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Resumo 

O mercado de publicidade e comunicação está passando por uma das décadas de maior 

mudança e desafios, com uma guerra fria entre mídia programática, a qual vem carregada de 

funções e atribuições para atingir os KPI’s (Key Performance Indicator) estabelecidos, com 

mensagens diretas para venda de produtos, e de outro lado, o branded content, com o seu 

formato slow food, contendo uma mensagem mais profunda para o público alvo. Esse 

cenário para a audiência, a qual recebe milhares de estímulos de diferentes marcas, se 

assemelha ao jogo caótico e interativo de Pinball. Como resultado dessa não linearidade, a 

confiança na publicidade tradicional diminuiu muito, o que forçou as organizações a 

encontrarem novas maneiras de construir e transmitir a história que possa definir o 

posicionamento e a reputação da sua marca. Este estudo tem como objetivo entender e 

comparar, se o branded content para a marca Volkswagen veiculado em TV paga, pode ser 

uma alternativa para obter recall, quando comparado ao formato tradicional de publicidade 

de 30 segundos. O presente trabalho aplicado se propõe a oferecer um estudo sobre a 

utilização desses dois formatos publicitários em TV paga. Para tanto, realizou-se uma 

pesquisa de campo analisando os dados por estatística descritiva, a qual reunindo 152 

questionários para uma amostra de pessoas do público millenniuns, assinantes de TV paga 

da Grande São Paulo, na qual o formato utilizado para coletar as respostas foi um 

questionário em uma plataforma on-line. Essa amostra foi submetida a assistir uma 

simulação de um break comercial da TV paga, contendo branded contents e comerciais de 

distintos segmentos da indústria. Os resultados apresentados refletem que a Volkswagen 

pode considerar o branded content como uma opção em sua comunicação para obter recall, 

mas é condicional, no desenvolvimento desse conteúdo, estabelecer uma linguagem e 

narrativa que não contemple grandes promessas ou disserte sobre si mesma, mas sim, 

transmita a sua tradição e história de marca, com uma narrativa que se aproxime do seu 

público alvo.  

 

Palavras-Chave: branded content, recall de marca, narrativa publicitária, comunicação, 

propaganda.  

 

 

 



ABSTRACT  

The advertising and communication market is going through one of the decades of greatest 

change and challenges, with a cold war between programmatic media, which came with 

functions and attributions to reach the established KPI's (Key Performance Indicator), with 

direct messages for sale of products, and on the other hand, branded content, with its slow 

food format, containing a deeper message to the target audience. This scenario for the 

audience, which receives thousands of stimuli from different brands, resembles the chaotic 

and interactive game of Pinball. As a result of this non-linearity, confidence in traditional 

advertising has greatly decreased, which has forced organizations to find new ways to build 

and transmit the story that can define their brand positioning and reputation. This study was 

made to understand and compare, whether the branded content for the Volkswagen brand 

aired on pay TV, can be an alternative to obtain recall, when compared to the traditional 30-

second advertising format. This applied work proposes to offer a study on the use of these 

two advertising formats in pay TV. For this purpose, a field research was made in order to 

analyze data using descriptive statistics, which gathered 152 questionnaires for a sample of 

people from the millenniuns public, subscribers of greater São Paulo, in which format used 

to collect the answers was a questionnaire on an online platform. This sample was submitted 

to watch a simulation of a commercial break in pay TV, containing branded contents and 

commercials from different segments of the industry. The results presented reflect that 

Volkswagen may consider branded content as an option in its communication to obtain 

recall, but it is conditional, in the development of this content, to establish a language and 

narrative that does not contemplate great promises or talks about itself, but rather, convey 

your tradition and brand history, with a narrative that approaches your target audience. 

 

Keywords: branded content, brand recall, advertising narrative, communication, advertising. 
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1 – Introdução 
 

A última décadas foi marcada por mudança no mercado de comunicação, conteúdo 

e propaganda. Esse cenário de mudanças profundas que as mídias sociais introduziram em 

nossas estratégias de comunicação e marketing, podem ser vistas sob a ótica da metáfora do 

Pinball (Hennig-Thurau et al., 2010), a qual sugere que o marketing em um ambiente de 

mídia social, divide a nossa atenção com os outros meios de comunicação (TV paga, rádio, 

mídia impressa e TV aberta), o desenvolvimento de um planejamento de marketing se 

assemelha ao jogo caótico e interativo de Pinball, substituindo a linear abordagem do funil 

unidirecional ao marketing. 

Como resultado dessa não linearidade, a confiança na publicidade tradicional 

diminuiu muito, o que forçou as organizações a encontrarem novas maneiras de construir e 

transmitir a história que possa definir o posicionamento e a reputação da sua marca. (Kotler, 

Kartajayay Setiewan, 2010; Roper & Fill, 2012; Spear & Roper, 2013).  

Um formato que está intrínseco à evolução humana desde o início dos tempos, são 

as narrativas de fábulas e lendas, as quais nos atraem pelas emoções que são geradas em sua 

narrativa. (Patriotta, Gond & Schultz, 2011).  

Quando essas narrativas de histórias influenciam de forma positiva ambas as partes, 

são porque esses conteúdos são percebidos como autênticos, sinceros, exclusivos e únicos, 

o que gera uma melhor reputação e construção de marca. (Brown, J.; Dacin, A.; Pratt, G. y 

Whetten, A. (2006).  

A importância desse estudo se deve ao fato de anunciantes estarem alterando a forma 

do investimento em comunicação e mídia no meio da TV paga, transferindo os recursos 

financeiros da mídia tradicional do comercial de 30 segundos, para o desenvolvimento de 

branded content nesse meio. Este estudo tem como objetivo avaliar se o branded content 

pode ser uma alternativa para Volkswagen obter recall de marca, quando comparado ao 

comercial de 30 segundos.  

O presente trabalho aplicado se propõe a oferecer um estudo sobre a utilização desses 

dois formatos publicitários em TV paga. Para tanto, realizou-se uma pesquisa de campo e 

análise de dados utilizando estatística descritiva, na qual o formato para coletar as respostas, 

foi o questionário em uma plataforma on-line.   

A pesquisa foi realizada 100% on-line, utilizando um conjunto de 10 conteúdos em 

vídeo, entre eles, branded contents e comerciais de 30 segundos, dessa forma, simulando 

um break comercial dentro das normas de TV paga. Tivemos uma amostra representativa 
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estabelecida de consumidores da geração millenniuns, residentes na grande São Paulo. A 

pesquisa foi realizada no período de abril e maio de 2020.  A revisão de literatura discute o 

recall de marca nos meios de comunicação e mensagens, bem como o branded content.  A 

marca selecionada foi a Volkswagen, pois além de ser a montadora de automóveis com o 

maior investimento de mídia no Brasil, está trabalhando em uma renovação de comunicação 

e marca, após o escândalo do Dieselgate em 2015.  Esse estudo selecionou a geração 

millenniuns, pois será a próxima geração de potenciais consumidores de automóveis.  O 

método utilizado foi uma análise com o processo estática descritiva. O estudo concluí que o 

branded content pode ser uma alternativa para a Volkswagen obter recall da marca em TV 

paga, quando é utilizado uma narrativa que traga a tradição da marca, em uma linguagem 

que consiga gerar empatia com o público alvo.   
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2 - Revisão de Literatura 
 

2.1 Recall de Marca 

Quando se fala em recall de marca em meio a essa necessidade de consumo 

acelerado, não podemos ignorar o fato de que o consumo de publicidade, ou melhor, a 

mensagem que a publicidade quer que o seu público alvo absorva, está dentro desse sistema. 

