patrocinados. Mas parte de sua produção não se 

encaixa na categoria conforme modelada por este trabalho: a Abril produz no mesmo 

departamento publieditoriais, quando se trata do impresso, e native ads, quando a plataforma é 

online.   

A observação de publicações de conteúdos patrocinados a partir da versão impressa de 

O Estado de São Paulo – e não de um publisher originalmente online – ganha mais sentido 

quando se olha para a audiência: o leitor está ali porque pagou pelo conteúdo, o que, segundo 

Ernesto Bernardes, o torna mais qualificado. No papel também não há click baits (chamadas de 

conteúdo caça-clique, destinadas a aumentar os números da audiência, atrativos na hora de 

vender publicidade).  

“A audiência impressa ainda é responsável pela maior parte da receita do jornal, porque 

as assinaturas do impresso são mais caras e os anúncios, mais caros também”, diz Bernardes, 

observando, no entanto, que o número de leitores da versão em papel “é ínfimo em relação à 

audiência do portal”. São entre 180 mil e 200 mil leitores diários no offline contra 20 milhões 

de unique visitors no site www.estadao.com.br. 

Esse grande público-alvo da mensagem de marca – embora não seja objeto deste estudo 

– aparentemente não parece incomodado com o crescimento da presença das peças em meio a 

notícias. Segundo Bernardes, não houve um só e-mail ou comentário online que manifestasse 

desaprovação quanto ao uso de conteúdo de marca. Perguntado se nem no impresso, onde ele 

diz estar o público mais tradicional do Estadão, teria havido algum desconforto com a 

publicação de conteúdo pago, Bernardes respondeu: “Nunca li um e-mail ou carta de alguém 

reclamando”.  

Este pesquisador, ao analisar a produção do Media Lab Estadão, investigação que, além 

da narrativa (ou da falta dela), levou em conta o alvo da mensagem, o desenho da peça, 

processos e o uso de linguagens (gráficos, apelo visual), pôde perceber um padrão – aliás, 



91 

 

  

exatamente como Bernardes descreveu: a linguagem jornalística, direta, razoavelmente enxuta, 

objetiva.  

Alguns dados estatísticos importantes saltam de uma primeira observação sobre as peças 

de conteúdo patrocinado produzidas pelo Media Lab Estadão publicadas em outubro no jornal 

O Estado de São Paulo:  

1) O dia da semana com a maior incidência de conteúdo patrocinado assinado pelo 

Media Lab Estadão foi terça-feira: as cinco terças-feiras de outubro tiveram peças 

do Media Lab publicadas. No total foram 8 peças. Terça foi também o dia que 

individualmente ganhou em número de peças numa mesma edição: três peças, no 

último dia do mês (31/10).  

 

2) Terça ainda conquistou o segundo lugar, ao lado de segunda-feira, entre os dias mais 

escolhidos para conteúdos patrocinados: duas peças nas terças 24 e 31, assim como 

nas segundas 2 e 16. 

 

3) Quatro dos cinco domingos do calendário tiveram peças, uma em cada um. Apenas 

o primeiro do mês (dia 1º) passou em branco. 

 

4) Três das cinco segundas-feiras foram premiadas, com cinco peças no total (presença 

dobrada no dia 2 e no dia 16). 

 

5) Edições de quarta (25), quinta (19) e sexta-feira (20) receberam apenas uma peça 

cada uma. Todas na segunda quinzena do mês. 

 

6) Apenas um dia da semana, o sábado (foram quatro no mês), não foi contemplado 

com conteúdo do Media Lab Estadão.  

 

7) A segunda quinzena do mês foi a mais procurada: 14 peças, contra 6 da primeira 

quinzena. 

 

8) A semana (iniciada no domingo) com mais dias contemplados foi a de 15 a 21: 

apenas na quarta e no sábado não houve peças do Media Lab publicadas. 
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9) As quatro edições que tiveram mais de uma peça assinada pelo Media Lab foram: 

dia 2 (duas peças), uma segunda-feira, quando o jornal circulou com 36 páginas; dia 

16 (duas peças), outra segunda-feira, quando o jornal saiu com 36 páginas; dia 24 

(duas peças), uma terça-feira, quando o jornal circulou com 46 páginas; e dia 31 

(três peças), outra terça-feira, quando foi impresso com 48 páginas (mais as 12 

páginas do caderno especial de agronegócio, que não aparece na versão digital).  

 

10) A média de páginas por edição daria 66,8, praticamente 67.  

 

11) A maior edição foi a do dia 20, sexta-feira, com 178 páginas, que teve uma única 

peça assinada pelo Media Lab. 

 

12) A menor edição teve 36 páginas: quatro das cinco segundas-feiras de outubro (as 

dos dias 2 e 16 com duas peças do Media Lab cada uma) e um sábado, dia 14.  

 

13) Não houve nenhuma publicação de conteúdo patrocinado nas 31 capas do Estadão 

em outubro. 

 

14) Não houve nenhum conteúdo patrocinado publicado nas páginas de Esportes. Isso, 

mesmo quando a editoria de Esportes fez parte do primeiro caderno, onde estão 

Política e Economia, setores pelos quais o Estadão é mais prestigiado. 

 

15) A editoria Internacional também não recebeu peças de conteúdo patrocinado do 

Media Lab Estadão. 

 

16) As editorias que abrigaram o maior número de peças de conteúdo patrocinado 

foram:  

Caderno 2 (cultura/entretenimento): 6 peças (todas da Braskem) 

Economia: 3 (NEC, Abihpec, NEC) 

Metrópole (cidades): 3 peças (Embratel/Volvo, Estadão/calhau, FEI) 

Viagem (turismo): 2 (Ceará, Ceará) 

Política: 2 (Bristol-Myers Squibb, Hospital Leforte) 

Cadernos especiais: 1) Bate-Papo Lado A Lado B: 1 (Ambev) 

                               2) Estadão.edu: 1 (COC by Pearson) 
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Publicação customizada: 2 (encarte FenaSaúde, Caderno de Agronegócio) 

 

A seguir, estão dissecadas as 20 peças assinadas pelo Media Lab Estadão nas 31 edições 

do mês de outubro. 

 

2 de outubro 

1º caderno 

Incidência: 1 

Patrocinador: Bristol-Myers Squibb 

Setor: farmacêutico 

Localização: Política, página 9 (conta como página, uma dupla do Itaú logo depois da capa não 

contou na numeração) 

Tamanho: página inteira 

Peça: “A era dos remédios inteligentes” (Figura 11) 

Tema: inovação farmacêutica. Sobre remédios imuno-oncológicos, a “maior novidade no 

tratamento de tumores nos últimos 10 anos”, diz o texto. “É uma forma muito promissora de 

tratamento”, diz Artur Katz, oncologista e coordenador da área de oncologia clínica do Centro 

de Oncologia do Hospital Sírio-Libanês, de São Paulo 

Formato: branded content (conteúdo de marca) 

Linguagem: jornalística 

Patrocinador é citado? Não na matéria principal. No boxe “Biomarcadores para um 

tratamento mais preciso”, sim, como fornecedor de um teste para detectar o nível de expressão 

da proteína PD-L1. O boxe é 1/3 do tamanho da matéria principal 

Patrocinador tem o produto principal da matéria? Ela não diz se o laboratório tem um 

medicamento imuno-oncológico 

Quantas fontes: duas – dois oncologistas (Carlos Gil Ferreira, coordenador de pesquisa em 

oncologia do Instituto D’Or de Pesquisa e Ensino, no Rio de Janeiro, e Artur Katz) 

Apresentação gráfica: predominantemente infografia, mas com texto introdutório 

Narrativa: sim, uma história com desenhos, “Os tumores contra-atacam”, mostrando como são 

criados e combatidos os tumores 
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Assinatura: em cima, com os dois logotipos (estúdio e laboratório), e no pé da página, com a 

tag “Este material foi produzido pelo Media Lab Estadão com o patrocínio da Bristol-Myers 

Squibb”, em letras brancas sobre uma faixa preta de lado a lado da página 

 

Análise 

A peça tem muitos dos elementos que o estudo levantou sobre conteúdo de marca. Nas 

características mais técnicas, ali se encontram a assinatura dupla (publisher e patrocinador) no 

alto da página, e, no pé, sobre a tarja. Não há dúvida de que se trata de material pago. O texto 

também não vende diretamente um produto ou serviço, mas trata de uma descoberta da ciência 

– os novos remédios que ajudam o sistema imunológico no combate aos tumores. Bem, vale-se 

de afirmações como “os remédios imuno-oncológicos, a maior novidade no tratamento de 

tumores nos últimos 10 anos”. Para que considere isso crível, o leitor precisa confiar nos valores 

das marcas Estadão e do laboratório Bristol-Myers. Mas não há promessas inverossímeis, 

conforme demonstra o tom da afirmação do oncologista do Sírio-Libanês, Artur Katz: “É uma 

forma muito promissora de tratamento”. 

A peça mostra as sutilezas que um conteúdo de marca pede. O patrocinador quase não 

é citado, e sua inclusão está pertinente a um tema maior – o combate ao câncer –, de maior valor 

que apenas um determinado produto ou serviço. 

Também amplia a discussão com o boxe “Os principais tratamentos disponíveis”, que 

mostra cinco procedimentos que ajudam na derrota da enfermidade. 

A apresentação gráfica é exemplar, com ilustrações de bom gosto. E, até certo ponto 

leve, como na narrativa “Os tumores contra-atacam”. Estruturada em forma de infográfico, a 

história conta como a enfermidade e os medicamentos entram em batalha, usando termos como 

“bandido que deixa rastro”, “células que formam um batalhão”, “tumores usam disfarce”, 

“desligar a célula”.  

O posicionamento da peça também é pertinente: não havendo caderno de saúde na 

edição – e, mesmo se houvesse, talvez ficasse direto demais, pouco sutil –, o material está 

disposto em uma página inteira da editoria Política (pág. 9), que se supõe acompanhada por 

leitores mais maduros. 
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Figura 11. “A era dos remédios inteligentes”. 

Fonte: O Estado de São Paulo 
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3º caderno (Caderno 2): 8 páginas 

Incidência: 1 

Patrocinador: Braskem 

Setor: petroquímico/ plástico 

Localização: última página do Caderno 2 

Tamanho: meia página 

Peça: “Empresas iniciam transição para uma economia de baixo carbono” (Figura 12) 

Tema: investimento em sustentabilidade ecológica/meio ambiente 

Os debates da terceira edição da série de programas Pensando o Futuro, da Rádio Eldorado 

Formato: branded content (conteúdo de marca) 

Linguagem: jornalística 

Patrocinador é citado? Não diretamente, mas por meio do gerente de matérias-primas 

renováveis da Braskem, Ricardo Nery, que participou dos debates, junto com Marina Mattar, 

da Associação Brasileira da Indústria Química (Abiquim) 

Patrocinador tem o produto principal da matéria? Não, é uma questão de gerenciamento de 

marca, branding, posicionamento  

Quantas fontes: duas fontes, já citadas 

Apresentação gráfica: matéria 

Narrativa: sem registros significativos 

Assinatura: no alto da matéria, com os dois logotipos (estúdio e empresa) e o verbo “apresenta” 

abaixo do logo da Braskem, no singular. No pé da página, a tag “Este material foi produzido 

pelo Media Lab Estadão com o patrocínio da Braskem” 

 

Análise 

A Braskem, braço do grupo Odebrecht ligado ao setor químico, de produção de 

plásticos, optou em outubro por fazer uma campanha quase de content marketing. São seis 

peças ao longo do mês, todas no Caderno 2, um espaço destinado a cultura e entretenimento. 

Por essas características de deslocamento entre tema e audiência, nota-se que a 

mensagem pretende envolver um público que não é o típico de um conteúdo de ordem 



97 

 

  

econômica. É isso que o branded content também propõe: uma ampliação no alcance da 

mensagem, justamente por tratar de valores, não de produtos específicos. 

Os valores que a Braskem tem interesse em discutir – e, portanto, via engajamento, 

agregar à própria marca – são o da sustentabilidade, da ecologia, do bem-estar. Se vai conseguir, 

dado o território pedregoso que a sustenta – a indústria química, que produz, a partir de petróleo 

(fonte esgotável), um produto sabidamente de difícil degradação –, é questão da qualidade da 

informação. 

E o conteúdo das peças – essa trata do desafio das empresas de reduzir o impacto de sua 

produção no aquecimento global – é bem estruturado, contemplando a discussão do tema e as 

iniciativas que estão sendo desenvolvidas. 

A Braskem se posiciona sutilmente na peça, sem tentar vender uma imagem de forma 

grosseira, eventualmente carregada de proposições que soariam difíceis de consumir. O texto, 

de características jornalísticas, trata de um debate realizado na Rádio Eldorado na série de 

programas Pensando o Futuro. O representante da empresa chega a dizer que “o Brasil e a 

Braskem estão na fronteira do conhecimento”, o que sustenta a relevância da discussão, embora 

a confiabilidade na afirmação, mais uma vez, vem mais emprestada do publisher. É de supor 

que empresas desse porte, Estadão e Braskem, não seriam venais a ponto de pôr sua 

credibilidade em risco numa hora em que praticamente a humanidade toda tem os olhos virados 

para a sustentabilidade, e toda informação pode ser tanto fake news como pode ter sua 

verossimilhança contestada. 

 



98 

 

  

 

Figura 12. “Empresas iniciam transição para uma economia de baixo carbono”. 

Fonte: O Estado de São Paulo 
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3 de outubro 

3º Caderno (Caderno 2): 8 páginas 

Incidência: 1 

Patrocinador: Braskem 

Setor: petroquímico/ plástico 

Localização: última página do Caderno 2 

Tamanho: meia página 

Peça: “Energia sem desperdício” (Figura 13) 

Tema: sustentabilidade/ conservação de energia 

Formato: conteúdo de marca 

Linguagem: jornalismo/ jornalismo de serviço 

Patrocinador é citado? Sim 

Patrocinador tem o produto principal da matéria? Não, é uma questão de branding, 

posicionamento  

Quantas fontes: três  

Apresentação gráfica: matéria 

Narrativa: pouco significativa 

Assinatura: no alto da matéria, com os dois logotipos (estúdio e empresa) e o verbo “apresenta” 

embaixo do logo da Braskem, no singular. No pé da página, a tag “Este material foi produzido 

pelo Media Lab Estadão com o patrocínio da Braskem” 

 

Análise 

Com um texto de abre que aborda temas de interesse público – crise energética, 

racionamento, preço de tarifas, redução da pobreza – e um viés de jornalismo de serviço na 

sequência – o que se pode fazer para economizar energia –, a peça envolve a audiência com 

assuntos relevantes da ordem do dia.  
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Faz isso sem martelar as iniciativas do patrocinador. Pelo contrário, ouve cidadãos sobre 

o tema, sugere ações para a população, e só então, no final da peça, comunica que “já reduziu 

em 14% o consumo total de energia em todas as suas unidades no País”.  

A apresentação da peça é sóbria, com um looking field jornalístico, pouco intrusivo: tem 

duas fotos, com legenda, mas percebe-se com certa clareza que não segue o projeto gráfico do 

jornal. As imagens, que mostram os cidadãos entrevistados, estão alinhadas com o objetivo da 

mensagem: falar com a sociedade, mostrar a possibilidade de melhora, expor ideias de forma 

horizontal, pouco professoral.  

Assinada devidamente, dividida do material editorial por um fio grosso, é uma peça que, 

do ponto de vista da criação, foi trabalhada dentro do formato de comunicação do conteúdo de 

marca de que este estudo trata.  
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Figura 13. “Energia sem desperdício”. 

Fonte: O Estado de São Paulo 



102 

 

  

8 de outubro 

2º caderno (Economia & Negócios): 12 páginas  

Incidência:  1 

Patrocinador: NEC (não assina o texto na parte superior, só o Media Lab) 

Localização: página 5 (metade inferior) 

Peça: “Inovações mudam mercados e consumidores” (Figura 14) 

Tema: soluções em telecomunicações. O texto trata da participação da NEC em evento de 

tecnologia, com estande mostrando novidades 

Formato: publieditorial. O patrocinador não assina a peça, e o logo do Media Lab está à direita. 

Não há o verbo “apresenta” abaixo do logo da marca. Há um suposto “chapéu” – Tecnologia – 

no canto superior esquerdo, com tipologia diferente da usada no projeto gráfico do Estadão, 

embora o recurso seja semelhante ao aplicado pelo jornal para apresentar novos assuntos. A 

falta da assinatura dupla no topo exime a responsabilidade visível da marca patrocinadora sobre 

o conteúdo 

Linguagem: jornalística.  

Patrocinador é citado? É o foco do material 

Patrocinador tem o produto principal da matéria? Sim, vários equipamentos  

Quantas fontes: uma – Daniel Mirabile, presidente da NEC no Brasil 

Apresentação gráfica: publieditorial, fonte única, o patrocinador é tema central, tipos (fontes) 

diferentes, imagens recortadas em formato redondo, fotos do estande do patrocinador  

Narrativa: não há 

Assinatura: apenas a do Media Lab na parte superior. Na inferior, sobre a faixa azul de baixo, 

lê-se: “Este material é produzido pelo Media Lab Estadão com patrocínio da NEC”. No canto 

direito da faixa, a tag da NEC “Orchestrating a Brighter World” e o logotipo. 

