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Resumo 

O presente trabalho aborda a temática da relação entre Publicidade e Propaganda e 

Entretenimento, uma fase inicial de estudos que objetiva a elucidação do conceito de Branded 

Content, buscando entender qual é o objetivo e a contribuição dessa ferramenta de marketing 

para uma nova relação entre consumidores e marcas. Através da pesquisa básica e 

exploratória, a intenção deste trabalho é definir o conceito de Branded Content, investigar se 

a emergência dessa estratégia mantém relações com a crise de atenção na propaganda, e, por 

fim, propor a ideia de que o Branded Content deve ser entendido como uma estratégia de 

propaganda. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Conexão tende a ser a palavra-chave do mundo em que vivemos. As pessoas nunca 

estiveram tão conectadas com outras pessoas, lugares, ideias, marcas. Graças à difusão do 

acesso à informação através de inúmeros suportes, como a internet, comportamentos 

humanos foram redefinidos e antigos paradigmas foram reconfigurados. 

A Publicidade e Propaganda se viu em um cenário onde o empoderamento do 

consumidor, potencializado pelas novas tecnologias, está compelindo o mercado a se 

reinventar. “A publicidade no formato que conhecemos está com os dias contados”, conforme 

fala do storyteller Joni Galvão, mencionada por Vazquez (2017). Novas formas de estimular 

o consumo estão sendo criadas e problematizadas, levando os populares anúncios para além 

dos formatos e plataformas já conhecidos. 
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Pessoas mais conectadas, consumidores mais ativos e questionadores. Para esse perfil 

já não se encaixa mais o tradicional anúncio desenvolvido para a grande massa, ou até mesmo 

pensado para um target em específico, sem considerar seus reais desejos. O consumidor, mais 

do que nunca, deseja conteúdos específicos que conquistem sua atenção e satisfaçam sua 

vontade de estabelecer uma ligação com as marcas. 

Caracterizado pela produção ou distribuição de conteúdos de entretenimento por 

iniciativa das marcas, o Branded Content surge a partir de um cenário de mudanças nos 

hábitos de consumo, que se repercute em uma crise de atenção na área da Publicidade e 

Propaganda. Por conseguinte, percebemos a necessidade de estipular novas maneiras de 

comunicar e constituir relações sólidas entre indivíduos e marcas, a partir de estratégias que 

recorrem a elementos que fortaleçam o engajamento com o público, como o entretenimento.  

Em vista disso, neste trabalho, abordamos a temática da relação entre Publicidade e 

Propaganda e Entretenimento, de forma a se materializar na elucidação do conceito de 

Branded Content. Buscamos entender qual é o objetivo e a contribuição dessa ferramenta de 

marketing para uma nova relação entre consumidores e marcas, bem como investigar se a 

emergência dessa estratégia mantém relações com a crise de atenção na propaganda. 

Para consumar o intuito da pesquisa, realizamos uma abordagem qualitativa, básica e 

exploratória, segundo definição de Gil (2007), com o procedimento técnico da pesquisa 

bibliográfica. Dessa forma, delineamos uma abordagem conceitual inicial a respeito da 

revolução nos hábitos de consumo e características da geração de consumidores. Ademais, 

percebemos como necessárias as seguintes ações: a distinção dos termos de publicidade e 

propaganda; uma abordagem da relação entre propaganda e entretenimento a partir do 

conceito de Advertainment, seguido do conceito principal, o Branded Content, comparando-o 

e o diferenciando do conceito de Content Marketing. 

 

2 PUBLICIDADE OU PROPAGANDA? 

 

Tanto no meio acadêmico quanto no mercado, presenciamos distintas definições dos 

termos publicidade e propaganda. Ora consideram os dois termos como sinônimos, ora 

apresentam diferenças cruciais. Na prática, os conceitos se fundem e utilizamos várias 

técnicas que poderiam estar atreladas a uma ou outra definição para atingir um objetivo. 

Contudo, para uma melhor interpretação da presente pesquisa, buscamos diferenciá-los e 

defini-los, utilizando essencialmente o termo propaganda para associar ao Branded Content. 
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Do ponto de vista etimológico, percebemos a presença de três definições na língua 

inglesa, abordadas por Sampaio (2003): advertising, publicity e propaganda. Advertising é 

caracterizada como a ação que visa divulgar e promover o consumo de bens, assim como 

aquela de utilidade pública, que promove comportamentos e ações úteis para a sociedade. O 

termo publicity se caracteriza pela informação disseminada editorialmente, sem que para isso 

o anunciante pague pelo espaço ou tempo utilizado na divulgação da informação. Já a 

propaganda possui um caráter político, religioso ou ideológico, que tem como objetivo 

disseminar ideias dessas naturezas. Essas expressões são capazes de definir com maior 

precisão do que os termos assim interligados na língua portuguesa. 