A nossa cultura moderna está mudando a maneira como a audiência e consumidores 

processam as informações. A cultura da velocidade na qual “quanto mais rápido melhor”, 

leva as pessoas a passar por mais experiências, em um menor período de tempo. (Fuchs, 

2014)  

Uma "cegueira da publicidade" se espalha rapidamente quando a audiência se recusa 

a prestar atenção em anúncios (Resnick & Albert, 2014). A maioria das campanhas 

publicitárias de varejo, tem como estratégia o grande volume de inserções, de modo que os 

espectadores dos EUA são expostos a cerca de 4.000 a 10.000 anúncios diariamente, mas 

68% deles recordam menos de cinco dos anúncios que assistiram na semana anterior (Elkin, 

2016). Na Europa, 75% dos espectadores admitiram não se lembrar da marca anunciada a 

assistir a um anúncio em vídeo on-line (Freier, 2019). 

Em contrapartida, existem publicitários e equipes de marketing, que defendem a 

publicidade tradicional no formato de 30 segundos na TV paga. Um anúncio autêntico que 

passe a mensagem do produto diretamente, pode ter menos chances de ganhar um Cannes 

Lion, mas provavelmente ganharão o coração dos consumidores, deixando o residual da 

mensagem transmitida de forma eficaz. Segundo Anderberg, Johan, e John Morris (2006), a 

publicidade autêntica estimula a confiança da marca e ajuda os consumidores a se 

conectarem com ela, ela também desencadeia sentimentos de simpatia ou empatia Grayson, 

Kent, e Radan Martinec (2004), e ajuda a superar o ceticismo do consumidor em relação aos 

anúncios (Darke, Peter R., e Robin J.B. Ritchie (2007). 

Estudos de branding (Beverland 2006) mostram que os consumidores percebem 

melhor as marcas que se comprometem com sua história e tradição como mais autêntica. 

Isso significa que se manter somente nos 30 segundos do comercial de TV paga, pode não 

ser positivo e consequente a longo prazo, é necessário uma narrativa sobre a história da 

marca ou empresa, pois segundo (Beverland 2006), lembrar aos consumidores a longevidade 

da marca também pode melhorar sua confiabilidade e competência percebidas.   

As emoções que transmitem recall e construção de marca estão relacionadas a 

tradição e confiança, estudos de branding (Beverland 2006; Brown, Kozinets & Sherry 
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2003; Spiggle, Nguyen & Caravella 2012) mostram que os consumidores percebem melhor 

as marcas que se comprometem com sua história e tradição como mais autêntica. 

Outro ponto importante dentro desse cenário de Pinball, (Hennig-Thurau et al. 2010), 

sempre que um consumidor vê um anúncio, ele não está isolado, mas sim, dentro de um 

contexto. O contexto se refere para o espaço da mídia em que o anúncio foi inserido, por 

exemplo, um programa de televisão, revista, site ou feed em mídia social. Esse contexto 

influencia as percepções e as resposta à publicidade.  

Em 1958, um profissional de marketing abordou esse problema e sugeriu que os 

gêneros de programas de televisão podem influenciar as percepções sobre anúncios 

(Schwerin, 1958). Desde então, ao longo de seis décadas, dezenas de estudos investigaram 

o impacto de fatores como parte da Fundação de Pesquisa em Publicidade no projeto “How 

Advertising Works, Havard Magazine” (HAW), em 2017. Embora muitos estudos apoiam 

que o contexto no qual a publicidade foi inserida não explicaram com detalhes os efeitos 

mais comuns, se melhorou o recall de marca ou se houve uma intenção de compra. (Bellman, 

Wooley & Varan, 2016; Lynch & Stipp, 1999; Pelsmacker et al. 2002)  

 O recall de marca é um dos grandes aliados no monitoramento de marca. Ele é usado, 

principalmente, para identificar uma mudança positiva no reconhecimento e na lembrança 

da marca, assim como na percepção dos clientes sobre ela, a partir de um esforço de 

comunicação específico. O efeito de recall da marca é tão importante, que é preciso 

mensurá-lo continuamente, fazendo um verdadeiro monitoramento da marca sempre que 

alguma campanha publicitária ou ação de comunicação é realizada. (Draganska, Hartmann, 

And Stanglein, 2014)  

Os resultados do presente estudo mostram que em cada seis usuários de marca 

testados, geralmente têm mais probabilidade de lembrar de uma marca na publicidade 

testada, do que os não usuários. Em 177 das 247 observações (72%), essas diferenças foram 

observadas estatisticamente significantes. (Vaughan, Beal, & Romaniuk, 2016). 

Baseado na afirmação que o consumidor assimila melhor a mensagem a qual é 

exposto, quando é exposto repetidas vezes (Santana E Reinares-Lara, 2016), é a premissa 

que profissionais de marketing e mídia defendem a alta frequência de inserções de mídia em 

seus planos. Todavia, não podemos esquecer da qualidade da mensagem que é criada, pois 

estudos mostram que anúncios criativos tem um melhor recall de marca que anúncios 

comuns (Till, . & Baack, 2005).  

Outro ingrediente importante para se obter recall de marca, é considerar em um 

comercial de televisão, o tempo de duração deles, que vai de 5 a 60 segundos de duração. 

Segundo Newell, S. J., e K. V. Henderson 1998, a duração do tempo do comercial está 
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diretamente ligada a quantidade de mensagem que se pode absorver, é uma função direta do 

tempo de exposição da mensagem. Dessa forma, os comerciais de 30 segundos são 

geralmente mais eficaz que os de 15 segundos em recall de marca (Young.,e.& Page, 2014).   

Davtyan Stewart e Cunningha (2016), compararam um comercial de 30 segundos, ao 

merchandising dentro de um programa de TV. Esse estudo constatou que a eficácia de ambos 

foi muito semelhante em recall de marca, mas que se o anunciante combinar em seu 

planejamento de mídia, o comercial de 30 segundos com o merchandising, o recall de marca 

é mais eficiente.  

Além dos pontos citados acima, a publicidade em excesso tem forçado 

insistentemente o consumidor a lembrar do produto, ou da marca, condiz com o que Fransen, 

Peeter, Kirmani e Smit (2015) dizem para a saturação dos anúncios publicitários, pois as 

mesmas mensagens que buscavam persuadir o consumidor de que determinado produto era 

o melhor de sua categoria, eram também aquelas que, devido aos excessos de suas promessas 

e aos excessos de sua frequência, causavam aversão.  