  

Análise 

A peça tem o velho conhecido formato do publieditorial: não há uma assinatura dividida 

entre publisher e patrocinador, que neste caso optou por ficar mais escondido, na tarja inferior. 

A produção deixou clara essa característica: o chapéu (o tema a ser tratado, no alto do texto, 

antes do título) está formatado de forma exagerada, longe do projeto gráfico do publisher; as 
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imagens estão recortadas em círculos, modelo típico de peças não jornalísticas; e o título do 

conteúdo está em itálico, tipologia quase nunca adotada por chamadas em jornais impressos. 

Fora isso, o patrocinador aparece de forma objetiva, no lide da “matéria”. A linguagem 

do texto é próxima da jornalística, cujo uso foi ressaltado pelo diretor do Media Lab Estadão, 

conforme exposto no início deste capítulo: há citações em aspas, intertítulos, mas não há 

legendas nas imagens.  
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Figura 14. “Inovações mudam mercados e consumidores”. 

Fonte: O Estado de São Paulo 
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10 de outubro 

1º caderno (Política, Internacional, Metrópole, Esportes): 24 páginas  

Incidência:  1 

Patrocinador: Embratel 

Setor: telecomunicações 

Localização: página 15 (editoria Metrópole) 

Tamanho: página inteira 

Peça: “Empresas e consumidores conectados” (Figura 15) 

Tema: internet das coisas, sistema inteligente para gerenciar carros (Volvo) 

Formato: branded content (conteúdo de marca) 

Linguagem: jornalística, próxima à do jornalismo de serviço, em alguns pontos 

Patrocinador é citado? Sim 

Patrocinador tem o produto principal da matéria? Sim, o sistema desenvolvido para o 

Volvo XC60 T5 

Quantas fontes: uma 

Apresentação gráfica: jornalismo, mas estilizado: imagens recortadas, de forma facetada. As 

cores usadas no título não são usuais no projeto do jornal 

Narrativa: não significativa 

Assinatura: os dois logos na parte superior, com a tag da Embratel “Sua empresa no próximo 

nível” logo abaixo do logo da marca. Não há verbo – nem “apresenta”, nem “patrocinado por”. 

Na barra inferior, a tag usual do Media Lab: “Este material é produzido pelo Media Lab 

Estadão, sob patrocínio da Embratel”. 

 

Análise 

O posicionamento da peça numa página inteira da editoria Metrópole estaria muito bem 

alinhado com o conteúdo – discussão sobre a internet das coisas – não fosse o foco do debate o 

impacto dessa tecnologia nas organizações. Apenas a segunda parte do conteúdo – o sistema 

desenvolvido pelo patrocinador para um carro – garante uma leitura totalmente pertinente ao 
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ambiente em que está posicionado. Talvez por isso seja a parte mais destacada, com grandes 

imagens, texto com cor de fundo, fotos de detalhes recortadas de modo facetado e selos 

chamando para os temas a ser mostrados. 

No geral, a peça é um conteúdo de marca de características jornalísticas, ou melhor, 

editada como uma matéria especial: há o texto principal, que discute a tendência em tecnologia 

para os próximos anos, um tema amplo e relevante. O patrocinador não aparece nem no título, 

nem no olho, nem no lide – dado o tamanho da peça, a dimensão do boxe reservado a ele não 

compromete a pertinência da peça ao território do branded content. 

Formalmente, está mostrado se tratar de um conteúdo pago, com as duas assinaturas no 

alto (e a palavra patrocínio sobre o logo da Embratel), o desenho diferenciado, textos sobre 

boxes coloridos e recorte não usual das fotos. 

PS.: é interessante notar que, na página 17, há um anúncio de página inteira da Embratel, 

institucional, falando de soluções de internet das coisas. 
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Figura 15. “Empresas e consumidores conectados". 

Fonte: O Estado de São Paulo 
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15 de outubro 

Encarte especial (formato standard): 8 páginas 

Incidência: 1 

Patrocinador: FenaSaúde (Federação Nacional de Saúde Suplementar) 

Setor: saúde/ planos de saúde 

Localização: caderno separado, encartado junto com os outros cadernos do jornal 

Tamanho: standard, 8 páginas 

Peça: “3º Fórum da Saúde Suplementar” (Figura 16) 

Tema: discussões sobre problemas (custos, regras, viabilidade financeira, fraudes) que afetam 

o setor dos planos de saúde  

Formato: publicação customizada 

Linguagem: cobertura jornalística, no geral: tem fotos, tabelas, gráficos e ilustrações 

Patrocinador é citado? Sempre 

Patrocinador tem o produto principal da matéria? Trata-se de uma instituição 

Quantas fontes: várias, muitas delas ligadas à FenaSaúde. O caderno fala de um setor, o de 

assistência de saúde privada 

Apresentação gráfica: jornalística 

Narrativa: nada que mereça registro especial 

Assinatura: Media Lab Estadão, com logo à direita (sem o verbo “apresenta”). O título é 

autoexplicativo: “Especial FenaSaúde”, com a palavra Especial em letras menores sobre a 

marca FenaSaúde, que tem quase a largura da página 

 

Análise 

Este é um caderno especial – montado em um conjunto de páginas separado do fluxo de 

papel previsto para a estrutura do jornal em si.  

Além disso, é customizado: feito sob medida para uma marca (no caso, uma organização 

de classe, a FenaSaúde).  
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Essas duas características não o definem como branded content nem o desautorizam a 

chamar-se assim. É o conteúdo que define o DNA da peça, não seu suporte. 

 E não há nas oito páginas do caderno garantias de sua aproximação como o conteúdo 

de marca conforme formatado por este estudo. Trata-se de um material informativo, com 

características jornalísticas, que cobre, de forma objetiva, em textos longos, os debates e os 

temas que protagonizaram o 3º Fórum da Saúde Suplementar, evento do trade dos planos de 

saúde. Não há sutilezas na edição. 

Há muita informação consistente, estatísticas, ideias, propostas de solução, apresentação 

de problemas (fraudes, abusos). Do ponto de vista jornalístico, é um conteúdo, claro, 

customizado, mas recheado, com várias fontes. No âmbito da disciplina a que pertence, pode-

se dizer que esse caderno especial trabalha sua mensagem na área de relações públicas, 

contextualizando empresas dentro de uma conjuntura econômica e judiciária específica, e, com 

isso, buscando o entendimento do leitor sobre o setor.  
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Figura 16. “3º Fórum da Saúde Suplementar”. 

Fonte: O Estado de São Paulo 
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16 de outubro  

1º caderno (Política, Internacional, Metrópole, Esportes): 18 páginas  

Incidência:  1 

Patrocinador: Estadão 

Setor: publishing 

Localização: página 15  

Tamanho: página inteira 

Peça: “Para o Estadão, ser líder em engajamento não é sobre ter seguidores, é sobre ter 

opiniões” (Figura 17) 

Tema: um call-to-action para o leitor votar no Estadão no Prêmio Caboré 

Formato: anúncio 

Linguagem: propaganda: chamada de efeito, texto curto, muito imagético 

Patrocinador é citado? Sim 

Patrocinador tem o produto principal da matéria? Sim  

Quantas fontes: o texto da peça chama atenção para os projetos online do Estadão, desde a 

liderança em engajamento em redes sociais, aferida pela plataforma de monitoramento Torabit, 

passando pela parceria entre o jornal e o Twitter para levar conteúdos especiais sobre 

gastronomia, entretenimento, cultura e turismo, com o patrocínio do Citi (mas o banco não 

aparece como patrocinador da peça), até iniciativas no Instagram e no segmento de podcast  

Apresentação gráfica: anúncio/ propaganda 

Narrativa: não apresenta 

Assinatura: Media Lab Estadão, com o logotipo em destaque na peça. Não há tarja com a 

assinatura embaixo ressaltando o patrocínio. 

 

Análise 

É interessante ter sido o Media Lab Estadão o produtor deste anúncio. Antigamente, os 

jornais tinham agências de publicidade contratadas que se encarregavam de todas as 

campanhas. Mesmo as peças para serem publicadas na casa, os chamados (às vezes 

pejorativamente) calhaus, vinham de agências externas.  
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Como o impacto da peça é mais visual – recurso afinado com a identidade da 

publicidade – do que de conteúdo propriamente, vê-se na produção da peça uma versatilidade 

dos estúdios de conteúdo patrocinado internos da mídia jornalística.  

Do ponto de vista da mensagem textual, não há nenhuma interseção com o jornalismo, 

como nas peças anteriores: o anúncio, espécie de call-to-action, demonstra as razões por que o 

leitor deve votar no Estadão num determinado prêmio. Simples assim. 
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Figura 17. “Para o Estadão, ser líder em engajamento é sobre ter opiniões”. 

Fonte: O Estado de São Paulo 
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3º caderno (Caderno 2): 8 páginas  

Incidência: 1 

Patrocinador: Braskem 

Setor: químico/ plástico  

Localização: página 3 do Caderno 2 

Tamanho: meia página (metade inferior) 

Peça: “Direito fundamental” (Figura 18) 

Tema: sustentabilidade/ gestão de recursos hídricos. Discute a gestão de recursos hídricos e o 

direito da população do Estado de São Paulo a água e saneamento. O tema foi foco de debate 

ocorrido no programa Pensando o Futuro, da Rádio Eldorado, entre o presidente executivo do 

Instituto Trata Brasil, Édison Carlos, e o gerente de desenvolvimento sustentável da Braskem, 

Mario Pino. Descreve o movimento Menos Perda, Mais Água, iniciativa da Rede Brasil do 

Pacto Global da ONU, liderada pela Braskem e pela Sociedade de Abastecimento de Água e 

Saneamento de Campinas (Sanasa), que busca evitar o desperdício 

Formato: branded content 

Linguagem: jornalística 

Patrocinador é citado? Sim 

Patrocinador tem o produto principal da matéria? Não exatamente  

Quantas fontes: duas, já citadas, mais os dados de organizações como Organização das Nações 

Unidas (ONU) e Organização Mundial da Saúde (OMS) 

Apresentação gráfica: jornalística. A matéria tem título, olho, foto, legenda (ainda que 

destacada, dentro da foto) e intertítulo 

Narrativa: conta a história da crise hídrica recente da cidade de São Paulo 

Assinatura: Media Lab Estadão, com o logotipo à esquerda, e Braskem, com o logotipo à 

direita, com o verbo “apresenta” visível logo abaixo do logo 

 

Análise 

Parte da aparente estratégia de marketing de conteúdo que a Braskem desenvolveu em 

seis peças ao longo de outubro no Caderno 2 (espaço de cultura e entretenimento), esse branded 

content é um dos mais radicais e simples ao mesmo tempo. Cássio Politi, diretor de content 

marketing da Tracto, afirmou, no Seminário Aberje de Branded Content, em julho de 2016, que 

http://www.aberje.com.br/seminario-aberje-de-branded-content-1307/


115 

 

  

“marketing de conteúdo é uma maratona, não um sprint”. É o que parece aqui: a longa 

campanha da Braskem de content marketing parece focar um diálogo com um público que não 

necessariamente é o seu (é uma empresa que fornece matéria-prima, não produto final), e, por 

meio desse relacionamento, criar valor para sua marca. Mais: escolheu a editoria de cultura, 

supostamente acompanhada por leitores não tão íntimos de assuntos que envolvam gestão 

política ou econômica – base da discussão desta peça específica, diferente da peça anterior, que 

mirava o atitudinal do cidadão comum –, mas que eventualmente apoia causas mais liberais. A 

ideia central é discutir sustentabilidade, um valor universal que, supõe a mensagem, uma 

empresa química tem o dever de ter em pauta. 

Ao mostrar essa preocupação – não é explicado se as fontes estão falando diretamente 

aos jornalistas do Media Lab ou se o áudio em que o texto foi baseado foi recuperado do 

programa da Rádio Eldorado em que aconteceu o debate –, a peça trata senão dos supostos 

valores da marca, dos valores que supõe de interesse dos leitores. Esse diálogo gera valor para 

a marca, que deixa para falar sobre sua atividade no fim do texto. E com pertinência: fala de 

como a Braskem se envolve na conservação dos recursos hídricos, não de como produz plástico 

nem da necessidade de ter o material no cotidiano. 

O tema sustentabilidade garante a relevância da peça – e da campanha. A linguagem é 

jornalística – tema relevante, apresentação de matéria, aspas de fontes e dados de instituições 

embasando a necessidade da discussão –, mas é um jornalismo de marca, como costumam 

chamar os norte-americanos.  
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Figura 18. “Direito fundamental”. 

Fonte: O Estado de São Paulo 
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17 de outubro 

2º caderno (Economia & Negócios): 10 páginas  

Incidência:  1 

Patrocinador: Associação Brasileira da Indústria da Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos 

(Abihpec) 

Setor: indústria de cosméticos/ higiene e beleza 

Localização: página 3 do caderno de Economia 

Tamanho: página inteira 

Peça: “Mercado masculino de cuidados pessoais se transforma e avança 94% em 5 anos” 

(Figura 19) 

Tema: o crescimento do segmento masculino da indústria de higiene e beleza, o segundo maior 

do mundo 

Formato: branded content (conteúdo de marca)  

Linguagem: reportagem especial, ou jornalismo de revista, mais leve, mais amplo, 

panorâmico. Tem boxe de serviço e tabela (evolução de vendas por categorias) 

Patrocinador é citado? Sim, o presidente executivo João Carlos Basilio, mas aparece em 

segundo lugar nas citações de fontes, atrás do analista do Euromonitor, responsável pelos 

números 

Patrocinador tem o produto principal da matéria? Trata-se de uma instituição 

Quantas fontes: três instituições de pesquisa (além do Euromonitor, o Instituto Qualibest e a 

empresa Minds & Hearts), quatro pessoas ligadas à área: além de Basilio, o dermatologista 

carioca Murilo Drummond, professor do Instituto de Pós-Graduação Carlos Chagas; o médico 

Luciano Barsanti, presidente da Sociedade Brasileira de Tricologia (área médica que estuda a 

saúde e a aparência dos cabelos e dos pelos, segundo o texto); e a dermatologista Denise Steiner 

Apresentação gráfica: matéria (reportagem) 

Narrativa: não é apresentada no sentido estrito, mas o texto é mais bem construído que uma 

reportagem dura, com citações de cenários, pesquisas, especialistas e contextos históricos das 

mudanças apresentadas 

Assinatura: os dois logotipos (o do publisher e o do patrocinador), com o verbo “apresenta” 

embaixo do logo do patrocinador. Na tarja de baixo, a frase “Este material foi produzido pelo 

Media Lab Estadão, sob o patrocínio da Abihpec”  
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Análise 

Como se trata de patrocínio de entidade de classe, e, no alvo, de um público com mais 

afinidade com economia e negócios do que com comportamento, a peça tem um viés de 

negócios – os números do crescimento do setor. Mas também tem uma base em comportamento, 

o que mostra uma envergadura ampla no aspecto temático.  

 A conversa, aqui, deve ser entre produtores e possíveis players do varejo – 

distribuidores, franqueadores, donos de pontos de venda etc. Não se trata de um diálogo direto 

com o consumidor final, embora qualquer leitor inteligente provavelmente leria a peça do 

começo ao fim, dados o cenário relativamente novo e a discussão relevante sobre o tema. 

O uso por homens de produtos de higiene e beleza não é uma discussão nova, mas é 

sempre educativa, provocativa e instigante. É com essas qualidades que a peça – que, além 

disso, consulta várias fontes, expõe um contexto sobre o mercado e não foca o patrocinador – 

entrega valor ao leitor e aos associados da entidade. É uma abordagem honesta, transparente, 

que navega num território que vai além do ponto focal da indústria. E, assim, é claro, ajuda a 

humanizá-la. 
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Figura 19. “Mercado masculino de cuidados pessoais  

avança 94% em 5 anos”. 

Fonte: O Estado de São Paulo 
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19 de outubro 

1º caderno (Política, Internacional, Metrópole, Esportes): 20 páginas  

Incidência: 1 

Patrocinador: Centro Universitário FEI (fundação Educacional Inaciana Pe. Sabóia de 

Medeiros) 

Setor: ensino 

Localização: página 17 do primeiro caderno, na quarta página da editoria Metrópole 

Tamanho: página inteira 

Peça: “Evento discute discute (sic) tendências até 2050 e estimula alunos a pensarem soluções 

para problemas futuros” (Figura 20) 

Tema: cobertura jornalística do congresso anual de inovação da FEI, com participação, durante 

três dias, de nomes da academia, do jornalismo, da política, da indústria e do agronegócio, 

conforme relata o texto 

Formato: branded content (conteúdo de marca) 

Linguagem: jornalística 

Patrocinador é citado? Sim, a peça é sobre ele  

Patrocinador tem o produto principal da matéria? Como instituição, a FEI não foca 

exatamente alguma faculdade específica, mas no posicionamento como um todo: é uma voz 

“para articular com lideranças a construção do desenvolvimento social, econômico e 

tecnológico do país”, como diz no texto o reitor da FEI, Fábio Prado 

Quantas fontes: doze, entre elas professores da FEI e executivos de Embraer, Grupo Los 

Grobo, Bayer, John Deere, McKinsey & Company, Coteminas, Guarany, Associação de 

Biotecnologia Industrial, Associação Brasileira do Agronegócio, Stefanini 

Apresentação gráfica: matéria especial: vários temas, separados em boxes (ou retrancas), com 

diferentes pontos de vista, fotos e ilustrações decorativas. Sem gráficos 

Narrativa: nada que sugira um diferencial da linguagem jornalística 

Assinatura: publisher e patrocinador (por meio de seus logotipos) no alto da página, com o da 

FEI à direita, acima do verbo “apresenta” em letras minúsculas. No pé, a tarja azul clara hospeda 

a frase, em letras brancas: “Este material foi produzido pelo Media Lab Estadão, sob o 

patrocínio da FEI”  
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Análise 

A abordagem da peça poderia sugerir pouca eficiência no quesito apelo à leitura: a 

cobertura de um congresso promovido por uma entidade de ensino. Também poderia se tratar 

de um publieditorial. O texto, como era de esperar, costura os temas, amarrado à agenda dos 

debates. Mas, se o leitor tem interesse em inovação, ali está um conteúdo rico (de página 

inteira), que trata de forma precisa, ampla, mas sutil, das transformações por que passa a 

sociedade. Mais: como o próprio fórum propõe, projeta melhorias nas cidades, no campo, na 

indústria até o ano de 2050, ampliando a discussão e fazendo refletir. 