Ademais, Kotler e Armstrong (1993, p. 320) conceituam propaganda como “qualquer 

forma paga de apresentação e promoção não pessoal de ideias, bens ou serviços, efetuada por 

um patrocinador identificado” e publicidade como uma “atividade para promover uma 

empresa, ou seus produtos, pela inserção de notícias gratuitas na mídia”. 

Entendemos a publicidade, portanto, como uma atividade mais inserida (mesmo que 

não exclusivamente) no escopo das Relações Públicas e do Jornalismo – mais 

especificamente na função de assessor de imprensa, visto que seria a publicização de 

informações sobre as atividades da empresa por meio de mídia espontânea. Já a propaganda 

como integrante do composto de comunicação de marketing, isto é, uma estratégia que 

realiza a comunicação de uma mensagem dirigida ao público-alvo, visando estimular a 

aquisição de um produto ou criação de imagem positiva para a marca com base no 

posicionamento desta. As duas se fazem essenciais para que uma marca se torne conhecida 

(GALISTEU, 2017). 

Refletindo no universo da administração de marketing, pensamos nos quatro pilares 

(os 4 P’s): Produto, Preço, Praça e Promoção. De modo incorporado ao P de Promoção, 

Kotler e Armstrong (1993) inserem a propaganda, a venda pessoal, a promoção de vendas, as 

relações públicas e o marketing direto. Martins (2010, p. 14) complementa ainda que, 

“oficialmente, propaganda é uma ferramenta de vendas e marketing”. 

Através da persuasão, a propaganda visa promover comportamentos em benefício do 

anunciante, tendo a atribuição de despertar interesse de compra/uso de produtos/serviços nos 

consumidores. Não possui caráter informativo e imparcial. O seu poder está presente na 

construção de imagens e opiniões, e usa principalmente da emoção para atingir o público alvo 

ou da repetição de palavras para incutir uma ideia em sua cabeça (SAMPAIO, 2003). 
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A propaganda é uma das grandes formadoras do ambiente cultural e social de nossa 

época. Isso porque trabalha a partir de dados culturais existentes, recombinando-os, 

remodelando-os (até mesmo alterando suas relevâncias), e sobre alguns dos instintos 

mais fortes dos seres humanos: o medo, a vontade de ganhar, a inveja, o desejo de 

aceitação social, a necessidade de autorrealização, a compulsão de experimentar o 

novo, a angústia de saber mais, a segurança da tradição (SAMPAIO, 2003, p. 38). 

 

 

Em seu processo de execução, pensamos na propaganda inicialmente como uma 

sensação que se aceita ou rejeita. Posteriormente, temos uma mensagem que emociona ou 

não e, finalmente, em um terceiro momento, a propaganda persuade, convence pela lógica 

(objetiva ou mesmo subjetiva) ou não atinge o efeito desejado. Para cumprir essa função de 

estabelecer comunicação, a propaganda utiliza um conjunto relativamente frequente de 

abordagens formais e retóricas, com o objetivo de captar a atenção, de interessar e persuadir 

(SAMPAIO, 2003). 

Ademais, observamos a importância fundamental da propaganda no processo 

econômico, sendo um elemento vital para que as empresas conquistem mais consumidores e 

expandam seus negócios, bem como elemento que permite aos consumidores estarem mais 

informados sobre os produtos e serviços existentes e à disposição. 

Nesta pesquisa, além das definições supramencionadas, temos a de Martins (2010, p. 

6) como intrínseca e balizadora da linha de raciocínio e ligação com o Branded Content. 

Vemos a propaganda “pela origem da palavra que, em latim, significa propagação, mas com 

o sentido mais adequado de semeadura. Semear é plantar aguardando a colheita, não apenas 

lançar ao vento”. Portanto, percebemos, nessa definição, aspectos do Branded Content, 

essencialmente no que diz respeito aos resultados que as marcas buscam com essa 

ferramenta, os quais são alcançados ao longo do tempo (plantados para colheita futura) e 

planejado estrategicamente para o target- não apenas lançado ao vento. 