Todavia, não podemos esquecer da qualidade da mensagem e da narrativa que é 

criada, pois estudos anteriores mostram que anúncios criativos tem um melhor recall de 

marca que anúncios comuns (Ang et al., 2007; Baack et al., 2008; Pieters et al., 2002; Smith 

et al., 2008; Till & Baack, 2005).  

Quando essas narrativas de histórias influenciam de forma positiva a audiência são 

porque esses conteúdos são percebidos como autênticos, sinceros, exclusivos e únicos, o que 

gera uma melhor reputação e construção de marca. Brown, T. J.; Dacin, P. A.; Pratt, M. G. 

y Whetten, D. A. (2006). 

 
2.2 Formatos de Negócio e Mensuração em Branded Content  

Formatos de remuneração e comercialização em branded content, tem como 

balizador de preço, o poder de recall de marca e produto. Um exemplo são os branded 

content para crianças no Amazon Prime, no qual o formato de negócio tem como base 

receber os conteúdos infantis de uma produtora de vídeo, a qual deseja coloca-los em uma 

série de episódios dentro da plataforma Amazon Prime, essa produtora de vídeo deve 

conceder de antemão, os direitos de licenciamento dos personagens do conteúdo exibido. A 

série obtendo uma boa audiência dentro dos parâmetros determinados, a Amazon Prime 

inicia a produção de uma série colecionável de brinquedos licenciados desse conteúdo, o 

qual será vendido no seu e-commerce, amazon.com. 
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Todavia, canais ou séries de conteúdo, surgiram juntamente com os primórdios da 

internet de massa, quando webisodes ou filmes ou séries, foram transmitidos pela internet. 

Um exemplo é a série de oito webisodes da BMW, "The Hire" em 2001.  

Para comprovar se esses esforços de comunicação têm  alcançado os KPI’s (Key 

Performance Indicator) estabelecidos, novos formatos de mensuração de audiência e 

engajamento real-time em TV paga e digital tem sido utilizado: Um exemplo é o uso de 

hashtags pelas marcas, o qual aumentou rapidamente nos últimos anos, apresentando mais 

de 50% na taxa de engajamento por post em 2015 (West& Douglas 2017). O sucesso da 

incorporação de hashtag em vários canais promocionais levou as hashtags relacionadas à 

marca, se tornarem extremamente populares, com 70% das hashtags mais usadas em 2015, 

estão relacionadas com alguma marca ou produto. Embora o engajamento do consumidor 

seja amplamente utilizado e medido pelas hashtags, ainda há um número limitado de 

consenso sobre qual a definição mais apropriada é o envolvimento do consumidor ou como 

mensurá-lo. Os profissionais de marketing costumam relacionar gestão de hashtags à 

lealdade, vendas e conexão emocional a marca. (West& Douglas 2017). 

Perante a tendência de mídia on-line, temos um estudo que coloca alguns pontos de 

atenção e apresentando algumas ressalvas, constatam que a televisão possui parâmetros de 

maior escala e maior retenção em comparação com a mídia digital, além da eficácia da 

publicidade em vídeo digital ser grande, o alcance é altamente limitado, pois as empresas 

precisam investir para alavancar seus conteúdos, ou patrocinar os seus vídeos, para atingir o 

maior número de pessoas Mahima , Nazrul I. e Shrestha (2016).  

Como o próprio significado revela, o entretenimento é uma atividade que 

normalmente é realizada nos intervalos de uma obrigação cotidiana. E por isso, em geral, 

está ligado aos momentos de distração e recreação, proporcionando assim, uma atmosfera  

de diversão e relaxamento para quem tem a oportunidade de desfrutá-los, como também 

aponta Trigo (2003), “trata-se de algo novo que emerge em novas formações sociais e tem a 

ver com prazer, com a valorização do hedonismo, do ócio e do tempo, dando valor cada vez 

mais significativo para as pessoas”. (p.150) 

Como definição de branded content, temos que o ato de propagar informações 

visando consciência ou mudança no comportamento do consumidor recebe novos reforços 

ao agregar os recursos do entretenimento. A publicidade, como indica Covaleski, sobre seu 

processo de hibridização: 
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“... paradoxalmente – ganha sobrevida quanto mais deixa de se parecer 

consigo mesma; quanto menos faça uso dos elementos tradicionais que 

constituem o discurso publicitário convencional”.  

E, contemporaneamente, “apresenta-se, de forma crescente, inserida e 

camuflada no entretenimento; travestida de diversão, mas não destituída de 

sua função persuasiva, mesmo que dissimulada” (Covaleski, 2010, p.20).  

 

Quando o consumidor separa um tempo do seu cotidiano para o entretenimento, o 

consumo de conteúdo é uma das mais comuns, pois é acessível em aparelhos, celulares, 

computadores pessoais e aparelhos de televisão. 

Anunciantes utilizam desse momento do entretenimento para divulgar seus produtos, 

e o branded content é percebido pelo espectador de uma forma mais acolhedora, pois existe 

uma predisposição para o aceite do conteúdo, pois o mesmo escolhido é de seu interesse. 

(Donaton, 2007; Siqueira, 2013).  

A propaganda está em uma era na qual se fala de dois extremos, no qual “tudo pode 

ser mensurado”, o qual exige formatos padrões mais tradicionais de fácil tabulação e análise 

(exemplo: mídia programática), e ao mesmo tempo o branded content, que não navega por 

formatos padrões, nunca foi tão solicitado por anunciantes.  

Nessa guerra fria entre mídia programática, que vem carregada de funções e 

atribuições para atingir os KPI’s estabelecidos, permeando com grande apelo as mensagens 

diretas para venda de produtos, o branded content, com o seu formato slow food,   deixa uma 

mensagem mais profunda para o público alvo.  

Segundo Binet e Fields (2018), não devemos abandonar a construção de marca, 

unicamente em merecimento a ofertas diretas para cumprir a meta de vendas, pois a pesquisa 

demonstrou que o risco de mirar de maneira muito restrita e esperar resposta direta em 

vendas, é quando as marcas perdem relevância cultural.  

No ambiente digital se criou um novo formato de publicidade, na qual a publicidade 

está dentro do conteúdo editorial no formato de vídeo ou texto, mas é criado e desenvolvido 

pelo proprietário do editorial. Esse formato foi intitulado de publicidade nativa, e se tornou 

popular nos últimos anos (Campbell & Marks, 2015). Ganhou popularidade porque é menos 

invasivo e irritante do que anúncios tradicionais da internet como banners. (Yoori Hwang & 

Se-Hoon Jeong, 2019). 

Publicidade nos meios digitais aculturou os especialistas de marketing que tudo pode 

ser medido, mensurado. Mas como podemos mensurar se o investimento em uma produção 
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de um branded content, resultou nos KPI’s esperados? O recall de marca é um desses KPI’s, 

mas como estudar se um branded content isoladamente atingiu o seu objetivo?  