Há visões que contemplam a diversidade – um executivo argentino diz que “a revolução 

virá das áreas rurais” –, sobre temas como big data, internet das coisas, inteligência artificial, 

robótica, automação. E momentos em que se fala do profissional que vai atuar nessas 

transformações, um eventual trabalhador mais humanizado, ligado a causas relevantes. 

Desta forma, a peça pode não ter a atratividade que eventualmente ostentaria se contasse 

tudo isso com uma narrativa mais envolvente, mas o conteúdo posiciona e dá respaldo a um 

valor pelo qual, talvez por meio de sua faculdade de engenharia, a FEI ficou bastante conhecida: 

a invocação. Ou seja, o conteúdo de marca funciona para reforçar os valores da instituição. E 

agrega valor com certa sutileza: a de que, ao ter um olhar determinado sobre inovação, uma 

instituição de ensino fará profissionais melhores, mais bem preparados.  

Há que supor que o desenho da peça também poderia ecoar o tema inovação. Mas, aqui, 

deve-se voltar ao que se espera de um conteúdo de marca: sua virtude não intrusiva. A peça tem 

look e estrutura jornalísticos, e está alinhada em relação à localização em que se encontra no 

espelho (ordem das páginas) do jornal: essas inovações vão impactar, em resumo, a vida dos 

cidadãos, da sociedade, e a editoria Metrópole é a que mais tem um olhar específico sobre a 

vida cotidiana. 
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Figura 20. “Evento discute tendências até 2050 e  

estimula soluções para o futuro”. 

Fonte: O Estado de São Paulo 
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20 de outubro 

7º caderno (caderno especial, revista Bate-Papo Lado A Lado B, formato tabloide): 8 

páginas (Figura 22) 

Incidência: 1 

Patrocinador: Ambev 

Setor: alimentação/ bebidas alcoólicas e refrigerantes 

Localização: última página do caderno especial 

Tamanho: página inteira 

Peça: “Programa apoiado por cervejaria reduz em 11% as mortes no trânsito em municípios 

paulistas” (Figura 21) 

Tema: consumo de álcool/ segurança/ prevenção de acidentes 

Linguagem: entre o branded content e o publieditorial. Porque fala diretamente do 

patrocinador, tanto no título quanto no lide, mas comenta os valores da empresa – sua 

preocupação com o consumo de álcool e a segurança  

Patrocinador é citado? Sim 

Patrocinador tem o produto principal da matéria? Não, mas se apresenta por meio de seus 

valores: o bem-estar dos consumidores, contemplado no apoio a iniciativas que diminuam os 

acidentes de trânsito 

Quantas fontes: uma – o vice-presidente jurídico e de relações corporativas da Ambev, Pedro 

Mariani. E dados estatísticos dos projetos 

Apresentação gráfica: simples, jornalística 

Narrativa: não apresenta complexidade 

Assinatura: do publisher e do patrocinador, por meio dos seus logotipos no alto da página, sem 

o verbo “apresenta” ou similar embaixo do patrocinador, como seria de praxe. No pé da página, 

uma tarja laranja, de menos de um centímetro de altura, hospeda a frase “Este material foi 

produzido pelo Media Lab Estadão com o patrocínio da Ambev” 

 

Análise 

O título da peça mostra o que a linguagem pode fazer por um propósito (de marketing, 

no caso): enquanto traz a atenção para um conteúdo supostamente surpreendente – uma 
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cervejaria, cujo produto pode causar tragédias se ingerido por motoristas, apoia programa que, 

acredita-se pela chamada, diminui essas tragédias.  

Há uma concepção jornalística (edição) na construção da chamada: buscar apelo de 

leitura a partir do viés mais surpreendente. É o que praticamente todo editor faz. É claro que, 

de forma subliminar (ou nem tanto), aguça a curiosidade do leitor para o foco na marca: que 

cervejaria tão responsável seria essa?     

O programa evocado no título, do governo do estado, é apoiado por outras empresas 

além da Ambev. É só um gancho. No decorrer do texto, são citados outros projetos com a 

participação da cervejaria para auxiliar o cidadão no consumo responsável de bebida alcoólica 

– como o Brasília Vida Segura, do governo do Distrito Federal; o Na Responsa, em colaboração 

com ONGs e voltado para adolescentes, e a cartilha desenvolvida com a Mauricio de Sousa 

Produções, para incentivar o diálogo entre pais e filhos sobre a ingestão de álcool. 

Não é uma abordagem exatamente sutil – citando tantas vezes a Ambev na participação 

de programas sociais, pode-se dizer que o conteúdo do material é quase um jeito de martelar 

que uma empresa tem foco em alguma coisa. O martelar é condenável nesse formato tratado. 

Mas, se a mensagem escorrega na sutileza, não o faz no conceito: é um conteúdo de marca que 

trata de valores – responsabilidades – e, nesse ponto, é eficiente por ir além das marteladas, 

chamando a atenção das autoridades e até dos pais. 

Publicada na última página de um caderno para jovens (ver Figura 22), a peça ganha 

pertinência, e, assim, ao ser assinada pelo braço brasileiro de uma das maiores empresas do 

mundo (Ambev) e pelo publisher, também ganha relevância. 
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Figura 21. “Programa apoiado por cervejaria reduz em 11%  

as mortes no trânsito”. 

Fonte: O Estado de São Paulo.  

Imagem digital não disponível. Foto do autor 
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Figura 22. Revista Bate-Papo Lado A Lado B. 

Fonte: O Estado de São Paulo. 

 Imagem digital não disponível. Foto do autor 
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22 de outubro 

2º caderno (Economia & Negócios): 12 páginas  

Incidência: 1 

Patrocinador: NEC 

Setor: tecnologia 

Localização: página 3 do caderno Economia & Negócios 

Tamanho: meia página (metade inferior) 

Peça: “Reconhecimento facial integrará facilidades do mundo virtual à realidade” (Figura 23) 

Tema: tecnologia/ dispositivo de reconhecimento facial 

Formato: publieditorial – o patrocinador não assina a peça no topo 

Linguagem: entre jornalismo e conteúdo de marketing. O tema é citado como se fosse uma 

retranca (“Tecnologia”, no lado esquerdo superior, onde ficam as retrancas em jornal impresso). 

E a “matéria” vem a seguir 

Patrocinador é citado? Sim 

Patrocinador tem o produto principal da matéria? Sim, a ferramenta NeoFace, da NEC  

Quantas fontes: apenas uma – o diretor de engenharia e soluções da NEC, Wagner Coppede 

Jr. 

Apresentação gráfica: publieditorial, com ilustração decorativa e um passo a passo de como 

funciona o sistema de biometria. As fontes são diferentes do projeto gráfico do jornal 

Narrativa: sob a definição típica, não apresenta, ainda que o passo a passo conte uma história 

Assinatura: o Media Lab Estadão assina, no topo à direita, mas não “apresenta”. No pé da 

página, a tarja azul-escuro diz: “Este material é produzido pelo Media Lab Estadão com o 

patrocínio da NEC.” E, ao lado, no canto inferior direito, há o logotipo da NEC, com sua tag 

“Orchestrating a Brighter World” 

 

Análise 

O primeiro fator por que esta peça não pode ser chamada de conteúdo de marca, pelo 

menos conforme este estudo o vem definindo, é a ausência da assinatura do patrocinador no 

topo do artigo – e, para o bem da transparência, valor inerente ao branded content, isso deveria 

ficar claro. 
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É na verdade um publieditorial. E não só pela questão da assinatura única – até porque 

quem deveria estar como responsável único pela peça seria o patrocinador, e quem aparece, 

pelo menos no topo, que é a porta de entrada da leitura, é o estúdio que a criou. 

O fato de identificarmos a peça como publieditorial também decorre da linguagem, por 

vezes bastante mercadológica, utilizada no texto. Se por um lado o texto aborda uma questão 

abrangente – soluções tecnológicas presentes na navegação pela web vão invadir o mundo real 

–, por outro, centra o foco no produto do patrocinador. Numa passagem está escrito: “Como a 

tecnologia pode ajudar? Usando ferramentas como o NeoFace, da NEC (veja ao lado)”. Nem 

sequer é usada a expressão “por exemplo”, o que tiraria, em parte, a lupa sobre o equipamento. 

O patrocinador, a empresa de tecnologia NEC, tem outra peça de conteúdo patrocinado 

publicada em outubro (dia 8), também sem sua assinatura no topo. É possível depreender-se 

dessa recorrência que não foi um deslize de produção, mas uma opção do patrocinador. 

Desta forma, perde-se a soma da importância das marcas subscreventes na sustentação 

do material – publisher e patrocinador. Pode-se levantar dois supostos motivos para o sponsor 

não colocar seu logotipo no topo: ou está passando por crise pública, ou não acredita no 

potencial da própria marca, preferindo pagar pela relevância do publisher. Um terceiro, 

embasado em certa ingenuidade, seria esperar que o leitor confunda aquele conteúdo com 

matéria, o que, eventualmente, acreditaria o patrocinador, poderia levantar ainda mais a 

credibilidade da informação. 
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.  

Figura 23. “Reconhecimento facial integrará mundo virtual à realidade”. 

Fonte: O Estado de São Paulo  
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24 de outubro 

3º caderno (Caderno 2): 6 páginas 

Incidência: 1 

Patrocinador: Braskem 

Setor: petroquímico/ plástico 

Localização: última página do Caderno 2 

Tamanho: meia página (metade inferior) 

Peça: “Tornar cidades mais sustentáveis exige planejamento e ação” (Figura 24) 

Tema: gerencia os recursos naturais nas cidades de forma sustentável 

Formato: conteúdo de marca 

Linguagem: jornalística 

Patrocinador é citado? Não diretamente – no pé da matéria, por meio da citação de um de 

seus projetos de reciclagem, o Wecycle, que tem parcerias com Starbucks e Muzzicycles 

(bicicletas). 

Patrocinador tem o produto principal da matéria? Não, é uma questão de posicionamento, 

branding: a empresa expressa valores (preocupação com a ecologia, atividade em 

sustentabilidade, segurança) que dizem respeito ao cidadão  

Quantas fontes: três (biólogo, atendente e estudante), nenhuma ligada à marca, ou pelo menos 

não citada como tal. E dados estatísticos do Programa da ONU para os Assentamentos Humanos 

(ONU-Habitat) e da marca patrocinadora 

Apresentação gráfica: jornalística – matéria (título, olho, intertítulo, fotos, legenda) 

Narrativa: não apresenta nada em especial 

Assinatura: no alto da matéria (metade da página, depois da dobra), com os dois logotipos 

(estúdio e empresa). O verbo “apresenta” vem logo abaixo do logo da Braskem, no singular, 

em letras minúsculas. E, no pé da página, a tarja preta com a tag “Este material foi produzido 

pelo Media Lab Estadão com o patrocínio da Braskem”  

 

Análise 

Mais uma peça da campanha de marketing de conteúdo com que a Braskem abordou os 

leitores de cultura e entretenimento do Estadão. Desta vez, trata-se de uma discussão sobre uma 
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premissa tirada um ano antes num encontro de um órgão da ONU no Equador: de que até 2030 

mais de 90% da população viverá em cidades. 

A relevância está dada (mesmo que a notícia seja velha) – núcleos urbanos castigados 

pela superpopulação vão sofrer com problemas de gestão. Os dois primeiros terços do texto 

abordam questões econômicas, desigualdade social, mudanças climáticas. E, como em outras 

peças da Braskem, esta volta a citar cidadãos comuns, desta vez abordados pela “blitz de 

sustentabilidade”, iniciativa do Estadão e do braço radiofônico do grupo, a Rádio Eldorado 

(não está dito se essa iniciativa – ativação em lugares públicos com transmissão de rádio – 

também tem patrocínio da Braskem, o que constituiria um pacote de branded content, mas 

subtrairia um valor do formato, que é a transparência). 

Embalado em linguagem jornalística, o conjunto de características editoriais – apuração 

de campo, levantamento de dados científicos, aspas de fontes de setores envolvidos – funciona 

para dar consistência à notícia e carregar avante o propósito da Braskem, de se posicionar como 

empresa responsável no que tange à sustentabilidade e ao bem-estar, especialmente frente a um 

público formador de opinião como o do Caderno 2. 

É marketing, já se sabe. Mas é jornalismo de marca também, como diz Ernesto 

Bernardes: a empresa informa, ao final do texto, suas iniciativas em reciclagem. 
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Figura 24. “Tornar cidades mais sustentáveis exige planejamento e ação”. 

Fonte: O Estado de São Paulo  
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4º caderno (Viagem): 10 páginas 

Incidência: 1 

Patrocinador: Governo do Estado do Ceará  

Setor: turismo e negócios 

Localização: página 7 do caderno Viagem 

Tamanho: página inteira 

Peça: “Você já foi ao Ceará?” (Figura 25) 

Tema: as riquezas naturais e culturais do Ceará e os benefícios financeiros para turistas que 

querem desfrutar o local ou investir no estado 

Formato: publieditorial 

Linguagem: entre marketing e jornalismo 

Patrocinador é citado? O tempo todo 

Patrocinador tem o produto principal da matéria? Sim  

Quantas fontes: vários órgãos do estado, nenhuma pessoa 

Apresentação gráfica: jornalística (título, olho, fotos com legendas, intertítulos, boxe com 

praias) 

Narrativa: nenhuma de destaque 

Assinatura: os dois logos (o do governo do Ceará e o do Media Lab), mas desta vez o do 

patrocinador ficou à esquerda. E não há o verbo “apresenta” (e seus congêneres – oferecido por, 

patrocinado por etc.) 

 

Análise 

Não é nada surpreendente que uma peça patrocinada sobre um estado cujo turismo é 

parte importante de sua receita esteja localizada no caderno Viagem. 

Também se poderia suspeitar que um conteúdo sobre turismo teria abordagem que 

permitisse o uso de narrativas, ao contar histórias de lugares, naufrágios, cidades, invasões, 

eventos religiosos, descobertas gastronômicas etc.  

Esta página inteira sobre o estado do Ceará tem pouco disso: é uma típica peça de 

marketing, mas não se trata de um branded content. Poderia estar em qualquer catálogo 
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disponível na chegada ao Aeroporto de Fortaleza ou em material de divulgação no exterior 

(traduzido, é claro). É um material genérico de divulgação das qualidades do turismo cearense, 

exceto pelo fato de trazer também pequenos textos com vieses de negócios e ciência.  

O tema central é um só, o próprio estado: não há sutilezas, e sim a exposição de motivos 

para que o leitor opte por ir visitá-lo em suas próximas férias. E isso é propaganda. Ou, no caso, 

publieditorial. 
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Figura 25. “Você já foi ao Ceará?”. 

Fonte: O Estado de São Paulo  
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25 de outubro 

1º caderno (Política, Internacional, Metrópole, Esportes): 24 páginas  

Incidência: 1 

Patrocinador: Hospital Leforte e Fórmula 1 – Grande Prêmio Heineken do Brasil 2017 

Setor: saúde  

Localização: página 11, na editoria de Política (setor praticamente todo tomado com as 

discussões do Fórum Estadão I Mãos Limpas & Lava Jato, evento promovido pelo jornal, mas 

não assinado pelo Media Lab Estadão) 

Tamanho: ¾ de página 

Peça: “Leforte é o novo hospital oficial do Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1” (Figura 

26) 

Tema: a entrada de um novo centro de saúde responsável por eventuais atendimentos no 

Grande Prêmio de Formula 1 em Interlagos em 2017  

Formato: publieditorial 

Linguagem: relações públicas/ marketing  

Patrocinador é citado? É o foco da matéria 

Patrocinador tem o produto principal da matéria? São citados vários 

Quantas fontes: três, todas ligadas ao patrocinador 

Apresentação gráfica: matéria (título, olho, texto com intertítulos, foto – faltou legenda)  

Narrativa: nada de relevante 

Assinatura: publisher e patrocinadores (por meio dos logotipos), mas sem o verbo 

“apresentam”. Na tarja preta embaixo delas, aparece apenas o nome do hospital como 

patrocinador: “Este material foi produzido pelo Media Lab Estadão com o patrocínio do 

Hospital Leforte.”  