 

3 REVOLUÇÃO DOS HÁBITOS DE CONSUMO E CARACTERÍSTICAS DA 

GERAÇÃO DE CONSUMIDORES 

  

Sentar no sofá, ligar a televisão e assistir de forma passiva a programação. Receber 

um folheto de promoções e ir até a loja realizar a compra do produto. Essas situações já não 

fazem mais parte dos hábitos cotidianos de grande parte da população. Cada vez é mais 

notória a ruptura de padrões comportamentais, na qual indivíduos adotam novas e inusitadas 
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maneiras de consumir bens tangíveis ou intangíveis. A partir disso, uma revolução se 

consolida e podemos afirmar: os hábitos de consumo das pessoas mudaram. 

O advento de uma cultura de conexão e o surgimento de novas plataformas e suportes 

fazem com que todo o sistema que a sociedade é regida passe por uma atualização, em que os 

meios rumam naturalmente para a convergência, para a digitalização. Nesse cenário, sujeitos, 

antes percebidos como passivos, ampliam sua criticidade e buscam na dinâmica do mercado a 

sua satisfação pessoal. 

 

Os consumidores têm hoje mais poder do que nunca. Eles podem utilizar ‘agentes 

inteligentes’ para encontrar os melhores preços de produtos e serviços, coletar várias 

ofertas de mercado, recorrer a filiais de distribuição e intermediários e comprar bens 

em qualquer lugar do globo a qualquer hora do dia sem sair da conveniência de seus 

lares (SCHIFFMAN; KANUNK, 2009, p. 6). 

 

 

Além disso, idealiza-se no marketing uma configuração que atende os anseios de uma 

sociedade composta por pessoas que possuem dúvidas, desejos e opiniões que devem ser 

levados em conta. Schmitt (2002) tratou desses novos comportamentos dos consumidores 

quando afirmou que esses acreditam que as características e benefícios funcionais, como a 

qualidade do produto e a marca com imagem positiva, são coisas absolutamente normais, e o 

que desejam de fato são produtos e comunicação que estimulem os sentidos, que mexam com 

as emoções e que possam ser incorporados aos seus estilos de vida. 

Don Tapscott (2011 apud SANTA HELENA; PINHEIRO, 2012, p. 48) afirma que 

pessoas em todos os lugares estão participando cada vez mais da mídia, convertendo-se em 

prossumidores (prosumers), o que acaba por virar de ponta-cabeça os modelos midiáticos 

tradicionais. 

Esses novos comportamentos dos consumidores são baseados nas particularidades de 

uma geração que está em vigor. Vale ressaltar que quando falamos em geração, não se trata 

apenas de pessoas nascidas em um determinado período, mas sim aquelas que partilham das 

mesmas características, inseridas no mesmo universo, nesse caso essencialmente o digital. 

Essa geração imediatista consome de formas diferentes, dividindo seu tempo e sua atenção. 

Vive num mundo com conhecimento fragmentado, onde a imagem é idolatrada, onde tudo é 

raso, superficial, efêmero e nada é aprofundado e definitivo. “Com tanta opção, não suportam 

mais a ideia de ter que aceitar a interrupção com mensagens chatas” (SANTA HELENA; 

PINHEIRO, 2012, p. 48). Por esse motivo, é muito difícil conseguir atrair a atenção dessas 

pessoas para envolvê-las e engajá-las. 
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Ademais, podemos pensar nessa geração como movida à diversão, pois investe 

praticamente todo o seu tempo na busca por coisas divertidas. Ademais, o “entretenimento e 

os meios de comunicação estão muito mais presentes em diferentes formas e variações” 

(SANTA HELENA; PINHEIRO, 2012, p. 49) de relações dos integrantes dessa geração. 

Com essa variedade de pontos de contato e focos de atenção, começamos a compreender o 

perfil e os hábitos dessa geração, denominada por Santa Helena e Pinheiro (2012) de Garotos 

Perdidos. 

 

As marcas, os veículos e as agências precisam estar prontas para essa nova realidade 

que se confirma a cada dia nos dados que chegam sobre suas mesas. Todos nós 

precisamos nos perguntar: será que estamos nos preparando para as novas gerações 

de nativos que já nasceram e cresceram em meio à revolução digital? (SANTA 

HELENA; PINHEIRO, 2012, p. 51). 

 

 

Muitas das características que constatamos como marcantes nessa geração reforçam a 

defesa do uso do entretenimento como ferramenta de marketing. Conforme Santa Helena e 

Pinheiro (2012, p. 61), é exatamente dessa forma que as marcas e mensagens publicitárias 

conseguirão adentrar nesse universo. “O fato é que se as marcas continuarem a tentar contato 

por meio de métodos invasivos, massantes, interruptivos [...] serão cada vez mais execradas 

do dia a dia desta geração – como vem acontecendo”. 