Alguns anunciantes têm investido principalmente em dois formatos de pesquisa para 

obter essa resposta, o neuromarketing e a análise dos batimentos cardíacos. Segundo 

Reynolds, Thomas e M. Phillips, Joan, (2019) observamos que a neurociência tem sido mais 

utilizada para mensurar os motivos de um determinado consumidor escolher uma marca ou 

outra, e além disso, qual o tipo de comunicação que podemos impactar nesse consumidor, 

para obter o resultado esperado. Os neurocientistas conseguem analisar através de 

neuroimagens, as áreas de recompensas do cérebro do consumidor, quando ele é exposto a 

um determinado tipo de comunicação de um produto.  Esse estudo tem o objetivo de medir 

a força das sinapses da pessoa perante um estímulo de uma publicidade apresentada.  

Além do neuromarketing, outro método de mensurar a resposta a mensagem de uma 

publicidade, é pela frequência cardíaca. Uma pesquisa vinculou pouca atenção e baixa 

frequência cardíaca à publicidade na televisão (medido pela frequência cardíaca), o que 

resultou em baixas vendas do produto (Bellman, Nenycz-Thiel, Kennedy, Lar-Guinat et al., 

2017).  
 
2.3.  Pergunta de Pesquisa  

A ótica da metáfora do Pinball (Hennig-Thurau et al. 2010), na qual sugere que o 

marketing em um ambiente no qual as mídias sociais dividem a nossa atenção com os outros 

meios de comunicação, (TV paga, rádio, mídia impressa e TV aberta), o desenvolvimento 

de um planejamento de marketing, se assemelha ao jogo caótico e interativo de Pinball.  

Como resultado dessa não linearidade, a confiança na publicidade tradicional 

diminuiu muito, o que forçou as organizações a encontrarem novas maneiras de construir e 

transmitir a história que possa definir o posicionamento e a reputação da sua marca. (Philip 

Kotler, Hermawan Kartajaya, Iwan Setiawan, 2010).  

Somado a esse cenário, os anunciantes têm alterado o tipo de investimento de 

comunicação e mídia no meio TV paga, transferindo os recursos de mídia tradicional do 

comercial de 30 segundos, para o desenvolvimento de branded content no meio, conforme 

dados do IBOPE MONITOR.  

Quando analisado o setor de maior investimento em TV paga, temos o segmento 

automotivo que representa 45% de todo o volume investido em publicidade nesse meio em 

2019. A marca com o maior investimento do setor nesse período, foi a Volkswagen. (IBOPE 

MONITOR 15 mercados 2019). 
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A utilidade desse estudo comparativo deve-se ao fato de todos os anunciantes do 

setor automotivo enxergarem uma alternativa no branded content para gerar recall de marca 

em TV paga.  

Pergunta de Pesquisa:  O branded content é uma alternativa eficiente para a 

Volkswagen obter recall de marca, em comparação ao comercial de 30 segundos? 
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3. Metodologia de Pesquisa 

 

Com o objetivo de constatar se o branded content desenvolvido pela Volkswagen 

veiculado no meio TV paga, pode ser uma alternativa para obter recall de marca, quando 

comparado ao tradicional formato de 30 segundos, a pesquisa foi desenvolvida de acordo 

com Creswell (2003), que afirma que é necessário estabelecer os limites em uma pesquisa 

para que tenhamos clareza do problema em questão, bem como é necessário identificar os 

locais e indivíduos que possuem relação com o problema.  

Segundo Richardson (1989), a pesquisa quantitativa utiliza um método de 

quantificação de coleta de dados estatísticos para medir relações entre variáveis, dessa forma 

conseguido investigações sobre fenômenos, comportamentos e tomadas de decisão.  

A metodologia utilizada para analisar o recall de marca, foi a pesquisa de campo 

descritiva quantitativa, na qual foi possível mensurar as emoções e percepções. Esse tipo de 

pesquisa pode ser entendido como um estudo de caso no qual, após a coleta de dados, é 

realizada uma análise das relações entre as variáveis para uma posterior determinação dos 

efeitos resultantes em uma empresa, sistema de produção ou produto (Perovano, 2014). 

Após a amostra  assistir os conteúdos selecionados, foi realizado um questionário, de 

forma a analisar e estabelecer relações entre os resultados obtidos e transformá-los em 

gráficos para classificar e analisar os resultados.  

O método de aferição de recall de marca, foi um questionário no qual a amostra foi 

submetida a assistir uma sequência de conteúdos, e logo após, responder um questionário de 

múltiplas escolhas.  

Empresas de pesquisa utilizam esse formato de questionário na área de publicidade, 

para saber a eficácia e o recall de marca em uma comunicação em branded content ou 

comercial de 30 segundos. Esse método é realizando, por exemplo, para um pré-teste de 

campanha para uma amostra do público alvo, antes do investimento na compra dos espaços 

de mídia.  

Dessa forma essas pesquisas conseguem fornecer recomendações que otimizam 

estratégias criativas no desenvolvimento de comunicação. 

Este método é utilizado para medir o recall de marca, além de obter respostas 

emocionais do público alvo do anunciante.  (Young & Page, 2014) 
 

 

 

3.1 Definição do Público Alvo  
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A pesquisa teve a sua delimitação na base de assinante de TV paga da região da 

Grande São Paulo, segundo o IBOPE (Kantar IBOPE Media, Target Group Index janeiro de 

2020) foram 7.498.676  pessoas nessa região selecionada.  

Para maior efetividade do estudo, o público selecionado foi a geração millennials, 

pois segundo Akemi e Sarfati (2019), essa geração será a próxima a atingir a idade adulta, 

(pois são os nascidos entre 1980 e 1995) e consequentemente, novos consumidores 

potenciais para as marcas da pesquisa aqui apresentada. Essa geração millennials tem 

algumas características únicas: são sociáveis, otimista, talentosos, instruídos, colaborativos, 

de mente aberta, influente e orientado para resultados; no entanto, há também pesquisas mais 

pessimistas em relação aos millennials, são estressados, ansiosos, improdutivos, 

preguiçosos, narcisistas e propenso a pular de emprego em emprego. 

Esse público foi o selecionado, pois é o alvo da linha de comunicação da 

Volkswagen, o qual direciona criativamente suas peças e linhas de comunicação, além de 

ser o novo público consumidor de seus produtos.  

 Esse público descrito no parágrafo acima, delimitamos dentro dos parâmetros do 

IBOPE 2020 temos: ambos os sexos, das classes sociais A e B, da faixa etária de 24 a 40 

anos (AS AB 26 a 40 anos). 

Essa definição de público (AS AB 26 a 40 anos) representa um corte dentro dos 

assinantes de TV paga na região selecionada da Grande São Paulo, segundo o IBOPE 2019, 

44% do total, o que representa 3.299.419 pessoas.  

Devido ao meio de comunicação selecionado ser a TV paga, dentro das normas da 

Associação Brasileira de Televisão por Assinatura (ABTA), o público selecionado assistiu 

a uma sequência de comerciais de 30 segundos intercalados com branded content, com o 

tempo total de 12 minutos, simulando o break comercial na TV paga.  

 
3.2  Base da Amostra 

Com essa definição de público alvo, foi estabelecido o grau de confiança de 95% e 

uma margem de erro de 10%. Dessa forma o número alvo mínimo de questionários 

respondidos deve ser de 97 pessoas.  