 

Análise 

Uma rede de hospitais “reconhecida por sua tradição em atendimento de alta 

complexidade e centros de referência em trauma, oncologia, pediatria e transplantes” é 

anunciada, por ela própria, além de possuir essas qualidades, como “o novo hospital oficial do 
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Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1”, conforme consta já no título, cuja primeira palavra é 

o nome da marca. 

Não há a necessidade de se estender aqui para identificar a peça como sendo 

publieditorial, ainda que assinada pela marca e pelo publisher: é monotemática, inteiramente 

focada nos serviços do patrocinador, ressaltando as eventuais qualidades dos hospitais da rede. 

Ao final, o texto descreve como o grupo se formou. Não há sutileza – ainda que se identifique 

no texto uma tentativa de leveza, ao brincar com o uniforme de um time que vai participar da 

corrida, que ocorreria duas semanas após a edição do jornal: “o jaleco branco. Trata-se do time 

do Hospital Leforte”. 

A peça tem, porém, uma sutileza técnica. Anunciar serviços hospitalares em mídias não 

especializadas sempre é uma questão delicada. A marca acaba relacionada ao lado ruim da vida 

da audiência – a enfermidade. E, neste caso, ao usar o gancho do GP Brasil, a rede conseguiu 

aliviar o tom de gravidade da peça, jogando seus supostos predicados no corpo da notícia, ao 

afirmar que a corrida contaria com um novo serviço de atendimento a emergências. Mais uma 

vez, denota-se claramente aqui a linguagem jornalística a serviço do marketing.  

Alguém pode estranhar a localização da peça, em meio às notícias de política. Ou não. 

Uma resposta hipotética seria: ao observar que grande parte do noticiário de internações de 

políticos em São Paulo cite predominantemente os hospitais Sírio-Libanês e Albert Einstein, 

talvez o Leforte quisesse se tornar mais conhecido pela categoria que comanda as Câmaras e 

Assembleias e protagoniza os noticiários. É só uma hipótese. 
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Figura 26. “Leforte é o novo hospital do Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1”. 

Fonte: O Estado de São Paulo 
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29 de outubro 

Caderno Estadão.edu (formato tabloide): 28 páginas (Figura 29) 

Incidência:  1 

Patrocinador: COC by Person 

Setor: ensino/ sistemas de ensino 

Localização: página 14 do caderno Estadão.edu 

Tamanho: página inteira 

Peça: “Muito além das apostilas” (Figura 27) 

Tema: métodos estruturados de ensino 

Formato: branded content (conteúdo de marca) 

Linguagem: jornalística, com dados de pesquisas e fontes citadas    

Patrocinador é citado? Sim, no final da matéria. Primeiro en passant, como exemplo; depois 

com aspas, na voz do diretor de educação básica da empresa de ensino 

Patrocinador tem o produto principal da matéria? Não exatamente. O patrocinador trabalha 

com o método, mas o foco da matéria é dar visibilidade aos atributos desse sistema de ensino; 

não exatamente o método da COC by Pearson (embora ele seja citado como exemplo) 

Quantas fontes: duas – uma professora da Universidade Metodista de São Paulo, Miyuki Sado 

Utsumi, e o diretor da área de educação básica da Pearson (patrocinadora da peça), Rafael 

Furtado 

Apresentação gráfica: jornalística – com olho, título, imagem (sem legenda), intertítulo e boxe 

com as diferenças entre métodos de ensino 

Narrativa: conta como o método funciona e sua história desde a chegada ao Brasil, nos anos 

1980. Expõe as diferenças entre os métodos tradicional, construtivista e democrático (o aluno 

é visto como um produtor de cultura) 

Assinatura: os logotipos do publisher e do patrocinador, esse último encimando o verbo 

“apresenta” (no singular). Na tarja ao pé da página, a frase “Este material foi produzido pelo 

Media Lab Estadão com o patrocínio da COC” 

 

Análise 

A linguagem desta peça do sistema de ensino COC by Pearson, que utiliza recursos 

online como apoio nas escolas em que é adotado, tem razoável presença de narrativa. Não no 
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sentido de contar uma história do ponto de vista cinematográfico ou literário, mas na 

estruturação de fatos, encadeando acontecimentos históricos (a chegada dos métodos 

estruturados ao Brasil) e lançando mão de palavras de fácil identificação imagética (a apostila, 

livros didáticos, a casa e o colégio do aluno). É claro que é uma referência que passa muito de 

leve sobre o que realmente seja narrativa, mas o texto está estruturado de uma forma mais 

amena que a linguagem jornalística tradicional. Ainda que use fonte em aspas.  

A linguagem jornalística se mescla com esse fiapo de narrativa o tempo todo e, mesmo 

no boxe em que se demonstram os métodos de ensino, elas estão juntas. Ali se apresentam os 

prós e os contras dos métodos tradicional, construtivista e democrático, a partir das eventuais 

experiências humanas, o que, ajudado pela vocação do tema, ainda trata de humanizar a marca. 

O patrocinador aparece no pé do texto da peça, por meio de um exemplo de seu método 

de ensino e da citação de um executivo do grupo. Ou seja, não soa como uma presença ostensiva 

de divulgação de marca. 

O que causa estranheza é um anúncio publicitário espelhado a esta peça de branded 

content, como se fossem complementares (Figura 28). 
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Figura 27. “Muito além das apostilas”. 

Fonte: O Estado de São Paulo 
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Figura 28. Anúncio COC by Pearson. 

Fonte: O Estado de São Paulo 
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Figura 29. Caderno Estadão.edu.  

(O caderno é de linha do Estadão, e não uma produção patrocinada) 

Fonte: O Estado de São Paulo 
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30 de outubro 

3º caderno (Caderno 2): 6 páginas 

Incidência: 1 

Patrocinador: Braskem 

Setor: petroquímico/ plástico 

Localização: página 3 do Caderno 2 

Tamanho: meia página (metade inferior) 

Peça: “Soluções para uma vida mais sustentável” (Figura 30) 

Tema: a preservação de recursos naturais 

Formato: conteúdo de marca 

Linguagem: jornalística 

Patrocinador é citado? Sim 

Patrocinador tem o produto principal da matéria? Não, é uma questão de posicionamento, 

branding: a empresa expressa valores (incentivo em programas de sustentabilidade que foquem 

a preservação do planeta por meio da inovação em empresas) 

Quantas fontes: duas – Luiz Gustavo Ortega, líder de Desenvolvimento Sustentável da 

Braskem, e Maximiliano Carlomagno, sócio da Innoscience Consultoria em Gestão de 

Inovação, parceira da Braskem em seus projetos de seleção de startups Braskem Labs 

Challenge, que busca acelerar processos de sustentabilidade 

Apresentação gráfica: matéria – texto com apuração, fontes, título, olho, intertítulo, fotos com 

legenda, boxe com programa do patrocinador com foco em sustentabilidade 

Narrativa: desenvolvida a partir de um tópico de interesse público (tendência de crescimento 

da população mundial) 

Assinatura: no alto da matéria (metade inferior da página, depois da dobra), com os dois 

logotipos (estúdio e empresa). O verbo “apresenta” vem logo abaixo do logo da Braskem, no 

singular, em letras minúsculas. E, no pé da página, a tarja preta com a tag “Este material foi 

produzido pelo Media Lab Estadão com o patrocínio da Braskem”  

 

Análise 

O gancho da matéria é o relatório “Perspectivas da População Mundial: Revisão de 

2017”, da ONU, que mostra tendência de crescimento do número de indivíduos no planeta. 
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Seguindo o posicionamento de discutir a gestão de recursos naturais das outras quatro peças, 

esta repete a abordagem jornalística no texto principal – discute os dados e cita fonte, 

reproduzindo provavelmente o debate que houve no programa Pensando o Futuro, da Rádio 

Eldorado. 

Aqui, percebe-se um boxe com maior presença da marca: com fundo grisê, o boxe 

“Desafios para o futuro” cita as iniciativas da empresa de apoiar startups (embriões de empresas 

de tecnologia) que tenham um olhar direcionado ao desenvolvimento sustentável.  

Mais uma vez no Caderno 2, de conteúdo cultural, a peça da Braskem conversa com um 

público que não está, a priori, diretamente ligado ao seu core business (produção de matéria-

prima: plásticos e derivados), nem aos problemas da empresa-mãe do grupo a que está ligado, 

a Odebrecht.    
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Figura 30. “Soluções para uma vida mais sustentável”. 

Fonte: O Estado de São Paulo 
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31 de outubro  

3º caderno (Caderno 2): 6 páginas 

Incidência: 1 

Patrocinador: Braskem 

Setor: petroquímico/ plástico 

Localização: última página do caderno  

Tamanho: meia página (metade inferior) 

Peça: “Sustentabilidade é aliada da saúde” (Figura 31) 

Tema: meio ambiente/ ações de governos, cidadãos e empresas para a preservação da natureza. 

A matéria se baseia em três relatórios que apontam emergências em relação à saúde pública e 

como a sociedade pode contribuir para evitar o impacto 

Formato: conteúdo de marca 

Linguagem: jornalística – texto com título, olho (sem citar o patrocinador) e imagens com 

legendas, que não mostram pessoas ligadas à marca sponsor 

Patrocinador é citado? Sim 

Patrocinador tem o produto principal da matéria? Não diretamente. Mais uma vez, a peça 

apresenta programas de sustentabilidade do patrocinador (pertinentes à pauta). Mas o ponto 

central é combate à poluição e saúde pública, valores de interesse da sociedade que a marca diz 

apoiar e quer divulgar que se preocupa com isso 

Quantas fontes: dados estatísticos da ONU (Organização Mundial da Saúde) e da Organização 

Meteorológica Mundial; três entrevistados da “blitz de sustentabilidade” realizada pelo jornal 

O Estado de São Paulo e pela Rádio Eldorado – o servidor público Cesar Yukio; o programador 

de sistemas Gilberto José dos Santos e o sociólogo Fábio Fontoura Magalhães –; e uma fonte 

do patrocinador, Edison Terra, vice-presidente da unidade de poliolefinas da América do Sul e 

da Europa 

Apresentação gráfica: matéria – texto com título e olho, fotos com legenda 

Narrativa: estruturada com foco em tópico de interesse público – os danos causados pela 

poluição ambiental e a necessidade e as formas de combatê-la  

Assinatura: no alto da matéria (metade inferior da página, depois da dobra), com os dois 

logotipos (estúdio e empresa). O verbo “apresenta” vem logo abaixo do logo da Braskem, no 

singular, em letras minúsculas. E, ao pé da página, a tarja preta com a tag “Este material foi 

produzido pelo Media Lab Estadão com o patrocínio da Braskem”  
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Análise 

Última das peças da Braskem produzidas pelo Media Lab Estadão para publicação em 

outubro no Caderno 2 do jornal O Estado de São Paulo, este sexto branded content da série 

aborda a relação entre desenvolvimento sustentável e saúde pública. Ao tocar num ponto caro 

à população mais bem-informada – o bem-estar –, o material da Braskem fecha um círculo de 

publicações que compõem campanha de posicionamento da empresa. 

Ainda que com informações, em alguns casos, não tão recentes, mas que mantinham 

sua relevância dada a preocupação de grande parte dos leitores do jornal (majoritariamente um 

público das classes A e B, segundo Bernardes) com o meio ambiente, a campanha da Braskem 

se estruturou dentro do conceito de conteúdo de marca de forma discreta. Vale lembrar aqui 

que o Estadão e a Rádio Eldorado foram pioneiros na cobertura do tema ecologia, como se 

chamava nos anos 1990. 

Não houve recursos “anabolizantes” para a transmissão da mensagem – a linguagem 

jornalística é simples e a apresentação cartesiana, sem reforço bombástico do léxico para 

esquentar chamadas –, o que demonstra, por parte dos criadores (publisher e marca), 

planejamento e execução bem desenhados. A eficiência? Só a longo prazo é possível medi-la, 

já que neste caso trata-se de campanha de marketing de conteúdo. Há aproximação com o 

jornalismo da casa? Sim, de certa forma, com peças de conceito sóbrio, mas de linguagem leve 

– como pressupõe a escolha por estar num caderno de cultura –, sem exagero na presença da 

marca (nunca em título e olho, e sempre nos finais dos textos).  

O mais importante a se observar nesta campanha, como já se discutiu nas características 

do DNA do branded content, é o conceito, o envolvimento, o alargamento das discussões, o 

tom humano. Para uma empresa química – e até por isso mesmo –, o conteúdo criado foi 

relevante e razoavelmente profundo. Como saber se a marca realmente preza os valores que 

divulga? Bem, a transparência da internet pode, num futuro próximo, dar a resposta.   
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Figura 31. “Sustentabilidade é aliada da saúde”. 

Fonte: O Estado de São Paulo 
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4º caderno (Viagem): 8 páginas 

Incidência: 1 

Patrocinador: Governo do Estado do Ceará  

Setor: negócios/ economia/ turismo 

Localização: página 5 do caderno Viagem 

Tamanho: página inteira 

Peça: “Investimentos em infraestrutura aérea no Ceará impulsionam turismo regional” (Figura 

32) 

Tema: a economia do estado tende a melhorar depois de concessão do Aeroporto de Fortaleza 

para grupo alemão, que se torna hub para voos internacionais e nacionais para o Nordeste (diz 

a peça) 

Formato: publieditorial 

Linguagem: jornalística 

Patrocinador é citado? Sim, pelo viés da transformação que o texto afirma estar ocorrendo no 

estado 

Patrocinador tem o produto principal da matéria? Não é um produto. O Ceará se vende 

como um suporte amistoso para iniciativas institucionais e empresariais 

Quantas fontes: dados de estudos da Secretaria de Turismo do Ceará; Stefan Schulte, diretor 

executivo da Fraport (gestora do Aeroporto de Frankfurt, investidora na operação); e o ministro 

do Turismo, Max Beltrão 

Apresentação gráfica: fontes coloridas, título e olho vazado sobre a foto 

Narrativa: texto de revista de negócios. Contextualização do cenário econômico, que aponta 

benefícios para quem quer investir no estado 

Assinatura: os dois logos (o do governo do Ceará e o do Media Lab Estadão). O do 

patrocinador está novamente à esquerda. Não há o verbo “apresenta” (ou congêneres – 

oferecido por, patrocinado por etc.). Na tarja preta ao pé da página, há a frase: “Este material 

foi [verbo no passado] produzido pelo Media Lab Estadão com o patrocínio do Governo do 

Ceará” 
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Análise 

O material está concentrado nas iniciativas do governo cearense de reforçar a infraestrutura do 

transporte aéreo no estado. Tem um substrato informativo clássico, quase de relações públicas: 

as obras de um governo que busca o crescimento do estado. 

Mas, situado num caderno de turismo, ganha outro significado. Funciona como um 

atrativo para o viajante se sentir mais confortável a escolher o destino, e como uma exposição 

de motivos para empresas que queiram investir na região. Ou seja, é um publieditorial. 

Publicado em outubro, tem o timing correto, pelo menos para o primeiro grupo-alvo, 

para instigar o leitor. 

Do ponto de vista da linguagem, é jornalismo de marca, com feitio de reportagem 

especial: de tema único e apuração diversa. Boa quantidade de dados, custos e cifras divulgados, 

tabela de apoio e uma diagramação atrativa – com fonte vazada nas fotos – garantem 

eventualmente leitura de audiência qualificada, o que se pratica normalmente em revistas de 

economia e negócios.  

Ou seja, a peça está alinhada, pertinente, embora, por detalhes de conceito, não 

configura conteúdo de marca. 
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Figura 32. “Investimentos em infraestrutura aérea no Ceará impulsionam turismo”. 

Fonte: O Estado de São Paulo  
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5º caderno (Caderno do Agronegócio): 12 páginas (Figura 33) 

Incidência: 1 

Patrocinador: não definido (de forma explícita na capa). Na página 2, editorial da Faesp 

(Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo), assinado por seu presidente, 

Fábio de Salles Meirelles. O editorial ganha a totalidade da segunda página do encarte, de 

formato tabloide, com a foto do presidente 

Setor: agronegócio 

Localização: caderno especial encartado no jornal 

Tamanho: tabloide, 12 páginas 

Peça: “O futuro das certificações” (Figura 33) 

Tema: a busca dos compradores por selos que certifiquem o respeito não apenas aos aspectos 

socioambientais, mas à qualidade também 

Formato: publicação customizada 

Linguagem: caderno especial customizado. Entre o jornalismo e o informe publicitário 

Patrocinador é citado? Não explicitamente 

Patrocinador tem o produto principal da matéria? O especial é assinado unicamente pelo 

Media Lab Estadão   

Quantas fontes: várias, em quatro reportagens  

Apresentação gráfica: jornalística – entrevista pingue-pongue, matérias com título, olho, 

imagens, legendas, tabelas e editorial 

Narrativa: nenhuma que mereça registro 

Assinatura: apenas o logotipo do Media Lab Estadão. Não há tarja ao pé da capa, mas há a 

inscrição, em letras minúsculas e em branco sobre foto de folhas verdes: “Este material é 

produzido pelo Media Lab Estadão”  

Obs.: o caderno não aparece na versão digital  

 

Análise 

O logotipo do Media Lab Estadão no topo da capa sugere se tratar de produção 

customizada, mas não há nada que indique quem seja o patrocinador. Pode ser duas coisas: 1) 

trabalho de encomenda de um setor econômico; 2) produto de prospecção – por exemplo, o 
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estúdio estaria apostando em um nicho que está se mostrando mais consistente economicamente 

e, assim, mais apto a investir em marketing. 