É justamente essa geração que está desafiando os gestores da indústria da 

comunicação a encontrar novas formas para conseguir envolvê-la e engajá-la, pois “a medida 

que a propaganda evolui, as barreiras levantadas pelos consumidores se aprimoram” 

(SAMPAIO, 2003, p. 24). 

  

4 ADVERTAINMENT: PUBLICIDADE E PROPAGANDA + ENTRETENIMENTO 

 

Todas essas mudanças que vêm acontecendo na forma como as pessoas se relacionam 

com os conteúdos, marcas, produtos e com as outras pessoas, que caracterizam o processo de 

revolução nos hábitos de consumo, impactam nas indústrias do entretenimento e da 

comunicação diretamente. “Podemos afirmar que elas estão no topo da lista das indústrias 

mais impactadas, direta e indiretamente, por todos os lados e de todas as formas, por esta 

incrível revolução” (SANTA HELENA; PINHEIRO, 2012, p. 40). Por conta disso, essas 

indústrias estão sendo desafiadas a se reinventar a cada dia. 
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Vivemos em um cenário onde a fragmentação da audiência e a dispersão da atenção 

são os principais fenômenos que vêm tirando o sono dos comunicólogos. Pensando nas 

características da geração em vigor, o entretenimento pode ser considerado o principal vetor 

de engajamento que aproxima e une marcas e consusers (consumers + users). 

 

Isso quer dizer que as marcas precisam, cada vez mais e mais, explorar outras 

formas de conseguir envolver seus públicos de interesse que não apenas pelos 

comerciais de 30” convencionais. Seja produzindo conteúdo de entretenimento 

(branded content) que seja relevante e esteja perfeitamente alinhado com os anseios 

e expectativas do seu público – e assim atraia a sua atenção, envolvimento e, claro, 

dinheiro – seja estando presente (placement) em conteúdos de entretenimento que 

atraiam por si só a atenção e envolvimento emocional dos públicos (SANTA 

HELENA; PINHEIRO, 2012, p. 73). 

 

 

Entendemos que a propaganda que se propõe unicamente a interromper o consumo de 

entretenimento das pessoas (como, por exemplo, os filmes comerciais nos intervalos da 

programação da televisão aberta) está com os dias contados. Covaleski (2013, p. 23) entende 

que a propaganda está em um processo de hibridização que se mescla ao conteúdo e, por si 

só, passa a ser compreendida e consumida por parte do público como entretenimento. “É uma 

nova maneira de se trabalhar a comunicação publicitária, baseada na aglutinação de três 

fatores: informar persuasivamente, interagir e entreter”. 

         Mas, então, o que significa o termo Advertainment? É justamente a fusão das palavras 

“advertising” e “entretainment”, isto é, a união das áreas de Publicidade e Propaganda e 

Entretenimento. Desse modo, definindo como estratégia, o Advertainment busca inserir uma 

mensagem mercadológica numa atividade de entretenimento de tal modo que seja impossível 

desassociar uma da outra. Busca, portanto, melhorar a eficácia da mensagem, aumentar o seu 

impacto e associar a marca a algo que seja agradável ao público. Vale ressaltar que essa nova 

estratégia deve estar enraizada no branding[4], não apenas em estratégias isoladas. “A 

comunicação como um todo, em todos os seus esforços ruma para este caminho: entreter” 

(SANTA HELENA; PINHEIRO, 2012, p. 99). 

         Nesta pesquisa, para entender a configuração do Advertainment, baseamo-nos na 

estrutura apresentada por Santa Helena e Pinheiro (2012), em que esse termo aparece como 

gênero principal, representando toda e qualquer parceria de conteúdo entre a indústria da 

propaganda e do entretenimento. Como subgêneros do Advertainment, temos o Branded 

Content (ou Branded Entertainment), foco desta pesquisa, e o Product Placement (ou 

Merchandising). 
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 5 BRANDED CONTENT 

 

A revolução está acontecendo e a geração de “Garotos Perdidos” está aí. Então, de 

que forma captar a atenção dessas pessoas? “Produza conteúdo relevante para o seu target 

que você não precisará gastar uma fortuna tentando apenas cercá-lo, interrompê-lo, impactá-

lo. Ele virá por conta própria atraído por este conteúdo irreversível” (SANTA HELENA; 

PINHEIRO, 2012, p. 69). Uma vez conseguido esse resultado, como transformar audiência 

em dinheiro, atenção em receita, público em lucro? Afinal, como rentabilizar, se as pessoas 

querem consumir cada vez mais conteúdo e pagar cada vez menos por eles? 