A captação das pessoas para a amostra, foi por “bola de neve”, a qual é uma técnica 

de amostragem não probabilística, na qual os indivíduos selecionados para serem estudados 

convidam novos participantes da sua rede de amigos e conhecidos.  

O nome de "bola de neve" provem justamente dessa ideia: do mesmo modo que uma 

bola de neve rola ladeira abaixo, cada vez mais ela aumenta seu tamanho. O mesmo ocorre 
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com essa técnica amostral, ela vai crescendo à medida que os indivíduos selecionados 

convidam novos participantes Akemi e Sarfati (2019). 

O número total de questionários enviados não é claro, pois o autor do presente estudo, 

solicitou de uma rede de 80 pessoas de seus grupos de contatos mais próximos, residentes 

na Grande São Paulo, espalhassem o link (contendo o questionário on-line) para mais 3 

pessoas conhecidas, utilizando o aplicativo Whatsapp.  

A pesquisa foi realizada em uma plataforma on-line, na qual os conteúdos 

selecionados (10 conteúdos intercalados entre branded content e comerciais de 30 segundos 

de diversas marcas) juntamente com o questionário estavam hospedados. 

A captação da amostra foi realizada nos meses de abril e maio de 2020, na qual 

atingiu um total de 152 participantes. Dos 152 questionários recebidos, alguns questionários 

não foram levados em consideração pois não correspondiam ao público alvo. Para analisar 

o questionário, o primeiro ponto foi considerar respostas de pessoas que eram assinantes de 

TV paga, da Grande São Paulo e pertenciam ao público millenniuns, (na pesquisa AS AB 26 

a 40 anos) assim, foi obtido um total de 124 questionários.   

O questionário consistiu de 7 perguntas, as quais tinham como objetivo abordar 

questões relacionadas às dimensões do recall de marca, a fim de gerar dados para uma 

analise quantitativa.  

O público selecionado foi a geração millenniuns, pois segundo Akemi e Sarfati 

(2019), essa geração será a próxima a atingir a idade adulta, e potenciais consumidores, pois 

são os nascidos entre 1980 e 1994, e os quais tem algumas características únicas: são 

sociáveis, otimista, talentosos, instruídos, colaborativos, de mente aberta, influente e 

orientado para resultados; no entanto, há também pesquisas mais pessimistas em relação aos 

millennials, são estressados, ansiosos, improdutivos, preguiçosos, narcisistas e propenso a 

pular de emprego em emprego. 

 
3.3 Coleta de Dados  

O questionário foi desenvolvido em uma plataforma on-line, sendo a ferramenta 

utilizada para execução da pesquisa o Google Forms, o qual é um aplicativo de administração 

de pesquisas incluído no pacote do Google Drive.  

Essa pesquisa teve o link contendo o questionário on-line, compartilhado via redes 

sociais principalmente utilizando o aplicativo Whatsapp e e-mails, para coleta de dados. 

O uso de redes sociais (Whatsapp) e e-mail para enviar os questionários deve-se à 

facilidade de alcançar o público alvo, pois os millennials são em sua maioria, usuários dessas 

plataformas digitais.  
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3.4 Análise dos dados  

A pesquisa teve como objetivo identificar se o branded content consegue gerar um 

recall da marca para a Volkswagen, equivalente ao comercial de 30 segundos, se tornando 

uma alternativa de comunicação em TV paga.  

Foi feita uma análise com o processo descritivo quantitativo, através das respostas 

obtidas, no qual mediu-se o percentual, buscando identificação de padrões e alinhavando os 

resultados à teoria descrita na revisão de literatura.  

Com base no objetivo da pesquisa, foi utilizado o processo de estatística descritiva. 

Esse tipo de pesquisa pode ser entendido como um estudo de caso, no qual, após a coleta de 

dados, é realizada uma análise das relações entre as variáveis para uma posterior 

determinação dos efeitos resultantes em uma empresa, sistema de produção ou 

produto (Perovano, 2014). 

Dessa forma, a utilização deste modelo de pesquisa, auxilia na busca de 

oportunidades para desenvolvimento de novos produtos, mudanças no posicionamento e na 

comunicação de empresas, produtos ou marcas. Umas das principais características da 

pesquisa descritiva é naturalidade de suas análises, sem interferências ou julgamentos de 

cunho pessoal. 

 
3.5. Elaboração da Pesquisa 

O questionário foi elaborado com o intuito de verificar se o branded content 

consegue gerar um recall da marca para a Volkswagen, o qual pode ser uma alternativa ao 

comercial de 30 segundos em TV paga.   

Para isso foi recriado em um ambiente on-line controlado, um questionário, 

construído exclusivamente para essa pesquisa, o qual é uma simulação de um break 

comercial padrão da TV paga, contendo 10 inserções de publicidade, com um misto de 

comerciais de 30 segundos e branded content, sempre intercalando os dois formatos 

(seguindo as normas da ABTA, Associação Brasileira de Televisão Por Assinatura) no qual 

a retransmissora pode exibir conteúdos de marcas e patrocinadores. Esses anunciantes foram 

selecionados pois todos os comerciais têm em comum o público alvo na TV paga (AS AB 

26 a 40 anos).  

O questionário foi desenvolvido em uma plataforma on-line, sendo a ferramenta 

utilizada para execução da pesquisa o Google Forms, o qual é um aplicativo de administração 

de pesquisas incluído no pacote do Google Drive. 
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3.6 Questionário  

O questionário de sete questões foi desenvolvido com o objetivo de verificar o recall 

de marca, e baseadas na revisão de literatura (veja anexo). Na questão de número seis, foi 

considerada e analisada a quantidade de tempo dos conteúdos em vídeo apresentados, pois 

quanto maior o tempo de exposição, maior a quantidade de marcas e produtos que a pessoa 

pode assimilar (Resnick & Albert, 2014).  

Nas questões de número 2, 4 e 5 verificamos qual o tipo de emoção cada conteúdo 

assistido pela amostra consegue gerar, pois segundo Kahneman, Daniel 2013, tomamos 

decisões de forma lenta, analítica, consciente e racional, porém, a maioria das decisões 

tomadas pelas pessoas, inclusive em relação a escolha da marca, é baseada em um 

pensamento rápido, intuitivo, inconsciente e emocional. A metodologia utilizada consegue 

capturar o impacto emocional dos conteúdos, solicitando para a amostra relacionar cada um 

dos conteúdos assistidos, as seguintes emoções: confiança, desconfiança, empatia, 

distanciamento, tradição e vanguarda. Ao falar de entretenimento, compras e escolhas, 

estamos falando de emoções. Elas guiam o processo humano de decisão e ligações 

emocionais com as marcas.  

Na questão de número 7, a pesquisa analisou recall de marca negativo das marcas 

apresentadas para a nossa amostra, e se essa objeção, mudou após assistir aos conteúdos 

selecionados no experimento.  Dessa forma foi analisado o recall de marca dos conteúdos 

apresentados para a nossa amostra, de forma a verificar a eficiência de recall de marca do 

branded content, e comercial de 30 segundos. 