O editorial assinado na página 2 e o chapéu (a definição do tema, no alto da página) 

eventualmente desanuviam a dúvida sobre a fonte de recursos para a produção do especial: 

“Palavra da Faesp” (Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo), assinado 

pelo presidente do sistema Faesp/Senar-AR/SP, Fábio de Salles Meirelles, com foto do 

executivo. 

Se essa análise, que é hipotética, estiver errada, isso se deve à pouca transparência e/ou 

aos sinais ambíguos encontrados não só no campo editorial e no desenho do material, como no 

que se supõe ser o propósito explícito do caderno – reforçar a imagem de um business (ou de 

sua atual direção) que tem pouca visibilidade e do qual o noticiário – de fora da cobertura 

específica – parece não entender.   

Chamar esta produção de conteúdo de marca seria ousar demais. Ela estaria mais 

encaixada na definição de publicação customizada. Isso se o customer (o cliente, o consumidor) 

estivesse identificado. 
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Figura 33. “O futuro das certificações”. 

Fonte: O Estado de São Paulo.  

Foto do autor. Imagem não disponível na versão digital 
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Considerações finais  

 

A partir do propósito inicial deste trabalho – desenvolver um estudo exploratório para 

investigar possíveis linhas de contato entre linguagens e processos utilizados na produção de 

um conteúdo comercial (branded content) por jornalistas e no fazer jornalístico, e eventuais 

rupturas nas condutas éticas de jornalistas e empresas –, pode-se chegar a algumas certezas. 

Mas também a pontos que merecem mais atenção e estudo específico. 

Aqui se estudou que o motivo da popularização do formato tem a ver com a disrupção 

econômica e comportamental da época atual – ou pelo menos se considerarmos a última década. 

A necessidade de rentabilização das empresas jornalísticas, afetadas por sucessivas crises 

econômicas, encontrou um campo difícil de atravessar: a fuga do leitor ou sua atenção 

fragmentada por oferta de experiências e a baixa eficiência atual da publicidade tradicional em 

passar sua mensagem, o que reforça o círculo vicioso de perda de receita por parte da mídia. 

Sabe-se que o cérebro – e seus 86 bilhões de neurônios (segundo estudo da UFRJ) – tem 

de processar milhares de informações por dia. E não se trata apenas de notícias. Como penetrar 

nesse fluxo de processos do inconsciente com um diferencial competitivo? Seria amoral lançar 

mão do recurso da emoção (como na publicidade), da inventividade (como se tentou com o new 

journalism) e da interatividade (valor inerente à web)? Ao usar esses recursos, estaríamos 

infringindo os procedimentos elementares do bom jornalismo? 

Provavelmente não. A própria pesquisa quantitativa desenvolvida online para este 

trabalho demonstra que parte dos jornalistas, a quem supostamente mais interessa manter o bom 

nível do jornalismo, gostaria de produzir conteúdo com mais complexidade, com narrativa que 

fugisse da objetividade clássica.   

E se não só o jornalismo estivesse atrás de novos caminhos para chegar à consciência 

dos consumidores de notícia, mas também os patrocinadores? Afinal, eles são parceiros na 

sustentabilidade financeira das plataformas de mídia... 

Como prega a economia dos novos tempos, ainda mais em tempos de crise, não há nada 

de errado em somar esforços de produtores e patrocinadores, num sistema ganha-ganha, que 

não corrompa a ética que pautou ambos os segmentos. Caso contrário, eventualmente o risco 
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de todo mundo sair perdendo acaba crescendo exponencialmente – pelo menos até que se 

descubra outro modelo de negócio para as plataformas jornalísticas.  

Nesse sentido, talvez não tenha sobrado dúvida quanto ao fato de as marcas entenderem 

ser a empresa jornalística, no atual momento, uma ótima alternativa, por meio de estúdios de 

conteúdo com características únicas, para levar sua mensagem adiante, para uma audiência 

específica, conhecida e qualificada.  

O que não quer dizer que a produção de conteúdo de marca não possa ser algo que seja 

feita de forma apressada – ou eventualmente desonesta –, que deixe menos nítidas as fronteiras 

entre marketing e jornalismo. Como é mostrado no capítulo 4 deste trabalho, há muitos motivos 

para se ficar atento sobre um uso desregrado do branded content, especialmente por estúdios e 

publishers que não seguem o modelo e as policies descritos neste trabalho e aceitam as pressões 

dos patrocinadores, que eventualmente queiram legitimar seu conteúdo como sendo editorial, e 

não de marketing. 

Dito isso, cabe refletir: assim como nem toda reportagem jornalística segue todos os 

cânones do bom jornalismo e nem por isso deixa de ser reportagem, nem todo conteúdo que se 

diz de marca (ou comercializado como tal) segue todas as 15 características identitárias aqui 

reunidas (capítulo 2). 

No estudo de caso do Media Lab Estadão, pode-se comprovar este fato. 

Antes de mais nada é bom que se deixe claro que, a fim de não se trabalhar sobre 

conceitos dados única e exclusivamente pelo diretor do Media Lab, partimos para nossa própria 

análise sobre o conteúdo produzido. Foram comercializados como branded content? Não 

podemos afirmar, mas temos os comentários do próprio diretor Ernesto Bernardes indicando 

que provavelmente a maior parte sim, já que ele próprio deixa bem elástico o conceito do 

formato – “Native advertising é branded content. Tudo é branded content. E tudo é content 

marketing”. 

A visão de Bernardes garante um espectro de negociações mais flexível com o 

patrocinador, ao eventualmente comercializar a produção do estúdio como se fosse branded 

content, termo que sugere contemporaneidade, garante imagem de inovação, e, assim, seduz 

mais que outros formatos de conteúdo patrocinado mais tradicionais. 
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Seria leviano afirmar que essa elasticidade conceitual se trata de oportunismo de 

negócios – afinal, como já observado, o próprio conceito de conteúdo de marca está em 

formação e a própria busca por definições e limites do formato motivou em parte a gênese deste 

projeto. Mas o que se conseguiu definir nesta pesquisa conduz a uma identidade bastante 

palpável do formato conforme vem sendo praticado no mundo todo. 

Diferentemente desse conceito – formatado a partir da longa pesquisa com produtores, 

em portais de marketing e de jornalismo, e com fontes do mercado e da academia –, a grande 

parte dos 20 conteúdos de marca publicados pelo Media Lab Estadão no mês estudado (outubro) 

não se encaixam à perfeição ao que vem se conceituando branded content no mundo todo. Isso 

não quer dizer que vários deles não possam ser chamados como tal, conforme exposto na análise 

de cada peça no capítulo 6. 

Se falta narrativa mais complexa na maioria, característica importante no formato, 

algumas peças seguem vários elementos da linguagem do conteúdo de marca – a abordagem 

ampla, não focada no produto, mas em temas de interesse à marca; a assinatura dupla; o foco 

na audiência e, assim, a busca por criação de valor. Sim, em muitos se percebe uma simulação 

clara da linguagem jornalística, simulação muito buscada em outros formatos como publi-

editorial e native ad. Em defesa das peças do Media Lab, pode-se lembrar a orientação de 

Bernardes – registrada nesse trabalho – de que o conteúdo produzido pelo estúdio do Estadão 

busca sempre a linguagem jornalística. Como ele explicou, são clientes em geral ligados à área 

de economia, que tanto preferem, como são orientados a, expressar seus valores de forma mais 

objetiva. 

 A dúvida que poderia haver é se a utilização de um novo formato de comunicação paga, 

que não garante a viabilidade financeira mas ajuda a sustentar o negócio do publisher, não 

minaria o próprio negócio – ou seja, deporia contra a importância da informação, razão maior 

da existência de uma empresa de notícia. Estaria esse novo formato, que lança mão de 

ferramentas do jornalismo, deixando mais nebulosas as fronteiras técnicas e éticas que sempre 

separaram os departamentos comerciais e editoriais das empresas jornalísticas sérias, no afã de 

dar soluções financeiras a empresas em dificuldades?  

Como o trabalho focou na produção de branded content – conteúdo, produtores, 

publishers, fontes do mercado – e não na recepção, tem-se como indicação desta pesquisa que 

o segmento produtivo não vê risco de se borrar as fronteiras entre o comercial e o editorial. Para 
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os agentes desse segmento, a necessidade de uma apresentação transparente (assinatura dupla, 

conteúdo honesto) evitaria a contaminação da percepção. Sua defesa é de que, deixadas mais 

soltas as fronteiras entre jornalismo e marketing, o resultado não seria bom nem para o publisher 

(desgaste na imagem do veículo/plataforma), nem bom para a marca (a suspeita de 

oportunismo, obstáculo ao engajamento). 

A pesquisa online parece indicar que os próprios jornalistas, ou sejam, os profissionais 

eventualmente mais impactados pelos riscos envolvidos na produção de conteúdo de marca 

(perda de valor do ambiente em que são publicadas as notícias que produzem) na maioria não 

têm restrições ao uso do formato desde que observadas a transparência da apresentação como 

peça paga, a qualidade do conteúdo e a diferenciação no design. 

Por outro lado, supondo que o conteúdo de marca, da forma como conceituado por este 

trabalho e analisado na pesquisa de campo das peças patrocinadas de outubro de 2017 

publicadas no Estadão, seja realmente um formato de comunicação de marketing de 

características contemporâneas, mais próximo da informação que da promessa, e da audiência 

que da marca, não seria ele próprio um fator que contribui para o conhecimento? Resultaria 

dessa aproximação um eventual fenômeno de aumento da atratividade e apelo de leitura para a 

plataforma onde as peças de branded content estejam publicadas? 

Talvez seja cedo para responder a todas essas perguntas. É importante ressaltar que os 

conceitos e as opiniões sobre branded content, como já disseram executivos consultados neste 

trabalho, ainda estão em gestação. E, ao que parece, o tempo, a contínua observância das 

reações da audiência e os estudos acadêmicos tratarão de dar as respostas sobre os benefícios 

ou os riscos da produção de conteúdo de marca.  

Mas, de todas as reflexões, de todos os inputs, dos dados colhidos em pesquisa e da 

leitura crítica de peças de conteúdo de marca, pode-se depreender uma síntese: o conteúdo de 

marca, ao adotar para a comunicação das empresas uma forma mais jornalística e menos 

marqueteira, parece indicar – ou refletir – algo novo no ambiente da notícia, no consumo de 

informação.  

Esse movimento talvez seja resultado do esgotamento da antiga fórmula de 

comunicação e sedução. Talvez aconteça em decorrência do espírito do tempo em que vivemos, 

de busca de significado, relevância. O mais importante é que as plataformas de mídia mais 
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responsáveis, como este trabalho demonstrou, têm os ativos para dar conta dessa transformação 

aparentemente sem corromper seus princípios e, dessa forma, deixar abertas portas para que um 

dos motores de sua sobrevivência como veículo noticioso independente – o investimento 

publicitário – continue tracionando sua existência. 

Vale ressaltar que é do ser humano resistir a transformações, especialmente as que o 

tiram de sua zona de conforto, que o fazem abdicar de valores, que o obrigam a refletir sobre 

tolerância. Mas parece que se está diante de um novo espírito do tempo: como indica a enquete 

online com 101 jornalistas, os profissionais, praticamente ao fim da segunda década de um 

século turbulento, agitada pela velocidade e pelas idiossincrasias da informação online, 

aparentam estar mais abertos a avaliar novidades, ainda que sem perder o senso crítico inerente 

a sua atividade profissional. 

Michael Zimbalist, ex-vice-presidente sênior de publicidade e pesquisa & 

desenvolvimento do New York Times, hoje no Simulmedia, defende que as empresas de mídia 

estão apostando que os consumidores não vão se voltar contra o conteúdo de marca de 

qualidade. Prova disso, diz, é a aposta do setor em montar os próprios estúdios de conteúdo 

nativo, como Condé Nast, iHeartMedia, CBSinterative, entre outros. 

Convém lembrar que o jornalismo já passou por várias transformações, que 

acompanharam as novidades das suas várias épocas. Uma delas em particular, o new journalism 

– técnica que procurava dar um verniz literário à narrativa dos fatos, surgida em meados do 

século passado –, arejou o jornalismo, ainda que sob críticas dos mais conservadores. E pôs 

uma interrogação sobre os limites do jornalismo, ou melhor, questionou se suas fronteiras 

formais não poderiam ser também mais elásticas. Ao observar os procedimentos identificados 

com o profissionalismo, Traquina (2005, p. 149) sugere que sim: 

Certamente as notícias são um produto centrado no referente, onde a invenção 

e a mentira são violações das mais elementares regras jornalísticas. Assim, o 

referente, ou seja, “a realidade”, não pode deixar de ser um fator determinante 

do conteúdo noticioso. Mas a teoria do espelho, intimamente ligada à própria 

legitimidade do campo jornalístico, é uma explicação pobre e insuficiente, que 

tem sido posta em causa repetidamente em inúmeros estudos sobre o 

jornalismo e, na maioria dos casos, sem qualquer intuito de pôr em causa a 

integridade dos seus profissionais.  

Por outro lado, a prática do conteúdo de marca pode não só dar alternativa profissional 

ao jornalista como alavancar o melhor dele: sua criatividade, sua liberdade, inventividade, 
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vontade de inovar. Ao se expor a uma flexibilidade formal – o uso de recursos narrativos mais 

diversos –, o jornalista pode somar mais conhecimento aos fundamentos que o levaram à 

profissão. E, ao abrir-se a novas experiências, pode passar a fazer parte de um círculo virtuoso 

que envolve também a audiência de seu trabalho. Por analogia, pode-se dizer que isso seja parte 

do fenômeno que Eduardo Meditsch (1997), autor e estudioso ligado à Universidade Federal 

de Santa Catarina, lembrou em conferência nos Cursos da Arrábida – Universidade de Verão: 

permeabilidade a novas ideias. 

Entre os fenômenos mais complexos com que nos deparamos hoje está o 

funcionamento do cérebro humano. O conhecimento sobre o cérebro tem 

avançado em progressão geométrica nas últimas décadas, e a noção da sua 

complexidade tem aumentado na mesma proporção. Já há algum tempo, 

pensadores como o pedagogo Paulo Freire vinham alertando para a evidência 

de que a abertura permanente é o que distingue o cérebro humano do cérebro 

dos animais. É essa abertura o que determina a nossa capacidade infinita de 

aprendizagem e o que nos faz superar continuamente qualquer obstáculo a esta 

aprendizagem, inclusive os estabelecidos por nós mesmos, como indivíduos 

ou como coletividade. As concepções fixas e os paradigmas estanques são 

alguns destes obstáculos que temos superado. 

 

Claro, romper com velhos conceitos e alterar paradigmas, ou seja, colocar o jornalismo 

no caminho da criatividade, não é fácil. Criatividade, em jornalismo, como em qualquer 

empresa, é inerente a recursos humanos e tecnológicos. Ambos têm custo alto. Como já dito 

neste estudo por Bucci, toda empresa jornalística segue o perfil, pelo menos do ponto de vista 

de sua ordem financeira, de qualquer empresa no sistema capitalista. Nesse ponto, o conteúdo 

de marca parece jogar a favor da criatividade, pelo menos de acordo com a observação do 

diretor executivo de redação do Correio da Bahia, Roberto Gazzi:  

A vantagem de se produzir branded content sobre o jornalismo tradicional é 

que tem mais dinheiro envolvido. No jornal, temos um bolo para tudo. No 

conteúdo de marca, o dinheiro é destinado para aquela produção: você 

contrata produtora, esse tipo de coisa. Se [o contrato referente ao conteúdo] 

for vendido a preço correto, a entrega pode ficar melhor do que se faz no 

jornalismo tradicional. 

 

Não é de se excluir que eventuais migrações de carreira de jornalistas para conteudistas, 

se bem conduzidas e observadas as fronteiras éticas do fazer profissional das duas atividades, 

podem emprestar ao próprio jornalismo impulso ou inspiração para transformações. 
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Especialmente quando se trata de jornalismo online – ainda que este não tenha sido objeto deste 

estudo, embora se apresente como o futuro da profissão. 

Por isso, devemos considerar também o que o sociólogo Manuel Castells, um dos 

principais estudiosos da internet, disse sobre a comunicação em rede. Para Castells, ela está 

transformando nossos hábitos e a própria economia. Ele é claro: a rede é a mensagem. Vão 

acontecer transformações que ainda ninguém pensou, diz Castells. O que ele afirma é que não 

se podem engessar as formas de comunicação social. 

A Internet foi deliberadamente projetada como uma tecnologia de 

comunicação livre. O que resultou desse projeto não é que sejamos livres 

finalmente graças à Internet (...). Mas resultou disso que a Internet é uma 

tecnologia particularmente maleável, suscetível de ser profundamente alterada 

por sua prática social, e conducente a toda uma série de resultados sociais 

potenciais — a serem descobertos por experiência, não proclamados de 

antemão. (2003, p. 10) 

 

O crescente aumento na utilização do conteúdo de marca, razão essencial da existência 

deste trabalho, talvez já seja um dos efeitos do que Castells discute acima.  