Em meio a tantos questionamentos e sintomas de uma crise de atenção na área da 

Publicidade e Propaganda, surge uma ferramenta de marketing, um subgênero do 

Advertainment: o Branded Content. Conforme Santa Helena e Pinheiro (2012), essa 

estratégia consiste na produção ou distribuição de conteúdo de entretenimento por iniciativa 

da própria marca, objetivando fazer com que as pessoas assimilem a mensagem, atributos e 

conceitos de forma leve e envolvente. 

Essa ferramenta busca o engajamento e a fidelização, em que, através de conteúdos 

específicos, as marcas tentam estabelecer uma ligação maior com o consumidor. Dessa 

forma, a dinâmica da divulgação da marca transforma-se, pois, ao invés de ser associada 

como interrupção do entretenimento através de mensagens incômodas, a marca passa a ser 

associada com informação ou diversão. Nesse caso, o grande desafio é proporcionar conteúdo 

que conquiste a atenção de forma que o consumidor deseje a ideia antes do produto 

(MEDEIROS, 2017). 

O Branded Content não objetiva, ao menos não diretamente e não de modo anunciado, 

a venda de um produto e, por isso, geralmente não é considerada a sua ligação com a 

propaganda. Patrícia Weiss, especialista e consultora estratégica de Branded Content e 

Entertainment, afirma que “Branded Content não é e nem nunca será publicidade” 

(ADNEWS, 2017). Weiss conclui que enquanto a publicidade vende um produto de forma 

intrusiva e interruptiva, o Branded Content transmite “conteúdo relevante, útil, que envolve, 

engaja e entretém a audiência. Publicidade é a marca falando sobre ela mesma, Branded 

Content se refere às pessoas e o que interessa a elas” (ADNEWS, 2017). Através dessas 

reflexões, nos questionamos o real motivo para as marcas produzirem conteúdo. Se não 

possui um objetivo mercadológico ou lucrativo no final do processo, por que realizar a 
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produção e distribuição de conteúdo relevante para o público? De que forma essa estratégia 

conceberá um retorno financeiro para as marcas? 

A estratégia busca a transmissão de uma mensagem que seja relevante para o público 

e, ao mesmo tempo, para o posicionamento de uma marca. Em algum momento da 

comunicação a marca está presente, sem sobrepor à mensagem compartilhada, isto é, há um 

equilíbrio entre o conteúdo e a propaganda. 

 

Quando acompanhamos este tipo de conteúdo, sabemos que se trata de algo pago, 

construído por uma marca, mas mesmo assim sentimos vontade em compartilhar em 

nossas redes sociais e levamos uma mensagem conosco no final, comprando ou não 

o produto daquela marca. Este é o diferencial (PONCIO, 2017). 

 

 

O termo Branded Content pode ser considerado relativamente novo, criado no final da 

década de 2000. É fundamentado no marketing experimental, em que o ponto principal é a 

experiência do cliente/consumidor. Busca-se chamar atenção, uma vez que quando uma ação 

de uma marca ganha afinidade com o público, conteúdos começam a ser gerados de forma 

espontânea (MEDEIROS, 2017). 

É imperioso destacar que o conteúdo produzido deve possuir qualidade e relevância 

para o público alvo. Nesse sentido, pensamos na relevância como algo definido pelo público 

e suas referências, não de maneira universal e absoluta. Se posicionando em uma intersecção 

do marketing que envolve propaganda, informação e entretenimento, o Branded Content é 

flexível e adaptável e pode ser desenvolvido através de vários canais e formatos. 

Mas por que essa ferramenta é importante para as marcas? Podemos considerar que o 

Branded Content possa ser uma eficiente alternativa de marketing para as marcas e uma 

eficaz alternativa de receita para o entretenimento. É um modo contemporâneo de pensar e 

uma maneira de contribuir com o público através de conteúdo relevante, fortalecendo a 

construção de diálogo e laços entre marca e consumidor, almejando consolidar uma imagem 

positiva da marca para com os diferentes públicos. 

  

6 CONTENT MARKETING 

 

Por se tratarem de termos relativamente novos no mercado, ainda existe uma grande 

nebulosidade em relação aos termos Branded Content e Content Marketing e o valor que o 

conteúdo possui dentro das estratégias de marca das empresas. Portanto, faz-se necessária a 
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definição do termo Content Marketing para então podermos diferenciá-lo do Branded 

Content. 