O questionário também verificou o recall de marca espontâneo na questão de número 

1, sendo a única pergunta aberta, na qual a amostra deveria escrever qual conteúdo assistido 

se lembra melhor. Nessa questão, a pesquisa analisou se a cultura da velocidade na qual 

“quanto mais rápido melhor”, leva as pessoas a passar por mais experiências, em um menor 

período de tempo (Fuchs, 2014), e devido a isso, existe uma "cegueira da publicidade" e se 

espalha rapidamente quando a audiência se recusa a prestar atenção em anúncios (Resnick e 

Albert, 2014). 

 
3.7 As marcas auxiliares na pesquisa 

Devido a hipótese ter como meio de comunicação a TV paga, a pesquisa foi realizada 

recriando o formato de break comercial com diferentes formatos e anunciantes. A apuração 

do recall de marca da Volkswagen em seus conteúdos (branded content e comercial de 30 

segundos) selecionamos dez conteúdos dos seguintes anunciantes: Nespresso, Volkswagen, 
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Havaianas, Trivago, Ponto Frio, Comgás, intercalando sempre, um comercial e um branded 

content, deixando anunciantes de setores distintos entre eles. 

 Devido a marca selecionada para o estudo, a pesquisa selecionou três conteúdos, um 

branded content e dois comerciais exclusivos da Volkswagen.  

As marcas auxiliares foram selecionadas, devido a todas pertencerem ao mesmo 

público alvo de comunicação, os millenniuns, e também dessa forma, manter um 

questionário sem viés ou tendencioso para a Volkswagen.  

 

Volkswagen 

A Volkswagen é uma fabricante alemã de veículos que pertence ao Grupo 

Volkswagen. É a maior fabricante de automóveis do mundo e tem a sua sede na cidade de 

Wolfsburg, na Baixa Saxônia. O atual portfólio da marca alemã no Brasil contém 13 

veículos, sendo dez destes produzidos no Brasil: Up!, Gol, Voyage, Saveiro, Fox, Polo, 

Virtus, Jetta, Golf e T-Cross. O Amarok é produzido na Argentina; Passat e Tiguan são 

produzidos na Alemanha. 

No Brasil, ainda nos anos 1960, os anúncios do Fusca e da Kombi procuravam passar 

uma mensagem de confiabilidade, mas também abordavam aspectos práticos e relevantes 

para o mercado local, como valor de revenda, adequação às estradas brasileiras e as 

características da parte mecânica. “Aplique num negócio que não quebra”, “Mais carro por 

Cr$” e “Um carro que você pode vender a um amigo sem perder o amigo” são alguns dos 

slogans da época. 

Nos anos 1970, a indústria automobilística brasileira se consolidou e o mercado 

experimentou um boom de crescimento. No lançamento da Brasília, em 1973, o conceito 

usado não poderia ser mais simples e verdadeiro: um carro com a qualidade do Fusca, mas 

com mais espaço e conforto. No ano seguinte, a Volkswagen passaria a disputar o segmento 

de carros médios com o Passat. Apesar de ser o primeiro modelo com motor refrigerado a 

água e tração dianteira (uma revolução para a época), as campanhas usavam como apelo o 

design, com a assinatura “Nas linhas do Passat, a beleza do nosso tempo”. 

O lançamento do Gol, em 1980, foi um ponto de inflexão na história da empresa. 

Como o Fusca, o Gol trilhou sua própria trajetória de sucesso, tendo sido o carro mais 

vendido do País por nada menos do que 27 anos. O slogan “O carro que une razão e emoção” 

juntou atributos que os brasileiros passaram a admirar e que, anos depois, justificariam a 

adoção do conceito “O carro mais querido do Brasil”. 

Em quase 40 anos, o Gol é o automóvel nacional mais produzido, vendido e 

exportado de todos os tempos. Das mais de oito milhões de unidades fabricadas aqui, 6,6 
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milhões foram comercializadas internamente e 1,4 milhão exportadas para mais de 60 países. 

O modelo será aposentado no ano que vem, quando a empresa lançará um hatch compacto. 

Em 1994, a Volkswagen traria ao Brasil o Golf, que vem a ser um dos modelos mais 

vendidos no mundo em todos os tempos. As primeiras campanhas ressaltavam as qualidades 

do veículo, que vinha com direção hidráulica, vidros elétricos, ar condicionado, rodas de liga 

leve e teto solar. 

No final de 2003, entrava no ar mais uma grande campanha, a do Fox. O tema 

“Compacto para quem vê. Gigante para quem anda” traduzia a relação entre o tamanho 

externo do carro e o seu espaço interno. Dois anos depois, a empresa adotaria o conceito 

“Perfeito para a sua vida”, trazendo a idéia de veículos para todos os públicos — tema que 

seria utilizado na campanha institucional veiculada em 2006. 

Das Auto (o carro, em português) foi a assinatura que a Volkswagen da Alemanha 

passou a utilizar em 2007. Com ela, a empresa promoveu alinhamento global entre a matriz 

e suas filiais espalhadas pelo mundo. No Brasil, apareceu pela primeira vez em 2008, no 

comercial “Cachorro-peixe”. 

Em 2011, com as assinaturas “Isto é inovação. Isto é Das Auto” e “Não existe na 

vida, mas já existe em um Volkswagen”, o tema inovação tecnológica foi destaque na 

campanha institucional.  

Em 2015, verificou-se que os modelos a diesel vendidos na Europa e nos Estados 

Unidos emitiam poluentes em níveis acima do registrado nos testes de controle. No Brasil, 

o problema afetou 17 mil unidades da picape Amarok. 

O escândalo de emissões de poluentes da Volkswagen, também conhecido por 

Dieselgate, foi um grande escândalo que envolveu várias técnicas fraudulentas usadas pela 

Volkswagen, de 2009 a 2015, para reduzir as emissões de dióxido de carbono e óxido de 

nitrogênio de alguns dos seus motores a diesel e gasolina nos testes regulatórios de 

poluentes. Desde esse escândalo do Dieselgate, a Volkswagen tem buscado um novo 

posicionamento em sua comunicação, com uma linguagem mais transparente e próxima de 

seu público alvo.  

O branded content tem se tornado uma ferramenta importante para a Volkswagen 

durante essa reconstrução e reposicionamento de marca após o Dieselgate.  

 

Nespresso 

A Nespresso é uma marca da Nestlé Nespresso S.A., uma unidade operacional do 

Grupo Nestlé, com sede em Lausanne, Suíça. As máquinas da Nespresso preparam café 

expresso em cápsulas de café, ou pods em máquinas de bar, um tipo de recipiente de uso 
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único contendo grãos de café moídos com adição de aromas. A empresa vende seu sistema 

de máquinas e cápsulas de café de todo o mundo. 

 

Havaianas 

Havaianas é uma marca brasileira de sandálias de borracha produzidas pela 

Alpargatas, uma empresa da Itaúsa, proprietária de empresas como Itaú Unibanco e Duratex. 