Por exemplo, o formato, conforme definido neste estudo, guarda estas virtudes: 

1. Tem linguagem potencialmente eficiente na captação da atenção do receptor, 

especialmente quando lança mão de narrativa. 

2. Sua linguagem não gira em torno de uma mensagem impositiva. Ou seja, não propõe 

“compre isso!”. 

3. Não é intrusivo: a marca não fala dela, fala do que interessa à audiência. Ela está 

presente na página, mas não incomoda. Ela chama para a leitura, em vez de se impor 

posicionada em espaços onde não deveria estar. 

4. Propõe-se a passar os valores da marca e, concomitantemente, criar valor na vida das 

pessoas. Ou seja, deve ser recheado de significado. 

5. É apresentado de forma diversificada – jornalismo tradicional, serviço ou 

entretenimento. Há outros, como tutoriais, chatbots, consultorias, games etc.  
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6. Deve ter relevância obrigatória, para se fixar na memória do usuário. Ou o conteúdo é 

bom e bem narrado ou não vai para a frente. 

Próximo da conclusão, deve-se questionar mais uma vez: seriam essas virtudes 

poderosas o bastante para realmente alavancar transformações que impactariam, para o bem ou 

para o mal, não só o mundo da publicidade, mas o do jornalismo? A resposta é: é cedo demais 

para assegurar. Não bastassem fatores como a situação econômica difusa, adversa, delicada, 

que os meios de comunicação enfrentam, e a busca da manutenção de sua relevância, há, no 

mercado, diante desse mar revolto, uma ressignificação constante de conceitos, valores, 

missões, que impõe acompanhamento urgente e discussão contínua. Este trabalho se pautou por 

esse horizonte, para chegar até estas conclusões. Ernesto Bernardes, executivo do jornal O 

Estado de São Paulo, veículo que emprestou terreno para o estudo de caso na qual esta pesquisa 

foi em parte embasada, dá um exemplo da ressignificação que vem do mercado: 

O jornal não deve ser visto como uma mídia, ainda mais como uma mídia 

impressa. O jornal é uma marca – uma marca e uma empresa produtora de 

conteúdo que tem uma audiência. A gente precisa aproveitar ao máximo essa 

audiência para gerar receita. Não só gerar receita na mídia em que aquele 

produto jornalístico for veiculado, mas criar um ecossistema para distribuí-lo. 

Claro, o lugar de fala do executivo é o do mundo dos negócios, e deve ser sempre 

iluminado com ideias fincadas na essência do jornalismo – disciplina que ajuda a construir a 

sociedade, enquanto espaço de discussão de ideias, fomentadora de conhecimento e cultura, e 

agente vigilante do poder público.  

O próprio estudo revela que já se devem ligar os faróis para evitar sombras sobre essas 

transformações. Com o campo que foi iluminado aqui, pode-se dizer que há, sim, um momento 

fértil de inovações verdadeiras – mais transparência, uso de narrativas mais complexas, busca 

de conteúdo mais humanizado. Mas também há algo de oportunista neste momento disruptivo: 

conteúdos dissimulados, reciclados, que pegam carona no apelo de uma nova terminologia – o 

branded content –, divulgada não só a partir de estúdios de publishers, mas também de portais 

especializados de marketing e de agentes do universo da publicidade, que clama por se renovar.  

Pode-se suspeitar, por meio deste estudo, que os muros que separam o jornalismo do 

marketing estão mais porosos, mas também se deve verificar que as estruturas continuam 

firmes. Há um diálogo potencialmente saudável entre as duas disciplinas, que, com ou sem crise 
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econômica e estabilizado ou não o turbilhão em que se encontra o consumidor de notícia, deve 

continuar. E se desenvolver. 

Cada vez mais empresas estão criando departamentos de Storytelling, a cada 

dia surgindo novos cargos como Diretor de Transmídia e internacionalmente 

as estratégias de branded content estão alinhadas dentro das grandes 

multinacionais de forma transversal com seus fornecedores. É um mundo sem 

volta, e os consumidores agradecem. (PALACIOS e TERENZZO, 2016, p. 
15) 

 

Como os autores acima citados, há os que advogam que o mercado naturalmente trará 

soluções no sentido de definir missão, conceito, limites para o branded content, especialmente 

para a produção de dentro de empresas jornalísticas. Dadas as crises econômicas que 

vivenciamos nos últimos dez anos, é de bom-tom evitar o determinismo do mundo dos 

negócios. Ao contrário: ao colocar na balança o fogo cruzado em que se encontra o mundo das 

notícias e a velocidade das mudanças no comportamento dos consumidores – de informação, 

de produtos, de serviços etc. –, é importante manter a academia e seus pesquisadores focados 

nos rumos que os negócios com conteúdos patrocinados podem tomar dentro do jornalismo.  
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Anexo 1 

 

Pesquisa com 101 jornalistas no Facebook, realizada de 5 de novembro a 11 de dezembro 

de 2017 

 

Qual sua opinião sobre conteúdo patrocinado? 

Created on October 29, 2017 by Airton Seligman 

 

 

  Visitors   Participants 

148 

visitors 

101 

68 %  of all visitors participated 

  Shares   Invitations sent 

2 

2 %  of participants shared the survey 

1 

1 %  of participants invited friends 



 

 

 

 

 

  Participants countries   Participants origin 

Brazil (92.1%) 

United States (3.0%) 

Netherlands (2.0%) 

1 / 3 Your Share URL (100.0%) 

  Participants devices   Gender distribution 

  

% 55 
desktop 

% 45 
mobile 

  

44 % 
female 

56 % 
male 

  Average elapsed time 

Average time spent completing the survey 

04 

minutes 

  : 

  10 

seconds 



 

 

Anexo 2 

 

Análise de campo das peças de conteúdo patrocinado assinadas pelo Media Lab Estadão 

 

Obs. Nem todas são conteúdo de marca/branded content. Há publieditoriais, encarte 

customizado e caderno especial. 

 

 Dia 1º de outubro / domingo 

Total de páginas: 80  

Capa 

Incidência: 0 

1º caderno (Política, Internacional, Metrópole, Esportes): 24 páginas  

Incidência: 0 

2º caderno (Economia & Negócios): 8 páginas  

Incidência: 0 

3º caderno (Caderno 2): 8 páginas 

Incidência: 0 

4º caderno (Aliás, reportagem): 4 páginas 

Incidência: 0 

5º caderno (Imóveis/Classificados): 6 páginas 

Incidência: 0 

6º caderno (oportunidades e leilões/Classificados): 6 páginas  

Incidência: 0 

7º caderno (revista Jornal do Carro): 4 páginas 

Incidência: 0 

8º caderno (revista Casa): 20 páginas 

Incidência: 0 



 

 

 Dia 2 de outubro / segunda-feira:  

Total de páginas: 36  

Capa  

Incidência: 0 

1º caderno (Política, Internacional, Metrópole, Esportes): 20 páginas 

Incidência: 1 

Patrocinador: Bristol-Myers Squibb 

Setor: farmacêutico 

Localização: Política, página 9 (conta como página, uma dupla do Itaú logo depois da capa não 

contou na numeração) 

Tamanho: página inteira 

Peça: “A era dos remédios inteligentes”  

Tema: inovação farmacêutica 

Formato: branded content (conteúdo de marca) 

Linguagem: jornalística 

Sobre remédios imuno-oncológicos, a “maior novidade no tratamento de tumores nos últimos 

10 anos”, diz o texto. “É uma forma muito promissora de tratamento”, diz Artur Katz, 

oncologista e coordenador da área de oncologia clínica do Centro de Oncologia do Hospital 

Sírio-Libanês, de São Paulo 

Patrocinador é citado? Não na matéria principal. No boxe “Biomarcadores para um 

tratamento mais preciso”, sim, como fornecedor de um teste para detectar o nível de expressão 

da proteína PD-L1. O boxe é 1/3 do tamanho da matéria principal 

Patrocinador tem o produto principal da matéria? Ela não diz se o laboratório tem um 

medicamento imuno-oncológico 

Quantas fontes: duas – dois oncologistas (Carlos Gil Ferreira, coordenador de pesquisa em 

oncologia do Instituto D’Or de Pesquisa e Ensino, no Rio de Janeiro, e Artur Katz) 

Apresentação gráfica: predominantemente infografia, mas com texto introdutório 

Narrativa: sim, uma história com desenhos, “Os tumores contra-atacam”, mostrando como são 

criados e combatidos os tumores 



 

 

Assinatura: em cima, com os dois logotipos (estúdio e laboratório), e no pé da página, com a 

tag “Este material foi produzido pelo Media Lab Estadão com o patrocínio da Bristol-Myers 

Squibb”, em letras brancas sobre uma faixa preta de lado a lado da página 

2º caderno (Economia & Negócios): 8 páginas 

Incidência:  0 

3º caderno (Caderno 2): 8 páginas 

Incidência: 1 

Patrocinador: Braskem 

Setor: petroquímico/ plástico 

Localização: última página do Caderno 2 

Tamanho: meia página 

Peça: “Empresas iniciam transição para uma economia de baixo carbono”  

Tema: investimento em sustentabilidade ecológica/meio ambiente 

Os debates da terceira edição da série de programas Pensando o Futuro, da Rádio Eldorado 

Formato: branded content (conteúdo de marca) 

Linguagem: jornalística 

Patrocinador é citado? Não diretamente, mas por meio do gerente de matérias-primas 

renováveis da Braskem, Ricardo Nery, que participou dos debates, junto com Marina Mattar, 

da Associação Brasileira da Indústria Química (Abiquim) 

Patrocinador tem o produto principal da matéria? Não, é uma questão de gerenciamento de 

marca, branding, posicionamento  

Quantas fontes: duas fontes, já citadas 

Apresentação gráfica: matéria 

Narrativa: sem registros significativos 

Assinatura: no alto da matéria, com os dois logotipos (estúdio e empresa) e o verbo “apresenta” 

abaixo do logo da Braskem, no singular. No pé da página, a tag “Este material foi produzido 

pelo Media Lab Estadão com o patrocínio da Braskem” 

 

 

 



 

 

 Dia 3 de outubro / terça-feira 

Total de páginas: 48  

Capa 

Incidência: 0 

1º caderno (Política, Internacional, Metrópole, Esportes): 20 páginas  

Incidência: 0 

2º caderno (Economia & Negócios): 12 páginas  

Incidência: 0 

3º Caderno (Caderno 2): 8 páginas 

Incidência: 1 

Patrocinador: Braskem 

Setor: petroquímico/ plástico 

Localização: última página do Caderno 2 

Tamanho: meia página 

Peça: “Energia sem desperdício”  

Tema: sustentabilidade/ conservação de energia 

Formato: conteúdo de marca 

Linguagem: jornalismo/ jornalismo de serviço 

Patrocinador é citado? Sim 

Patrocinador tem o produto principal da matéria? Não, é uma questão de branding, 

posicionamento  

Quantas fontes: três 

Apresentação gráfica: matéria 

Narrativa: pouco significativa 

Assinatura: no alto da matéria, com os dois logotipos (estúdio e empresa) e o verbo “apresenta” 

embaixo do logo da Braskem, no singular. No pé da página, a tag “Este material foi produzido 

pelo Media Lab Estadão com o patrocínio da Braskem” 

4º Caderno (Viagem): 8 páginas 



 

 

Incidência: 0 

 

 Dia 4 de outubro / quarta-feira 

Total de páginas: 66  

Capa 

Incidência: 0 

1º caderno (Política, Internacional, Metrópole, Esportes): 18 páginas  

Incidência: 0 

2º caderno (Economia & Negócios): 14 páginas  

Incidência: 0 

3º caderno (Caderno 2): 6 páginas 

Incidência:  0 

Revista Jornal do Carro (formato tabloide): 28 páginas 

Incidência:  0 

 

 Dia 5 de outubro / quinta-feira 

Total de páginas: 56  

Capa 

Incidência: 0 

1º caderno (Política, Internacional, Metrópole, Esportes): 12 páginas  

Incidência: 0 

2º caderno (Economia & Negócios): 12 páginas  

Incidência: 0 

3º caderno (Caderno 2): 12 páginas 

Incidência: 0 

4º caderno (Paladar): 6 páginas 

Incidência: 0 



 

 

5º caderno (Classificados): 4 páginas 

Incidência:  0 

 

 Dia 6 de outubro / sexta-feira 

Total de páginas: 108  

Capa 

Incidência: 0 

1º caderno (Política, Internacional, Metrópole, Esportes): 22 páginas  

Incidência: 0 

2º caderno (Economia & Negócios): 10 páginas  

Incidência: 0 

3º caderno (Caderno 2): 8 páginas 

Incidência:  0 

Revista Divirta-se (formato pato): 68 páginas 

Incidência:  0 

 

 Dia 7 de outubro / sábado 

Total de páginas: 58  

Capa 

Incidência: 0 

1º caderno (Política, Internacional, Metrópole): 26 páginas  

Incidência: 0 

2º caderno (Economia & Negócios): 14 páginas  

Incidência: 0 

3º caderno (Caderno 2): 8 páginas 

Incidência: 0 

4º caderno (Esportes): 4 páginas  



 

 

Incidência: 0 

5º caderno (revista Jornal do Carro/Classificados): 6 páginas 

 Incidência: 0 

 Dia 8 de outubro / domingo 

Total de páginas: 88  

Capa 

Incidência: 0 

1º caderno (Política, Internacional, Metrópole, Esportes): 24 páginas  

Incidência: 0 

2º caderno (Economia & Negócios): 12 páginas  

Incidência:  1 

Patrocinador: NEC (não assina o texto na parte superior, só o Media Lab) 

Localização: página 5 (metade inferior) 

Peça: “Inovações mudam mercados e consumidores”  

Tema: soluções em telecomunicações 

Formato: publieditorial. A falta da assinatura dupla no topo exime a responsabilidade visível 

da marca patrocinadora sobre o conteúdo 

Linguagem: jornalística.  

O texto trata da participação da NEC em evento de tecnologia, com estande mostrando 

novidades. O patrocinador não assina a peça, e o logo do Media Lab está à direita, o que não é 

usual. Não há o verbo “apresenta” abaixo do logo da marca. Há um suposto “chapéu” – 

Tecnologia – no canto superior esquerdo, com tipologia diferente da usada no projeto gráfico 

do Estadão, embora o recurso seja semelhante ao aplicado pelo jornal para apresentar novos 

assuntos 

Patrocinador é citado? É o foco do material 

Patrocinador tem o produto principal da matéria? Sim, vários equipamentos  

Quantas fontes: uma – Daniel Mirabile, presidente da NEC no Brasil 

Apresentação gráfica: publieditorial, fonte única, o patrocinador é tema central, tipos (fontes) 

diferentes, imagens recortadas em formato redondo, fotos do estande do patrocinador  

Narrativa: não há 



 

 

Assinatura: apenas a do Media Lab na parte superior. Na inferior, sobre a faixa azul de baixo 

lê-se: “Este material é produzido pelo Media Lab Estadão com patrocínio da NEC”. No canto 

direito da faixa, a tag da NEC “Orchestrating a Brighter World” e o logotipo. 

3º caderno (Caderno 2): 10 páginas 

Incidência:  0 

4º caderno (Aliás, Literatura): 4 páginas 

Incidência:  0 

5º caderno (Imóveis, Classificados): 8 páginas 

Incidência: 0  

6º caderno (Oportunidades & Leilões, Classificados): 6 páginas 

Incidência: 0  

7º caderno (revista Jornal do Carro): 4 páginas 

Incidência: 0  

Revista Casa (formato tabloide): 20 páginas 

Incidência: 0  

 

 Dia 9 de outubro / segunda-feira 

Total de páginas: 36 páginas 

Capa 

Incidência: 0 

1º caderno (Política, Internacional, Metrópole, Esportes): 18 páginas  

Incidência: 0 

2º caderno (Economia & Negócios): 12 páginas  

Incidência: 0 

3º caderno (Caderno 2): 6 páginas 

Incidência:  0 

 

 



 

 

 Dia 10 de outubro / terça-feira 

Total de páginas: 48  

Capa 

Incidência: 0 

1º caderno (Política, Internacional, Metrópole, Esportes): 24 páginas  

Incidência:  1 

Patrocinador: Embratel 

Setor: telecomunicações 

Localização: página 15 (editoria Metrópole) 

Tamanho: página inteira 

Peça: “Empresas e consumidores conectados”  

Tema: internet das coisas, sistema inteligente para gerenciar carros (Volvo) 

Formato: conteúdo de marca 

Linguagem: jornalística, próxima à do jornalismo de serviço, em alguns pontos 

Patrocinador é citado? Sim 

Patrocinador tem o produto principal da matéria? Sim, o sistema desenvolvido para o 

Volvo XC60 T5 

Quantas fontes: uma  

Apresentação gráfica: jornalismo, publieditorial, imagens recortadas – caraterísticas de 

publis. As cores usadas no título não são usuais no projeto do jornal.  

Narrativa: não significativa 

Assinatura: os dois logos na parte superior, com a tag da Embratel “Sua empresa no próximo 

nível” logo abaixo do logo da marca. Não há verbo – nem “apresenta”, nem “patrocinado por”. 

Na barra inferior, a tag usual do Media Lab: “Este material é produzido pelo Media Lab 

Estadão, sob patrocínio da Embratel”.  