Conforme definição do Content Marketing Institute (CMI), abordada por Politi 

(2017), o Content Marketing (marketing de conteúdo) é uma “abordagem de marketing 

estratégico focada na criação e distribuição de conteúdo valioso, relevante e consistente para 

atrair e reter um público claramente definido – e, em última análise, para gerar ações 

rentáveis de clientes”. É uma maneira de engajar o público e aumentar a rede de clientes e 

potenciais clientes, conforme apontado por Rock Content (2017), através da criação de 

conteúdo gerando valor para as pessoas de modo a criar uma percepção positiva da sua marca 

e assim gerar mais vendas. Ademais, essa estratégia visa gerar brand awareness4,  isto é, 

contribuir para que as pessoas reconheçam a marca, seus produtos e serviços oferecidos. 

Em relação às diferenças dos dois termos, podemos afirmar que o Branded Content 

diz respeito a um conteúdo voltado para a marca, apoiando-se em realização de campanhas, já 

o Content Marketing possui o conteúdo voltado para o público, baseado na produção contínua 

de conteúdo. O primeiro possui influência indireta nas vendas, já o segundo objetiva o 

aumento delas. A diferença é sutil entre os dois termos, porém, eles não podem ser 

considerados sinônimos. 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Através da percepção das peculiaridades de uma geração que está em vigor e a 

consequente mudança dos hábitos de consumo das pessoas, resultante da fragmentação da 

audiência e dispersão da atenção, notamos um cenário onde a Publicidade e Propaganda se 

reinventa a todo instante. Outras formas de se comunicar com o consumidor estão sendo 

exploradas, buscando elementos que fortalecem a ligação entre indivíduos e marcas.  

Em meio a tantas mudanças, sejam evoluções ou até mesmo involuções, surge a 

estratégia que pode ser considerada como uma das possíveis soluções para a atual conjuntura 

de crise de atenção na área da Publicidade e Propaganda: o Branded Content. Essa estratégia, 

que modifica a dinâmica de divulgação da marca, está gerando inúmeras indagações. Suas 

propriedades dizem mais respeito ao universo do Entretenimento e, por não objetivar 

nitidamente a venda de um produto, sua ligação com a propaganda é por vezes encoberta.  

                                                
4  Em tradução literal, brand awareness significa “consciência de marca” e está relacionado com funções de identidades da 

marca na memória dos consumidores. 
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Dessa forma, o emprego dessa estratégia busca a disseminação de mensagens 

relevantes aos consumidores, que envolvem e engajam a audiência sem interromper sua 

experiência de consumo, mas que ao mesmo tempo tenham importância para o 

posicionamento da marca, resultando em um equilíbrio entre o conteúdo e a propaganda. 

Entendemos que além de sua contribuição econômica notável, a propaganda pode contribuir 

para o público de forma social e cultural, por meio da oferta de conteúdo, afastando-se de seu 

sentido pejorativo, simplista e superficial, com ações como o Branded Content, que invertem 

a lógica já estabelecida de produção, recepção e consumo da propaganda. 

Percebemos o Branded Content como estratégia de propaganda, e seguindo as 

definições de Kotler e Armstrong (1993) e Martins (2010) defendemos a seguinte percepção: 

essa estratégia possui fins mercadológicos pois é incorporada ao conceito de promoção do 

marketing, mas com uma perspectiva de semeadura, isto é, “colheita” de resultados a longo 

prazo. Nesse entendimento, o processo de execução de Branded Content não objetiva a venda 

imediata de um produto, mas sim auxilia na obtenção de brand awareness (lembrança de 

marca).  

Branded Content, portanto, pode ser uma possibilidade de conexão eficaz na 

constituição de relações sólidas entre consumidor e marca, bem como uma alternativa válida 

de receita para a área de Entretenimento. É um modo contemporâneo de pensar e uma 

maneira de contribuir através de conteúdo relevante, almejando consolidar uma imagem 

positiva da marca para com o público.  

Por fim, esta pesquisa é relevante na área da Comunicação Social tanto na perspectiva 

teórico-acadêmico quanto na prático-profissional. Nesse sentido, podemos afirmar que sua 

contribuição se dá pela importância do estudo para a fase inicial em que o conceito se 

encontra, bem como em função da necessidade de esclarecimento de termos, essencialmente 

estrangeiros, relacionados e confundidos com Branded Content.  
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