A marca, que possui participação de 80% no mercado brasileiro de chinelos de borracha, 

comercializa cerca de 210 milhões de sandálias anualmente, dos quais 10% para mais de 100 

países dos cinco continentes, podendo ser encontrada em mais de 200 mil pontos de venda. 

 

Trivago 

O Trivago é um motor de busca e comparador de preço de hotéis e periféricos em 

geral, atualmente o maior do mundo. O site compara preços de mais de 700 000 hotéis e 

periféricos em mais de 200 sites de reserva e compra. A ideia para o Trivago nasceu em 

2004, na sequência de um encontro entre Stephan Stubner, Peter Vinnemeier e Rolf 

Schrïmgens em Munique. A primeira versão beta foi lançada online em 2005, focada 

sobretudo em construir conteúdos comunitários de viagens. Apesar de funcionar, 

inicialmente, a partir de um escritório temporário debaixo de uma garagem, em Düsseldorf, 

no final do ano já recebia 150 mil visitas por mês.  
 

Ponto Frio 

O Ponto Frio é uma rede varejista brasileira, fundada em 1946 no Rio de Janeiro pelo 

imigrante romeno Alfredo João Monteverde, que oferece para venda em suas lojas produtos 

como móveis, eletrodomésticos e eletrônicos. A rede foi adquirida em 2009 pelo Grupo Pão 

de Açúcar (hoje conhecido como GPA) e, a partir da fusão com a Casas Bahia em 2010, 

passou a fazer parte da divisão Via Varejo. 

 

Comgás  

A Companhia de Gás de São Paulo (Comgás) é uma empresa brasileira, considerada 

pela Abegás (Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado) a maior 

distribuidora de gás natural do Brasil em volume de gás distribuído. A Comgás distribui gás 

canalizado para mais de 1,7 milhão de consumidores nos segmentos residencial, comercial, 

industrial, automotivo, cogeração e termo geração em 88 cidades de sua área de concessão - 

Região Metropolitana de São Paulo, Vale do Paraíba, Baixada Santista e Região 

Administrativa de Campinas. 
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Apple  

Apple Computer, é uma empresa multinacional norte-americana que tem o objetivo 

de projetar e comercializar produtos eletrônicos de consumo, software de computador e 

computadores pessoais. Os produtos de hardware mais conhecidos da empresa incluem a 

linha de computadores Macintosh, iPod, iPhone, iPad, Apple TV e o Apple Watch. Em 

janeiro de 2012 a Apple passou a multinacional do petróleo ExxonMobil em valor de 

mercado e passa a ser a maior empresa de capital aberto do mundo. No ano de 2016, ela foi 

ultrapassada pelo Google como marca mais valiosa do mundo, mantendo a vice-liderança, 

avaliada em 228 bilhões de dólares. 

Principais imagens dos vídeos exibidos para a amostra: 
Figura 1 - Imagens dos vídeos exibidos 1.Nespresso (comercial) e 2.Kombi (branded content). 

 
Fonte: Comerciais das empresas organizados pelo pesquisador 
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Figura 2. Imagens dos vídeos exibidos 3. Havaianas (comercial) e 4.Volkswagen (comercial). 

 
Fonte: Comerciais das empresas organizados pelo pesquisador 

 

Figura 3. Imagens dos vídeos exibidos 5.Trivago (comercial) e 6. Ponto Frio (comercial). 

 

 
Fonte: Comerciais das empresas organizados pelo pesquisador 
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Figura 4. Imagens dos vídeos exibidos 7.Volkswagen (comercial) e 8.Comgás (branded content). 

 
Fonte: Comerciais das empresas organizados pelo pesquisador 

 

 

Figura 5. Imagens dos vídeos exibidos 9.Trivago (comercial) e 10. Apple iPhone (comercial). 

 
Fonte: Comerciais das empresas organizados pelo pesquisador 

 

 

 Após a exibição desses conteúdos, o público foi submetido a um questionário de sete 

perguntas relacionadas sobre o recall de marca de cada conteúdo assistido, buscando de 

forma científica entender se o formato branded content conseguiria atrair atenção, gerar 

engajamento emocional (positivo ou negativo), e recall de marca. 

Nos resultados comparamos e analisamos se esse formato pode ser uma alternativa 

para obter recall de marca, quando comparado ao comercial de 30 segundos da Volkswagen.  
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4. Resultados  

 
O questionário teve uma única pergunta aberta, sobre qual conteúdo a pessoa se 

lembra melhor, algumas pessoas escreveram sobre itens, palavras e assuntos que não 

estavam nos conteúdos selecionados e exibidos previamente no questionário. Essas pessoas 

intituladas de nulos (20%), excluímos da resposta analisada.  

Dessa forma, excluindo os 20% de nulos, os quais são 25 pessoas que responderam 

itens, palavras e assuntos aleatórias, não presentes nos dez conteúdos exibidos, a pesquisa 

teve 99 respostas válidas, com o seguinte resultado de respostas válidas:   
 

Gráfico 1: Resultados da pergunta aberta sobre a lembrança de conteúdo. 

 
Fonte: Desenvolvimento do autor (2020) 

 

Nessa primeira resposta, a hipótese é aceita, pois o branded content da Volkswagen 

Kombi obteve 35% de recall direto, quando comparado com o comercial do Volkswagen 

Tiguan intitulado Cavalos, o qual obteve três vezes menos lembrança direta de 13%, assim 

como o comercial da Volkswagen Park Assistent, intitulado Trailer, o qual obteve apenas 

5% de recall direto nessa pergunta.  

A diferença ampla encontrada nos resultados do conteúdo da Kombi, comparado com 

o comercial intitulado Trailer, se deve o modo de construção da narrativa de cada uma delas, 

pois quando analisada a narrativa do Trailer, temos um conteúdo no qual se ressalta 
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unicamente um atributo dos opcionais dos carros da Volkswagen, que busca de forma 

cômica, explicar uma nova tecnologia de seus produtos. As marcas não conseguem atrair 

recall quando não se estabelece uma conexão com o consumidor, e um conteúdo no qual a 

marca apenas fala de si mesma, com um excesso de promessa.  

Entretanto, a narrativa da Kombi traz diversas histórias de consumidores do produto, 

sendo que todas estão conectadas por meio de um fio condutor único, o qual é a trajetória da 

própria Kombi. São histórias reais, autênticas e emotivas, colocando de forma humana um 

produto inanimado, a Kombi.  

A linguagem de testamento e despedida utilizada na narrativa da Kombi  é o que está 

intrínseco à evolução humana desde o início dos tempos, pois são as narrativas de fábulas e 

lendas, as quais nos atraem pelas emoções que são geradas em sua narrativa. (Patriotta, Gond 

& Schultz, 2011).   

Essa construção de narrativa semelhante aparece no comercial da Volkswagen 

Tiguan Cavalos, o qual obteve 13% de recall, nele existe uma humanização dos cavalos, o 

qual quando comparado com outros comerciais de 30 segundos exibidos para amostra, esse 

tipo de narrativa que cria empatia com o consumidor, é a justificativa do melhor resultado 

de recall.  

