
Fundada por publishers digitais experientes no mercado, a 
Barões Digital Publishing é especializada no planejamento 
e execução de todas as etapas da cadeia de valor da Brand 
Publishing: estratégia, plataforma, produção, curadoria e 
distribuição de conteúdo e mensuração de resultados.

baroes.com.br
brandpublishing.com.br
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   Portugal: INE, Inquérito aos serviços prestados às empresas

Publicidade na mídia impressa em bilhões de dólares Publicidade na mídia impressa em bilhões de reais Publicidade na mídia impressa em milhões de euros

2003     2004    2005     2006      2007     2008     2009      2010     2011 2009       2010        2011      2012         2013        2014              2017 2012        2013       2014        2015      2016        2017        2018

Banda larga residencial Banda larga residencial Banda larga residencial

Contexto de mercado



Desintermediação

Rearranjo da indústria de mídia

Branding

Efetividade no investimentoOwned media.
Mentalidade de Publisher, não de anunciante.
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CONSTRUÇÃO DE RELEVÂNCIA

BRAND PUBLISHING

Brand Publishing: conceito



Brand 
Publishing

Mentalidade de publisher. É preciso ter autoridade no segmento. Mídia 
proprietária, posição de produtor de informação, opinião e curadoria. Com 
arquitetura técnica de publisher, da notoriedade à geração de negócios.

Branded Content
Conteúdo auto-referente em plataforma de terceiros. Conquanto seja 
conteúdo, ainda assim é paid media. Importante para relacionamento 
com o trade, porém com capacidade limitada de formação de opinião.

Content Marketing
Qualquer empresa é capaz e deve fazer. Primeiro passo. Iscas de 
conteúdos, auto-referente e focado em vendas, é uma prática já 
desgastada, pois vem da mentalidade de anunciante.

Blogs

Passo importante na direção de ser publisher, plataforma simplificada de 
conteúdo. Geralmente ainda muito auto-referente e focado em vendas 
(mentalidade de anunciante), é limitado tecnicamente (plataforma) e 
conceitualmente. Praticamente toda a empresa pode ser blogger. Mas isso 
não significa que conquistou a posição de publisher.
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Pirâmide de maturidade do marketing de conteúdo



Crypto para 
adultos.

Portal sobre renting 
lifestyle deste unicórnio 
brasileiro.

Transformando marcas com autoridade de 
diferentes setores em publishers segmentados.

Hub de conteúdo que 
cobre o cenário da 
transição energética.Hubs sobre direitos do 

consumidor.



Awareness (Posicionamento)

Dados (LGPD)

Negócios (Atuais e Novos)



ph@baroes.com.br

linkedin.com/in/phferreira

Paulo Henrique Ferreira (PH)

mailto:ph@baroess.com.br