2º caderno (Economia & Negócios): 10 páginas  

Incidência: 0 

3º caderno (Caderno 2): 6 páginas 

Incidência: 0 



 

 

4º caderno (Viagem): 8 páginas 

Incidência: 0 

 

 Dia 11 de outubro / quarta-feira 

Total de páginas: 66  

Capa 

Incidência: 0 

1º caderno (Política, Internacional, Metrópole, Esportes): 20 páginas  

Incidência: 0 

2º caderno (Economia & Negócios): 10 páginas  

Incidência: 0 

3º caderno (Caderno 2): 8 páginas 

Incidência: 0 

Revista Jornal do Carro (formato tabloide): 28 páginas 

Incidência:  0 

 

 Dia 12 de outubro / quinta-feira 

Total de páginas: 40  

Capa 

Incidência: 0 

1º caderno (Política, Internacional, Metrópole, Esportes): 16 páginas  

Incidência: 0 

2º caderno (Economia & Negócios): 6 páginas  

Incidência: 0 

3º caderno (Caderno 2): 14 páginas 

Incidência: 0 

 



 

 

4º caderno (Paladar): 4 páginas 

Incidência: 0 

 

 Dia 13 de outubro / sexta-feira 

Total de páginas: 94  

Capa 

Incidência: 0 

1º caderno (Política, Internacional, Metrópole, Esportes): 14 páginas  

Incidência: 0 

2º caderno (Economia & Negócios): 6 páginas  

Incidência: 0 

3º caderno (Caderno 2): 6 páginas 

Incidência: 0 

Revista Divirta-se (formato “pato”): 68 páginas 

Incidência: 0 

 

 Dia 14 de outubro / sábado 

Total de páginas: 36  

Capa 

Incidência: 0 

1º caderno (Política, Internacional, Metrópole, Esportes): 16 páginas  

Incidência: 0 

2º caderno (Economia & Negócios): 8 páginas  

Incidência: 0 

3º caderno (Caderno 2): 6 páginas 

Incidência: 0 

4º caderno (revista Jornal do Carro): 6 páginas 



 

 

Incidência: 0 

 

 Dia 15 de outubro / domingo 

Total de páginas: 68  

Capa 

Incidência: 0 

1º caderno (Política, Internacional, Metrópole, Esportes): 22 páginas  

Incidência: 0 

2º caderno (Economia & Negócios): 6 páginas  

Incidência: 0 

3º caderno (Caderno 2): 8 páginas 

Incidência: 0 

4º caderno (Aliás História): 4 páginas 

Incidência: 0 

5º caderno (Imóveis/Classificados): 6 páginas 

Incidência: 0 

6º caderno (Oportunidades & Leilões/Classificados): 6 páginas 

Incidência: 0 

7º caderno (Carreiras & Empregos /Classificados): 4 páginas 

Incidência: 0 

8º caderno (revista Jornal do Carro/Classificados): 4 páginas 

Incidência: 0 

Revista Casa (formato tabloide): 20 páginas  

Incidência: 0 

Encarte especial (formato standard): 8 páginas 

Incidência: 1 

Patrocinador: FenaSaúde (Federação Nacional de Saúde Suplementar) 



 

 

Setor: saúde/ planos de saúde 

Localização: caderno separado, encartado junto com os outros cadernos do jornal 

Tamanho: standard, 8 páginas 

Peça: “3º Fórum da Saúde Suplementar”  

Tema: discussões sobre problemas (custos, regras, viabilidade financeira, fraudes) que afetam 

o setor dos planos de saúde  

Formato: publicação customizada 

Linguagem: cobertura jornalística, no geral: tem fotos, tabelas, gráficos e ilustrações 

Patrocinador é citado? Sempre 

Patrocinador tem o produto principal da matéria? Trata-se de uma instituição 

Quantas fontes: várias, muitas delas ligadas à FenaSaúde. O caderno fala de um setor, o de 

assistência de saúde privada 

Apresentação gráfica: jornalística 

Narrativa: nada que mereça registro especial 

Assinatura: Media Lab Estadão, com logo à direita (sem o verbo “apresenta”). O título é 

autoexplicativo: “Especial FenaSaúde”, com a palavra Especial em letras menores sobre a 

marca FenaSaúde, que tem quase a largura da página 

 

 Dia 16 de outubro / segunda-feira (verificação na versão digital)   

Total de páginas: 36  

Capa 

Incidência: 0 

1º caderno (Política, Internacional, Metrópole, Esportes): 18 páginas  

Incidência:  1 

Patrocinador: Estadão 

Setor: publishing 

Localização: página 15  

Tamanho: página inteira 

Peça: “Para o Estadão ser líder em engajamento não é sobre ter seguidores, é sobre ter opiniões”  



 

 

Tema: um call-to-action para o leitor votar no Estadão no Prêmio Caboré 

Formato: anúncio 

Linguagem: propaganda: chamada de efeito, texto curto, muito imagético 

Patrocinador é citado? Sim 

Patrocinador tem o produto principal da matéria? Sim  

Quantas fontes: o texto da peça chama atenção para os projetos online do Estadão, desde a 

liderança em engajamento em redes sociais, aferida pela plataforma de monitoramento Torabit, 

passando pela parceria entre o jornal e o Twitter para levar conteúdos especiais sobre 

gastronomia, entretenimento, cultura e turismo, com o patrocínio do Citi (mas o banco não 

aparece como patrocinador da peça), até iniciativas no Instagram e no segmento de podcast  

Apresentação gráfica: anúncio/ propaganda 

Narrativa: não apresenta 

Assinatura: Media Lab Estadão, com o logotipo bem grande em destaque na peça. Não há tarja 

com a assinatura embaixo ressaltando o patrocínio 

3º caderno (Caderno 2): 8 páginas  

Incidência: 1 

Patrocinador: Braskem 

Setor: químico/ plástico  

Localização: página 3 do Caderno 2 

Tamanho: meia página (metade inferior) 

Peça: “Direito fundamental” 

Tema: sustentabilidade/ gestão de recursos hídricos  

Formato: branded content 

Linguagem: jornalística 

Discute a gestão de recursos hídricos e o direito da população do Estado de São Paulo a água e 

saneamento. O tema foi foco de debate ocorrido no programa Pensando o Futuro, da Rádio 

Eldorado, entre o presidente executivo do Instituto Trata Brasil, Édison Carlos, e o gerente de 

desenvolvimento sustentável da Braskem, Mario Pino. Descreve o movimento Menos Perda, 

Mais Água, iniciativa da Rede Brasil do Pacto Global da ONU, liderada pela Braskem e pela 

Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento de Campinas (Sanasa), que busca evitar o 

desperdício 



 

 

Patrocinador é citado? Sim 

Patrocinador tem o produto principal da matéria? Não exatamente  

Quantas fontes: duas, mais os dados de organizações como Organização das Nações Unidas 

(ONU) e Organização Mundial da Saúde (OMS) 

Apresentação gráfica: matéria, com título, olho, foto, legenda (ainda que destacada, dentro da 

foto) e intertítulo 

Narrativa: conta a história da crise hídrica recente da cidade de São Paulo 

Assinatura: Media Lab Estadão, com o logotipo à esquerda, e Braskem, com o logotipo à 

direita, com o verbo “apresenta” visível logo abaixo do logo 

 

 Dia 17 de outubro / terça-feira 

Total de páginas: 44  

Capa 

Incidência: 0 

1º caderno (Política, Internacional, Metrópole, Esportes): 18 páginas  

Incidência: 0 

2º caderno (Economia & Negócios): 10 páginas  

Incidência:  1 

Patrocinador: Associação Brasileira da Indústria da Higiene Pessoa, Perfumaria e Cosméticos 

(Abihpec) 

Setor: indústria de cosméticos/ higiene e beleza 

Localização: página 3 do caderno de Economia 

Tamanho: página inteira 

Peça: “Mercado masculino de cuidados pessoais se transforma e avança 94% em 5 anos”  

Tema: o crescimento do segmento masculino da indústria de higiene e beleza, o segundo maior 

do mundo 

Formato: branded content – apresenta várias fontes, expõe um contexto sobre o mercado em 

questão e não foca o patrocinador 

Linguagem: reportagem especial, ou jornalismo de revista, mais leve, mais amplo, 

panorâmico. Tem boxe de serviço e tabela (evolução de vendas por categorias) 



 

 

Patrocinador é citado? Sim, o presidente executivo João Carlos Basilio, mas aparece em 

segundo lugar nas citações de fontes, atrás do analista do Euromonitor, responsável pelos 

números 

Patrocinador tem o produto principal da matéria? Trata-se de uma instituição 

Quantas fontes: três instituições de pesquisa (além do Euromonitor, o Instituto Qualibest e a 

empresa Minds & Hearts), quatro pessoas ligadas à área: além de Basilio, o dermatologista 

carioca Murilo Drummond, professor do Instituto de Pós-Graduação Carlos Chagas; o médico 

Luciano Barsanti, presidente da Sociedade Brasileira de Tricologia (área médica que estuda a 

saúde e a aparência dos cabelos e dos pelos, segundo o texto); e a dermatologista Denise Steiner 

Apresentação gráfica: matéria (reportagem) 

Narrativa: não apresenta no sentido estrito, mas o texto é mais bem construído que uma 

reportagem dura, com citações de cenários, pesquisas, especialistas e contextos históricos das 

mudanças apresentadas 

Assinatura: os dois logotipos (publisher e patrocinador), com o verbo “apresenta” embaixo do 

logo do patrocinador. Na tarja de baixo, a frase “Este material foi produzido pelo Media Lab 

Estadão, sob o patrocínio da Abihpec”  

3º caderno (Caderno 2): 6 páginas 

Incidência: 0 

4º caderno (Viagem): 10 páginas 

Incidência: 0 

 

 Dia 18 de outubro / quarta-feira (verificação na versão digital) 

Total de páginas: 70  

Capa 

Incidência: 0 

1º caderno (Política, Internacional, Metrópole, Esportes): 16 páginas  

Incidência: 0 

2º caderno (Economia & Negócios): 14 páginas  

Incidência: 0 

3º caderno (Caderno 2): 8 páginas 

Incidência:  0 



 

 

Observação: a página 7 deste caderno do acervo digital estava em branco. Mas na retranca 

constava Caderno 2   

Revista Jornal do Carro (formato tabloide): 32 páginas 

Incidência: 0 

 

 Dia 19 de outubro / quinta-feira 

Total de páginas: 48  

Capa 

Incidência: 0 

1º caderno (Política, Internacional, Metrópole, Esportes): 20 páginas  

Incidência: 1 

Patrocinador: Centro Universitário FEI (fundação Educacional Inaciana Pe. Sabóia de 

Medeiros) 

Setor: ensino 

Localização: página 17 do primeiro caderno, na quarta página da editoria Metrópole 

Tamanho: página inteira 

Peça: “Evento discute discute (sic) tendências até 2050 e estimula alunos a pensarem soluções 

para problemas futuros”  

Tema: cobertura jornalística do congresso anual de inovação da FEI, com participação, durante 

três dias, de nomes da academia, do jornalismo, da política, da indústria e do agronegócio, 

conforme relata o texto 

Formato: branded content   

Linguagem: jornalística 

Patrocinador é citado? Sim, a peça é sobre ele  

Patrocinador tem o produto principal da matéria? Como instituição, a FEI não foca 

exatamente alguma faculdade específica, mas no posicionamento como um todo: é uma voz 

“para articular com lideranças a construção do desenvolvimento social, econômico e 

tecnológico do país”, como diz no texto o reitor da FEI, Fábio Prado 

Quantas fontes: doze, entre elas professores da FEI e executivos de Embraer, Grupo Los 

Grobo, Bayer, John Deere, McKinsey & Company, Coteminas, Guarany, Associação de 

Biotecnologia Industrial, Associação Brasileira do Agronegócio, Stefanini 



 

 

Apresentação gráfica: matéria especial: vários temas, separados em boxes (ou retrancas), com 

diferentes pontos de vista, fotos e ilustrações decorativas. Sem gráficos 

Narrativa: nada que sugira um diferencial da linguagem jornalística 

Assinatura: publisher e patrocinador (por meio de seus logotipos) no alto da página, com o da 

FEI à direita, acima do verbo “apresenta” em letras minúsculas. No pé, a tarja azul clara hospeda 

a frase, em letras brancas: “Este material foi produzido pelo Media Lab Estadão, sob o 

patrocínio da FEI”   

2º caderno (Economia & Negócios): 12 páginas  

Incidência: 0 

3º caderno (Caderno 2): 8 páginas 

Incidência: 0 

4º caderno (Paladar): 4 páginas 

Incidência: 0 

5º caderno (Classificados): 4 páginas 

Incidência: 0 

 

 Dia 20 de outubro / sexta-feira 

Total de páginas: 178 

Capa 

Incidência: 0 

1º caderno (Política, Internacional, Metrópole, Esportes): 18 páginas  

Incidência: 0 

2º caderno (Economia & Negócios): 10 páginas  

Incidência: 0 

3º caderno (Caderno 2): 10 páginas 

Incidência: 0 

4º caderno (Estadão Expresso): 18 páginas 

Incidência: 0 

5º caderno (Estadão.Edu): 48 páginas 



 

 

Incidência: 0 

6º caderno (Divirta-se): 66 páginas 

Incidência: 0 

7º caderno (caderno especial, revista Bate-Papo Lado A Lado B, formato tabloide): 8 

páginas 

Incidência: 1 

Patrocinador: Ambev 

Setor: alimentação/ bebidas alcoólicas e refrigerantes 

Localização: última página do caderno especial 

Tamanho: página inteira 

Peça: “Programa apoiado por cervejaria reduz em 11% as mortes no trânsito em municípios 

paulistas”  

Tema: consumo de álcool/ segurança/ prevenção de acidentes 

Linguagem: entre o branded content e o publieditorial. Porque fala diretamente do 

patrocinador, tanto no título quanto no lide, mas comenta os valores da empresa – sua 

preocupação com o consumo de álcool e a segurança.  

Patrocinador é citado? Sim 

Patrocinador tem o produto principal da matéria? Não, mas se apresenta por meio de seus 

valores: o bem-estar dos consumidores, contemplado no apoio a iniciativas que diminuam os 

acidentes de trânsito 

Quantas fontes: uma – o vice-presidente jurídico e de relações corporativas da Ambev, Pedro 

Mariani. E dados estatísticos dos projetos 

Apresentação gráfica: simples, jornalística 

Narrativa: não apresenta complexidade 

Assinatura: do publisher e do patrocinador, por meio dos seus logotipos no alto da página, sem 

o verbo “apresenta” ou similar embaixo do patrocinador, como seria de praxe. No pé da página, 

uma tarja laranja, de menos de um centímetro de altura, hospeda a frase “Este material foi 

produzido pelo Media Lab Estadão com o patrocínio da Ambev”  

 

 Dia 21 de outubro / sábado 

Total de páginas: 56  



 

 

Capa 

Incidência: 0 

1º caderno (Política, Internacional, Metrópole): 26 páginas  

Incidência: 0 

2º caderno (Economia & Negócios): 12 páginas  

Incidência: 0 

3º caderno (Caderno 2): 8 páginas 

Incidência: 0 

4º caderno (Esportes): 4 páginas 

Incidência: 0 

5º caderno (revista Jornal do Carro/ Classificados): 6 páginas 

Incidência: 0 

 

 Dia 22 de outubro / domingo 

Total de páginas: 110  

Capa 

Incidência: 0 

1º caderno (Política, Internacional, Metrópole, Esportes): 28 páginas  

Incidência: 0 

2º caderno (Economia & Negócios): 12 páginas  

Incidência: 1 

Patrocinador: NEC 

Setor: tecnologia 

Localização: página 3 do caderno Economia & Negócios 

Tamanho: meia página (metade inferior) 

Peça: “Reconhecimento facial integrará facilidades do mundo virtual à realidade”  

Tema: tecnologia/ dispositivo de reconhecimento facial 



 

 

Formato: publieditorial – o patrocinador não assina a peça no topo 

Linguagem: entre jornalismo e conteúdo de marketing. O tema é citado como se fosse uma 

retranca (“Tecnologia, no lado esquerdo superior, onde ficam as retrancas em jornal impresso). 

E a “matéria” vem a seguir 

Patrocinador é citado? Sim 

Patrocinador tem o produto principal da matéria? Sim, a ferramenta NeoFace, da NEC  

Quantas fontes: apenas uma – o diretor de engenharia e soluções da NEC, Wagner Coppede 

Jr. 