 
Gráfico 2: Resultados sobre os sentimentos de cada conteúdo da Volkswagen 

 
Fonte: Desenvolvimento do autor (2020) 

 

Analisando o gráfico 2, a pesquisa buscou também entender a relação da audiência 

com os 3 conteúdos apresentados da Volkswagen, sendo questionado qual o tipo de sensação 

a pessoa teve ao assistir cada um dos conteúdos, buscamos entender a emoção que cada um 
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dos conteúdos conseguiu provocar na amostra, pois baseado em Kahneman, David 2013, o 

qual ressalta que tomamos decisões de escolha de marca, de forma inconsciente e emocional.  

Com essa análise de dados, a hipótese é aceita, pois as emoções que transmitem recall 

e construção de marca, estão relacionadas a tradição e confiança, segundo autores da revisão 

de literatura, estudos de branding (Beverland 2006; Brown, Kozinets & Sherry 2003; 

Spiggle, Nguyen & Caravella 2012) mostram que os consumidores percebem melhor as 

marcas que se comprometem com sua história e tradição como mais autêntica. 

 
Gráfico 3: Resultados sobre qual o conteúdo a amostra mais gostou 

 
Fonte: Desenvolvimento do autor (2020) 

 

Analisado o gráfico 3 acima, partindo da premissa que anunciantes utilizam do 

momento do entretenimento para divulgar seus produtos, o branded content é percebido pelo 

espectador de uma forma mais acolhedora, pois existe uma predisposição para o aceite do 

conteúdo. (Donaton, 2007; Siqueira, 2013).  

Segundo Anderberg, Johan, and John Morris (2006), a publicidade autêntica estimula 

a confiança da marca e ajuda os consumidores a se conectarem com ela, ela também 

desencadeia sentimentos de simpatia ou empatia Grayson, Kent, and Radan Martinec (2004), 

Com base na revisão bibliográfica destacada nos dois parágrafos acima, a hipótese 

de estudo é aceita, pois o branded content da Volkswagen Kombi, foi o que gerou maior 

empatia de 38%, quando comparado ao comercial de 30 segundos Cavalos, que obteve 

apenas 15%.  
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Gráfico 4: Resultados recall do setor automotivo 

  
Fonte: Desenvolvimento do autor (2020) 

 

 

A pesquisa também buscou entender, se houve recall para algum setor de indústria 

relacionado com os conteúdos apresentados para a amostra, o qual no gráfico 4, a hipótese 

é aceita por também ocorrer em um recall do setor automotivo, superior a todos os demais 

questionados para a amostra da pesquisa.   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alimentos
11%

Brinquedos
1%

Viagens
15%

Compras on line
6%

Automóvel
55%

Bebidas
5%

Tecnologia
6%

Roupas
1%



 36 

Gráfico 5: Recall negativo 

 
Fonte: Desenvolvimento do autor (2020) 

 

Todavia, não podemos esquecer da qualidade da mensagem e da narrativa que é 

criada, pois estudos anteriores mostram que anúncios criativos tem um melhor recall de 

marca que anúncios comuns (Ang et al., 2007; Baack et al., 2008; Pieters et al., 2002; Smith 

et al., 2008; Till & Baack, 2005).  

Quando essas narrativas de histórias influenciam de forma positiva a audiência são 

porque esses conteúdos são percebidos como autênticos, sinceros, exclusivos e únicos, o que 

gera uma melhor reputação e construção de marca. Brown, T. J.; Dacin, P. A.; Pratt, M. G. 

y Whetten, D. A. (2006). 

Com base na ótica desses dois últimos parágrafos da revisão de literatura, a pesquisa 

analisou os resultados do gráfico 6 acima, a hipótese é aceita, devido a diferença entre os 2 

comerciais da Volkswagen, Cavalo e Trailer, obterem 13% e 5% de recall negativo, e 

quando comparado ao branded content da Kombi, o qual obteve 0% de recall negativo.  
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5. Conclusão  
 

 Com base na revisão bibliográfica, é apresentado que no cenário atual os 

consumidores estão valorizando conteúdos com menor tempo de duração, seguindo o 

conceito de quanto mais rápido melhor (Fuchs, 2014).  

Se compararmos com os dados da pesquisa aqui realizada, fica nítido que o branded 

content da Volkswagen Kombi obteve o melhor recall de marca mesmo sendo o conteúdo 

de maior tempo de duração (quatro minutos), contrapondo a afirmação do parágrafo acima. 

(Fuchs, 2014).  

        O formato de narrativas está intrínseco à evolução humana desde o início dos tempos 

por meio de contos de fábulas e lendas, as quais atraem e conectam os seres humanos pelas 

emoções que são geradas em sua narrativa. (Patriotta, Gond y Schultz, 2011). 

Uma razão que explica esse fato é que a narrativa de uma peça publicitaria deve ser 

uma das principais e mais importantes premissas na sua concepção. A Volkswagen usou 

uma narrativa emotiva com a locução feita por uma senhora em formato testemunhal. Além 

disso, trouxe personagens reais que tiveram uma história com a Kombi e o produto ainda foi 

humanizado no contexto.  Isso, somado ao fato da tradição de 60 anos de produção do carro, 

trouxe ainda mais força e gerou proximidade, empatia e, por fim, a lembrança de marca que 

foi o recall comprovado pela pesquisa acima.  

No momento em que os conteúdos são percebidos como autênticos, sinceros, 

exclusivos e únicos, eles conseguem gerar uma melhor reputação, construção e recall de 

marca. (Brown, T. J.; Dacin, P. A.; Pratt, M. G. y Whetten, D. A. 2006) 

Os especialistas em comunicação e marketing devem ter a consciência de que a busca 

por vendas a curto prazo utilizando comerciais com excesso de promessas, pode até atingir 

esse objetivo de forma rápida. Porém, tratando-se de construção, reputação e recall de 

marca, é necessário levar em consideração uma abordagem oposta, na qual a premissa é 

observar primeiro o consumidor para assim desenvolver um conteúdo para a marca ou 

produto a ser anunciado por meio de uma narrativa que seja próxima e autêntica para este.  

É importante ressaltar que o branded content ou o comercial de 30 segundos, pelo 

fato de interromper o momento de entretenimento do público alvo, deve prestar um serviço 

relevante para a audiência. Anunciantes que desenvolvem campanhas publicitárias que 

abordam somente os atributos de seus produtos, com grandes promessas, estão fadados ao 

fracasso.   

Esse estudo tem como âmbito defender o desenvolvimento de projetos de branded 

content para anunciantes do meio TV paga, tendo como balizador e objetivos principais, a 
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construção de uma narrativa que possa emocionar e criar empatia com o público alvo da 

marca.  

A limitação desse estudo se dá pelo fato de não ter sido estabelecido o investimento 

das variáveis de compra de mídia e produção, os quais podem ser determinantes para a 

escolha do formato. Como recomendação para estudos futuros, os valores de todas as 

variáveis que compõem uma compra e planejamento de mídia precisam ser analisados e 

decupados previamente. 
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