Apresentação gráfica: publieditorial, com ilustração decorativa e um passo a passo de como 

funciona o sistema de biometria. As fontes são diferentes do projeto gráfico do jornal 

Narrativa: sob a definição típica, não apresenta, ainda que o passo a passo conte uma história 

Assinatura: o Media Lab Estadão assina, no topo à direita, mas não “apresenta”. No pé da 

página, a tarja azul-escuro diz: “Este material é produzido pelo Media Lab Estadão com o 

patrocínio da NEC.” E, ao lado, no canto inferior direito, há o logotipo da NEC, com sua tag 

“Orchestrating a Brighter World” 

3º caderno (Caderno 2): 10 páginas 

Incidência: 0 

4º caderno (Aliás, História): 6 páginas 

Incidência: 0 

5º caderno (Oportunidades & Leilões/ Classificados): 6 páginas 

Incidência: 0 

6º caderno (Carreiras & Empregos/ Classificados): 4 páginas 

Incidência: 0 

7º caderno (Imóveis/ Classificados): 12 páginas 

Incidência: 0 

8º caderno (revista Jornal do Carro/ Classificados): 12 páginas 

Incidência: 0 

9º caderno (revista Casa, formato tabloide): 20 páginas 

Incidência: 0 

 



 

 

 Dia 23 de outubro / segunda-feira 

Total de páginas: 46  

Capa 

Incidência: 0 

1º caderno (Política, Internacional, Metrópole, Esportes): 22 páginas  

Incidência: 0 

2º caderno (Economia & Negócios): 10 páginas  

Incidência: 0 

3º caderno (Caderno 2): 6 páginas 

Incidência:  0 

4º caderno (caderno especial Professor Emérito CIEE/Estadão 2017): 8 páginas 

Incidência: 0 

 

 Dia 24 de outubro / terça-feira 

Total de páginas: 46  

Capa 

Incidência: 0 

1º caderno (Política, Internacional, Metrópole, Esportes): 18 páginas  

Incidência: 0 

2º caderno (Economia & Negócios): 12 páginas  

Incidência: 0 

3º caderno (Caderno 2): 6 páginas 

Incidência: 1 

Patrocinador: Braskem 

Setor: petroquímico/ plástico 

Localização: última página do Caderno 2 

Tamanho: meia página (metade inferior) 



 

 

Peça: “Tornar cidades mais sustentáveis exige planejamento e ação”  

Tema: gerencia os recursos naturais nas cidades de forma sustentável 

Formato: conteúdo de marca 

Linguagem: jornalística 

Patrocinador é citado? Não diretamente – no pé da matéria, por meio da citação de um de 

seus projetos de reciclagem, o Wecycle, que tem parcerias com Starbucks e Muzzicycles 

(bicicletas). 

Patrocinador tem o produto principal da matéria? Não, é uma questão de posicionamento, 

branding: a empresa expressa valores (preocupação com a ecologia, atividade em 

sustentabilidade, segurança) que dizem respeito ao cidadão  

Quantas fontes: três (biólogo, atendente e estudante), nenhuma ligada à marca, ou pelo menos 

não citada como tal. E dados estatísticos do Programa da ONU para os Assentamentos Humanos 

(ONU-Habitat) e da marca patrocinadora 

Apresentação gráfica: matéria (título, olho, intertítulo, fotos, legenda) 

Narrativa: não apresenta nada em especial 

Assinatura: no alto da matéria (metade da página, depois da dobra), com os dois logotipos 

(estúdio e empresa). O verbo “apresenta” vem logo abaixo do logo da Braskem, no singular, 

em letras minúsculas. E no pé da página, a tarja preta com a tag “Este material foi produzido 

pelo Media Lab Estadão com o patrocínio da Braskem.”  

4º caderno (Viagem): 10 páginas 

Incidência: 1 

Patrocinador: Governo do Estado do Ceará  

Setor: turismo e negócios 

Localização: página 7 do caderno Viagem 

Tamanho: página inteira 

Peça: “Você já foi ao Ceará?”  

Tema: as riquezas naturais e culturais do Ceará e os benefícios financeiros para turistas que 

querem desfrutar o local ou investir no estado 

Formato: publieditorial 

Linguagem: entre marketing e jornalismo 

Patrocinador é citado? O tempo todo 



 

 

Patrocinador tem o produto principal da matéria? Sim  

Quantas fontes: vários órgãos do estado, nenhuma pessoa 

Apresentação gráfica: jornalística (título, olho, fotos com legendas, intertítulos, boxe com 

praias) 

Narrativa: nenhuma de destaque 

Assinatura: os dois logos (o do governo do Ceará e o do Media Lab), mas desta vez o do 

patrocinador ficou à esquerda. E não há o verbo “apresenta” (e seus congêneres – oferecido por, 

patrocinado por etc.) 

 

 Dia 25 de outubro / quarta-feira 

Total de páginas: 72  

Capa 

Incidência: 0 

1º caderno (Política, Internacional, Metrópole, Esportes): 24 páginas  

Incidência: 1 

Patrocinador: Hospital Leforte e Fórmula 1 – Grande Prêmio Heineken do Brasil 2017 

Setor: saúde  

Localização: página 11, na editoria de Política (praticamente toda tomada com as discussões 

do Fórum Estadão I Mãos Limpas & Lava Jato, evento promovido pelo jornal, mas não assinado 

pelo Media Lab Estadão) 

Tamanho: ¾ de página 

Peça: “Leforte é o novo hospital oficial do Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1”  

Tema: a entrada de um novo centro de saúde responsável por eventuais atendimentos no 

Grande Prêmio de Formula 1 em Interlagos em 2017  

Formato: publieditorial 

Linguagem: relações públicas/ marketing  

Patrocinador é citado? É o foco da matéria 

Patrocinador tem o produto principal da matéria? São citados vários 

Quantas fontes: três, todas ligadas ao patrocinador 



 

 

Apresentação gráfica: matéria (título, olho, texto com intertítulos, foto – faltou legenda)  

Narrativa: nada de relevante 

Assinatura: publisher e patrocinadores (por meio dos logotipos), mas sem o verbo 

“apresentam”. Na tarja preta embaixo delas, aparece apenas o nome do hospital como 

patrocinador: “Este material foi produzido pelo Media Lab Estadão com o patrocínio do 

Hospital Leforte.”  

2º caderno (Economia & Negócios): 14 páginas  

Incidência: 0 

3º caderno (Caderno 2): 6 páginas 

Incidência: 0 

4º caderno (revista Jornal do Carro, formato tabloide): 28 páginas 

Incidência: 0 

 

 Dia 26 de outubro / quinta-feira 

Total de páginas: 48  

Capa 

Incidência: 0 

1º caderno (Política, Internacional, Metrópole, Esportes): 18 páginas  

Incidência: 0 

2º caderno (Economia & Negócios): 18 páginas  

Incidência: 0 

3º caderno (Caderno 2): 8 páginas 

Incidência: 0 

4º caderno (Classificados): 4 páginas 

Incidência: 0 

 

 Dia 27 de outubro / sexta-feira 

Total de páginas: 102  



 

 

Capa 

Incidência: 0 

1º caderno (Política, Internacional, Metrópole, Esportes): 18 páginas  

Incidência: 0 

2º caderno (Economia & Negócios): 10 páginas  

Incidência: 0 

3º caderno (Caderno 2): 6 páginas 

Incidência: 0 

Revista Divirta-se (formato “pato”): 68 páginas 

Incidência: 0 

 

 Dia 28 de outubro / sábado 

Total de páginas: 66  

Capa 

Incidência: 0 

1º caderno (Política, Internacional, Metrópole): 20 páginas  

Incidência: 0 

2º caderno (Economia & Negócios): 12 páginas  

Incidência: 0 

3º caderno (Caderno 2): 6 páginas 

Incidência: 0 

4º caderno (Esportes): 4 páginas 

Incidência: 0 

5º caderno (Jornal do Carro/ Classificados): 4 páginas 

Incidência: 0 

Revista Jornal do Carro (formato tabloide): 20 páginas 

Incidência: 0 



 

 

 Dia 29 de outubro / domingo 

Total de páginas: 136  

Capa 

Incidência: 0 

1º caderno (Política, Internacional, Metrópole, Esportes): 26 páginas  

Incidência: 0 

2º caderno (Economia & Negócios): 8 páginas  

Incidência: 0 

3º caderno (Caderno 2): 10 páginas 

Incidência: 0 

4º caderno (Aliás, Filosofia): 6 páginas 

Incidência: 0 

5º caderno (Jornal do Carro/ Classificados): 6 páginas 

Incidência: 0 

6º caderno (Carreiras & Empregos): 6 páginas 

Incidência:  0 

7º caderno (Imóveis/ Classificados): 12 páginas 

Incidência: 0 

8º caderno (Oportunidades & Leilões): 10 

Incidência:  0 

Revista Casa (formato tabloide): 24 páginas 

Incidência: 0 

Caderno Estadão.edu (formato tabloide): 28 páginas 

Incidência:  1 

Patrocinador: COC by Pearson 

Setor: ensino/ sistemas de ensino 

Localização: página 14 do caderno Educação.Edu 



 

 

Tamanho: página inteira 

Peça: “Muito além das apostilas”  

Tema: métodos estruturados de ensino 

Formato: conteúdo de marca 

Linguagem: jornalística, com dados de pesquisas e fontes citadas    

Patrocinador é citado? Sim, no final da matéria. Primeiro en passant, como exemplo; depois 

com aspas, na voz do diretor de educação básica da empresa de ensino 

Patrocinador tem o produto principal da matéria? Não exatamente. O patrocinador trabalha 

com o método, mas o foco da matéria é dar visibilidade aos atributos desse sistema de ensino; 

não exatamente o método da COC by Pearson (embora ele seja citado como exemplo) 

Quantas fontes: duas – uma professora da Universidade Metodista de São Paulo, Miyuki Sado 

Utsumi, e o diretor da área de educação básica da Pearson (patrocinadora da peça), Rafael 

Furtado 

Apresentação gráfica: jornalística – com olho, título, imagem (sem legenda), intertítulo e boxe 

com as diferenças de outros métodos de ensino 

Narrativa: sim. Conta como o método funciona e sua história desde a chegada ao Brasil, nos 

anos 1980. Expõe as diferenças entre os métodos tradicional, construtivista e democrático (o 

aluno é visto como um produto de cultura) 

Assinatura: os logotipos do publisher e do patrocinador, esse último encimando o verbo 

“apresenta” (no singular). Na tarja ao pé da página, a frase “Este material foi produzido pelo 

Media Lab Estadão com o patrocínio da COC” 

 

 Dia 30 de outubro / segunda-feira 

Total de páginas: 36 páginas 

Capa 

Incidência: 0 

1º caderno (Política, Internacional, Metrópole, Esportes): 18 páginas  

Incidência: 0 

2º caderno (Economia & Negócios): 12 páginas  

Incidência: 0 

3º caderno (Caderno 2): 6 páginas 



 

 

Incidência: 1 

Patrocinador: Braskem 

Setor: petroquímico/ plástico 

Localização: página 3 do Caderno 2 

Tamanho: meia página (metade inferior) 

Peça: “Soluções para uma vida mais sustentável”  

Tema: a preservação de recursos naturais 

Formato: conteúdo de marca 

Linguagem: jornalística 

Patrocinador é citado? Sim 

Patrocinador tem o produto principal da matéria? Não, é uma questão de posicionamento, 

branding: a empresa expressa valores (incentivo em programas de sustentabilidade que foquem 

a preservação do planeta por meio da inovação em empresas) 

Quantas fontes: duas – Luiz Gustavo Ortega, líder de Desenvolvimento Sustentável da 

Braskem, e Maximiliano Carlomagno, sócio da Innoscience Consultoria em Gestão de 

Inovação, parceira da Braskem em seus projetos de seleção de startups Braskem Labs 

Challenge, que busca acelerar processos de sustentabilidade 

Apresentação gráfica: matéria – texto com apuração, fontes, título, olho, intertítulo, fotos com 

legenda, boxe com programa do patrocinador com foco em sustentabilidade 

Narrativa: desenvolvida a partir de um tópico de interesse público (tendência de crescimento 

da população mundial) 

Assinatura: no alto da matéria (metade inferior da página, depois da dobra), com os dois 

logotipos (estúdio e empresa). O verbo “apresenta” vem logo abaixo do logo da Braskem, no 

singular, em letras minúsculas. E, no pé da página, a tarja preta com a tag “Este material foi 

produzido pelo Media Lab Estadão com o patrocínio da Braskem”  

 

 Dia 31 de outubro / terça-feira  

Total de páginas: 48 páginas 

Capa 

Incidência: 0 

1º caderno (Política, Internacional, Metrópole, Esportes): 24 páginas  



 

 

Incidência: 0 

2º caderno (Economia & Negócios): 10 páginas  

Incidência: 0 

3º caderno (Caderno 2): 6 páginas 

Incidência: 1 

Patrocinador: Braskem 

Setor: petroquímico/ plástico 

Localização: última página do Caderno 2 

Tamanho: meia página (metade inferior) 

Peça: “Sustentabilidade é aliada da saúde”  

Tema: meio ambiente/ ações de governos, cidadãos e empresas para a preservação da natureza 

Formato: conteúdo de marca. A matéria se baseia em três relatórios que apontam emergências 

em relação à saúde pública e como a sociedade pode contribuir para evitar o impacto 

Linguagem: jornalística – texto com título, olho (sem citar o patrocinador) e imagens com 

legendas, que não mostram pessoas ligadas à marca sponsor 

Patrocinador é citado? Sim.  

Patrocinador tem o produto principal da matéria? Não diretamente. Mais uma vez, a peça 

apresenta programas de sustentabilidade do patrocinador (pertinentes à pauta). Mas o ponto 

central é a poluição e a saúde pública, valores de interesse da sociedade que a marca apoia e 

quer divulgar isso 

Quantas fontes: dados estatísticos da ONU (Organização Mundial da Saúde) e da Organização 

Meteorológica Mundial; três entrevistados da “blitz de sustentabilidade” realizada pelo jornal 

O Estado de São Paulo e pela Rádio Eldorado; o servidor público Cesar Yukio; o programador 

de sistemas Gilberto José dos Santos e o sociólogo Fábio Fontoura Magalhães; e uma fonte do 

patrocinador, Edison Terra, vice-presidente da unidade de poliolefinas da América do Sul e da 

Europa 

Apresentação gráfica: matéria – texto com título e olho, fotos com legenda. 

Narrativa: estruturada com foco em tópico de interesse público – os danos causados pela 

poluição ambiental e a necessidade e as formas de combatê-la  

Assinatura: no alto da matéria (metade inferior da página, depois da dobra), com os dois 

logotipos (estúdio e empresa). O verbo “apresenta” vem logo abaixo do logo da Braskem, no 



 

 

singular, em letras minúsculas. E, ao pé da página, a tarja preta com a tag “Este material foi 

produzido pelo Media Lab Estadão com o patrocínio da Braskem”  

4º caderno (Viagem): 8 páginas 

Incidência: 1 

Patrocinador: Governo do Estado do Ceará  

Setor: negócios/ economia/ turismo 

Localização: página 5 do caderno Viagem 

Tamanho: página inteira 

Peça: “Investimentos em infraestrutura aérea no Ceará impulsionam turismo regional”  

Tema: a economia do estado tende a melhorar depois de concessão do Aeroporto de Fortaleza 

para grupo alemão, que se torna hub para voos internacionais e nacionais para o Nordeste (diz 

a peça) 

Formato: publieditorial 

Linguagem: jornalística 

Patrocinador é citado? Sim, pelo viés da transformação que o texto afirma estar ocorrendo no 

estado 

Patrocinador tem o produto principal da matéria? Não é um produto. O Ceará se vende 

como um suporte amistoso para iniciativas institucionais e empresariais 

Quantas fontes: dados de estudos da Secretaria de Turismo do Ceará; Stefan Schulte, diretor 

executivo da Fraport (gestora do Aeroporto de Frankfurt, investidora na operação); e o ministro 

do Turismo, Max Beltrão 

Apresentação gráfica: fontes coloridas, título e olho vazado sobre a foto 

Narrativa: texto de revista de negócios. Contextualização do cenário econômico, que aponta 

benefícios para quem quer investir no estado 

Assinatura: os dois logos (o do governo do Ceará e o do Media Lab Estadão). O do 

patrocinador está novamente à esquerda. Não há o verbo “apresenta” (ou congêneres – 

oferecido por, patrocinado por etc.). Na tarja preta ao pé da página, há a frase: “Este material 

foi [verbo no passado] produzido pelo Media Lab Estadão com o patrocínio do Governo do 

Ceará”  

5º caderno (Caderno do Agronegócio): 12 páginas 

Incidência: 1 



 

 

Patrocinador: não definido (de forma explícita na capa). Na página 2, editorial da Faesp 

(Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo), assinado por seu presidente, 

Fábio de Salles Meirelles. O editorial ganha a totalidade da segunda página do encarte, de 

formato tabloide, com a foto do presidente 

Setor: agronegócio 

Localização: caderno especial encartado no jornal 

Tamanho: tabloide, 12 páginas 

Peça: “O futuro das certificações”  

Tema: a busca dos compradores por selos que certifiquem não apenas o respeito aos aspectos 

socioambientais, mas à qualidade também 

Formato: publicação customizada 

Linguagem: caderno especial customizado. Entre o jornalismo e o informe publicitário 

Patrocinador é citado? Não explicitamente 

Patrocinador tem o produto principal da matéria? O especial é assinado unicamente pelo 

Media Lab Estadão   

Quantas fontes: várias, em quatro reportagens 

Apresentação gráfica: jornalística – entrevista pingue-pongue, matérias com título, olho, 

imagens, legendas, tabelas e editorial 

Narrativa: nenhuma que mereça registro 

Assinatura: apenas o logotipo do Media Lab Estadão. Não há tarja ao pé da capa, mas há a 

inscrição, em letras minúsculas e em branco sobre foto de folhas verdes: “Este material é 

produzido pelo Media Lab Estadão.”  

Obs.: o caderno não aparece na versão digital  


